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Sásanské informačné novinky
...informácie o živote a dianí v obci Sása
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Slovo na úvod
Vážení spoluobčania, drahí priatelia!
Vždy som tvrdil, že účasť na spoločných akciách s národným podtónom prehlbuje úctu
k vlastenectvu. Spoločnosťou viacerých ľudí kdesi zoskupených za určitým účelom sa totiž vytvára
hrdosť k miestu, kde sme sa narodili alebo kde žijeme. Aj preto ma veľmi mrzelo, že folklórne
podujatie, ktoré sa vždy tešilo obrovskej obľube nielen miestnych ľudí, ale aj ľudí z bližšieho či
vzdialenejšieho okolia – Podskalské slávnosti - sa prestalo organizovať. Keďže som však aj od
viacerých z Vás počas dlhého obdobia počúval, že by bolo dobré urobiť nápravu, rozhodol som sa
spolu s ďalšími pretaviť tuto myšlienku do reálnych činov. A podarilo sa! Poslednú júnovú sobotu sa
tak po dlhých ôsmich rokoch v tieni smrekovo-borovicového hájika na Podskalke uskutočnili
obnovené slávnosti. Keď som sa postavil na pódium a uvidel to množstvo ľudí, ktorí sa prišli pozrieť
na zaujímavé vystúpenia folklórnych skupín, súborov či jednotlivcov, zostal som dojatý...
Sása môže byť hrdá na veľa vecí - na svoj celkový príťažlivý vzhľad, hodnotné historické
stavby, okolitú prírodu či pomerne výhodnú geografickú polohu. Je tu však ešte niečo, čo si zasluhuje
osobitnú pozornosť a čo sa ukázalo práve počas príprav tejto udalosti. Schopnosť viacerých ľudí
spojiť sa, ak vidno, že to má zmysel a ak existuje reálny cieľ. Máme na čom stavať. Som na Vás hrdý,
Sásania! Ďakujem!
S úctou
JUDr. Peter NEMEC
zástupca starostky obce,
predseda redakčnej rady
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Zasadalo Obecné zastupiteľstvo
Dňa 17. júna 2015 sa v Obradnej sieni Obecného úradu v Sáse uskutočnilo 4. zasadnutie
Obecného zastupiteľstva (OcZ). Na úvod trojhodinového rokovania privítala poslancov OcZ a pár
prítomných občanov Sásy starostka obce Mgr. Iveta Hladká. Po nej vystúpil zástupca starostky obce
JUDr. Peter Nemec, ktorý predložil kontrolu plnenia uznesení z minulého zasadnutia OcZ. Následne
tiež podal ako predseda Komisie pre kultúru, šport a mládež správu o činnosti svojej komisie. Po
jeho referáte vystúpil hlavný kontrolór obce Dpt. Juraj Fiľo, ktorý predložil návrh VZN č. 3/2015
o spôsobe náhradného zásobovania s vodou a tiež VZN č. 4/2015, ktorým sa upravujú podmienky
držania psov v obci Sása. Oba záväzné dokumenty boli poslancami jednomyseľne schválené.
Vzhľadom na skutočnosť, že na predchádzajúcom zasadnutí OcZ poslanci poverili uznesením
hlavného kontrolóra obce, konateľa Obecných lesov s.r.o. Sása ako aj zástupcu starostky obce
vypracovaním viacerých zmlúv upravujúcich vzájomné práva a povinnosti medzi obcou a
obchodnou spoločnosťou Obecné lesy s.r.o. Sása týkajúcich sa nehnuteľného majetku (nebytové
priestory, lesné pozemky, pozemky na výkon práva poľovníctva), ďalšie body programu sa venovali
týmto zmluvám. Po podrobnom oboznámení sa s ich obsahom poslanci tieto jednomyseľne schválili,
až na zmluvu o nájme a podnájme nebytových priestorov, pri ktorej bol jeden poslanec proti.
Následne vystúpila starostka obce, ktorá predložila návrh zmeny rozpočtu č. 1/2015, s ktorým
prítomní poslanci jednomyseľne súhlasili. Zároveň tiež starostka predložila správu hlavného
audítora k účtovnej uzávierke, ktorý v nej nezistil žiadne pochybenia. Uvedenú správu poslanci vzali
na vedomie. Ďalší bod programu sa týkal správy hlavného kontrolóra o dodržiavaní zákona č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov a
Smernice č. 1/2014 na realizáciu ustanovení zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite v
podmienkach obce Sása za I. štvrťrok 2015, ktorú zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie. Hlavný
kontrolór obce rovnako predložil poslancom Smernicu č. 2/2015 týkajúcu sa Zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce Sása, ktorú poslanci jednohlasne schválili. Obecné zastupiteľstvo
tiež schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015. Po prednesoch
hlavného kontrolóra vystúpil zástupca starostky obce JUDr. Peter Nemec, ktorý prítomných
poslancov informoval o legislatívnej úprave a možnostiach vzniku kontrolného orgánu
v obchodných spoločnostiach s ručením obmedzeným ako aj o podmienkach voľby jeho členov pri
spoločnostiach, v ktorej je jediným spoločníkom obec. Poslanci následne prijali uznesenia, ktorým
súhlasili so zriadením dozornej rady v obchodnej spoločnosti Obecné lesy, s. r. o. Sása a za členov
novozriadenej dozornej rady v tejto obchodnej spoločnosti schválili na návrh starostky obce
poslancov OcZ Jána Benka, Pavla Ponického a JUDr. Petra Nemca. Poslanci tiež uložili konateľovi
obchodnej spoločnosti povinnosť, aby do 30 dní od schválenia uznesenia zvolal valné zhromaždenie,
uskutočnil uvedené zmeny v tejto obchodnej spoločnosti a podal návrh na ich zápis do príslušného
obchodného registra. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie rekonštrukcie vstupných
priestorov Materskej školy v Sáse, ktorú poslanci jednohlasne schválili. Vzhľadom na uprázdnené
priestory v objektoch patriacich obci poslanci schválili tiež ďalší prenájom týchto nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na ulici Slobody 275 (budova potravín) a na Zvolenskej ulici 277
(bývalá hasičská zbrojnica). Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo na základe výberovej komisie na
verejné obstarávanie firmu ALL GEO, Geodetická kancelária, Krupina, na vypracovanie
geodetického projektu na chodník na ulici Slobody a výmenu krytiny na obecnej budove č. 98
(ľudový dom u Zvarkov). Predposledným bodom rokovania OcZ bola informácia hlavného
kontrolóra o plnení povinností obce Sása vyplývajúcich zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorú poslanci vzali na vedomie.
Na záver starostka obce informovala prítomných o rôznych veciach súvisiacich s chodom obce.
Spracoval JUDr. Peter NEMEC, zástupca starostky obce
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Výročie vzniku spoločnosti Obecné lesy s. r. o Sása a krátke ohliadnutie za jej
doterajším fungovaním
V tomto roku si pripomíname 20. výročie založenia organizácie na spravovanie lesného
majetku obce – Obecných lesov s.r.o. Sása. Táto obchodná spoločnosť najprv fungovala pod vedením
konateľa Štefana Vajsa, od roku 2010 ju však riadi Ing. Vladimír Brodniansky. Jej prvé sídlo bolo
v kiosku pri pošte, potom v novej budove bývalej školy a od r. 2014 sídli na Lesníckej ulici č. 53
(bývalý Šimkovie dom). Činnosť Obecných lesov nie je pre všetkých obyvateľov obce dostatočne
známa, pretože je vykonávaná spravidla mimo územia, kde sa väčšina obyvateľov zdržiava.
Pracovníci tejto spoločnosti, v ktorej jediným spoločníkom je obec Sása, sa však stará o hodnotovo
najväčší majetok obce. Činnosť Obecných lesov Sása sa riadi lesnými
hospodárskymi plánmi, ktoré sú schvaľované na 10 ročné obdobie.
V tomto roku sa zavŕšilo už druhé decénium hospodárenia. Z lesníckeho
hľadiska činnosť hodnotia orgány štátu, a to Okresný úrad Banská
Bystrica – odbor opravných prostriedkov a Okresný úrad Zvolen. Podľa
vyjadrenia týchto orgánov bolo vždy hospodárenie v sásanských lesoch
vykonávané v súlade s legislatívou a právnymi normami pre tento účel
schválenými. Okrem starostlivosti o lesy ako také, to znamená ťažobná
činnosť, výchova porastov či zalesňovanie, je potrebné starať sa aj
o lesnú cestnú sieť – doliny Saská a Lomnianska. Obecné lesy počas
svojho vzniku tiež aktívne pomohli pri výstavbe cesty v lokalite Tichá ulica a Nová ulica, výstavbou
drobnej drevenej architektúry obce (tržnica, zástavka, studňa, lavičky v parku, oprava detského
ihriska). Z fondov Európskej únie sa podarilo opraviť cestu do Lomného, zakúpiť traktor CLAAS,
v súčinnosti bol podaný projekt na cestu do Saskej doliny. Z vlastných zdrojov bola postavená chata
na Podskalke, opravená chata na Martiešovej a takisto zrekonštruované terajšie sídlo Obecných
lesov (bývalý Šimkovie dom). Spoločnosť bola zapojená do projektu lesnícky environment, a to tiež
zo zdrojov Európskej únie. Žiaľ, neúspešný bol projekt na vybudovanie vodného hospodárstva (2
rybníky) v Sáskej doline. Takisto pre neustálu kritiku občanov Sásy bol pozastavený projekt malého
parku pri rímskokatolíckom kostole a cintoríne. Treba uviesť, že v predchádzajúcich dvoch rokoch
sa pôvodná výmera lesa (830 ha) zvýšila cca o 180 ha pozemkov, ktoré boli dlhodobo porastené
kríkmi a stromami a ktoré PD Dobrá Niva vrátilo obci na vlastné obhospodarovanie.
Veríme, že tak ako nám naši predkovia odovzdali lesy v dobrom stave našej generácie, aj my
zachováme trvale udržateľné lesné spoločenstvo našim potomkom.
Ing. Vladimír BRODNIANSKY, konateľ, Obecné lesy s.r.o. Sása
KULTÚRA

Oslavy 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny

Každá vojna je vo svojej podstate nezmyselná, pretože najviac bolesti a utrpenia prináša
nevinným ľuďom. S týmto motívom sa v obci Sása uskutočnili v dňoch 8.-10. mája 2015 oslavy 70.
výročia ukončenia II. svetovej vojny.
Prvý deň osláv odštartoval v miestnom parku, kde bol pre divákov pripravený bohatý
kultúrny program. Na jeho úvod položili zástupcovia samosprávy na čele so starostkou obce Mgr.
Ivetou Hladkou veniec k Pamätníku SNP a chvíľou ticha si pripomenuli životy statočných mužov
a žien, ktorí padli počas tohto najväčšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách. Následne vystúpila
miestna spevácka skupina dôchodcov Sasianka so slovenskou hymnou, po ktorej sa ujal slova
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predseda ZO SZPB v Sáse Ing. Dušan Mozola. Vo svojom príhovore zdôraznil, že slobodu a ľudskosť
nikdy nemožno brať ako samozrejmosť a treba si uchovávať našu historickú pamäť. V nádväznosti
na túto myšlienku vystúpil zástupca starostky obce JUDr. Peter Nemec s básňou „Všetkým, čo vojnu
chcú“ od Márie Rázusovej-Martákovej. To, že práve vojna berie vždy to najcennejšie, čo človek má,
a nie vždy to aj vráti, sa prítomní mohli utvrdiť v emotívnom dramatickom pásme pripravenom
starostkou obce Mgr. Ivetou Hladkou s príznačným názvom „Mamina slza“, ktoré bolo popretkávané
vystúpeniami šikovných obyvateľov Sásy. Po ňom sa všetci prítomní odobrali na pripravené miesto v
parku, kde spoločne vysadili lipu ako symbolický strom slovanskej vzájomnosti ako aj samotnej
obce.
Druhý deň osláv mohli miestni nadšenci turistiky prežiť spoločne, keďže organizátori pre
nich pripravili na oslavu slobody výstup na neďaleký vrch Štetka (771 m n. m.). Potešiteľné je, že sa
ho zúčastnili všetky vekové kategórie ľudí, vrátane tých najmenších, u ktorých je už teraz potrebné
budovať úctu k mieru. Odmenou za vytrvalosť všetkých účastníkov túry bol pri zdolávaní horského
terénu nádherný výhľad na celú Pliešovskú kotlinu obkolesenú vencom hôr.
Posledný deň osláv patril odbornej prednáške historika Múzea SNP v Banskej Bystrici Mgr.
Juraja Lepiša, PhD., ktorý v Obradnej sieni Obecného úradu v Sáse pútavým spôsobom prítomných
zoznámil nielen s faktami viažucimi sa na II. svetovú vojnu, ale aj s rôznymi zaujímavosťami, ktoré
sa do učebníc zvyčajne nedostanú. Po prednáške nasledovala voľná diskusia s prednášajúcim, ktorá
bola zakončená malým občerstvením. Cestou domov mnohí prechádzali okolo Pamätníka SNP
stojaceho v miestnom parku ako memento všetkých hrôz, ktoré dokáže človek spáchať na človeku.
Aj on bol postavený preto, aby varoval pred zlom a zároveň pripomínal ideu slobody, keďže práve
ona dáva ľudskej existencii ten pravý zmysel.
JUDr. Peter NEMEC, zástupca starostky obce
KULTÚRA

Deň rodiny

Aj napriek dlhodobejšiemu nepriaznivému počasiu sa v nedeľu 24. mája 2015 vyčasilo a
v priestoroch rímskokatolíckej farskej záhrady sa konal Deň rodiny, ktorý už po štvrtýkrát
organizovala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sása.
Na úvod bola pre deti i rodičov prichystaná divadelná rozprávka o Hlúpej žene v podaní
ochotníckych hercov z Divadla Zelienka zo Zvolena. Po príjemnom kultúrnom zážitku sa diváci
zasmiali na rôznych súťažiach či aktivitách známych aj z rozprávky o Popoluške (triedenie hrachu,
šošovice a fazule).Taktiež nesmel chýbať beh vo vreci, v ktorom si zrovnali sily deti s rodičmi. Ako
každý rok, tak aj tento prebehla súťaž o najkrajší a najchutnejší koláč. A veru, bolo z čoho vyberať.
Napokon sa výherkyňou tejto súťaže, ktorej porotkyňou bola bývalá starostka obce Ľubica
Jergušová, Veronika Korčeková zo Zvolena a rehoľná sestra Patrícia zo Zvolena, stala naša
obyvateľka Zuzana Bartková, ktorá zároveň vyhrala aj cenu v podobe bezplatnej účasti na cirkevnej
púti v Poľsku. Svojou hudbou prítomných v tento deň potešil talentovaný akordeonista Pavel
Chladek a taktiež aj Detská ľudová hudba Javorinka z Pliešoviec pod vedením Ľubomíra Lániho.
Celým kultúrno-spoločenských podujatím sprevádzali prítomných účastníkov moderátori súrodenci Mgr. Anna Paľovová a Mgr. Juraj Paľov. Organizátori sa už teraz tešia na ďalší ročník
tohto zaujímavé podujatia.
Bc. Alžbeta KUČEROVÁ
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KULTÚRA

„Vypni telku-zapni seba“

Združenie

eRko – hnutie kresťanských spoločenstiev detí organizuje už od roku 2001
kampaň „Vypni telku - zapni seba“. Ide o celoslovenskú akciu pre deti a dospelých, ktorá je
zameraná na podporu aktívneho využívania voľného času, ktorý do značnej miery ovplyvňuje život
ľudí. Práve zmysluplné využitie voľného času je dobrým základom pre rozvoj ich zručností,
schopností a taktiež slúži aj na upevňovanie medziľudských vzťahov.
V týždennom programe trvajúcom od 25.-30. mája 2015 sa dobrovoľníci zo Sásy snažili pre
miestne deti vytvoriť bohatý program, aby videli a vedeli, že voľný čas sa dá využívať aj
efektívnejšie ako len sedením pri televízii či počítačoch. Každý deň sa s deťmi stretávali
v poobedňajších hodinách v rámci 2-3 hodinového programu. Pondelok, keďže išlo o prvý deň
a niektoré deti sa medzi sebou nepoznali, začali nadšenci zoznamovacími aktivitami a rôznymi
hrami či súťažami, ktoré prebiehali v priestoroch rímskokatolíckej farskej záhrady. Utorok počasie
zúčastneným príliš neprialo, a preto sa tento deň konali aktivity v priestoroch Kultúrneho domu
v Pliešovciach. Tu sa s deťmi animátori hrali rozličné spoločenské hry a následne išli všetci spoločne
na svätú omšu, kde piesňami a chválami velebili Pána Boha. V stredu sa len potvrdilo to, čo sa už
dávno vedelo – v Sáse žijú veľmi talentované deti, ktoré v tento deň dobrovoľníkov potešili rôznymi
scénkami zo známych rozprávok, napr. o Červenej čiapočke, kozliatkach, Snehulienke či Jankovi a
Marienke. Vo štvrtok zúčastnení využili krásny slnečný deň a v priestoroch sásanského futbalového
ihriska sa zrealizovali športové hry, kde si prítomní zmerali sily a výdrž v rôznych hrach či
súťažiach. V piatok všetci strávili tancovaním rôznych tancov a hraním spoločenských hier. V sobotu
sa neorganizovala žiadna akcia, pretože sa v obci organizoval KulturPark, v rámci ktorého bol
pripravený bohatý kultúrno-spoločenský program pre všetkých bez rozdielu veku. Celotýždňové
stretávanie animátorov s deťmi sa zavŕšil v nedeľu spoločnou opekačkou v rímskokatolíckej farskej
záhrade.
Bc. Alžbeta KUČEROVÁ
KULTÚRA

KulturPark v Sáse
Druhý ročník podujatia názvom KulturPark prilákal do sásanského Parku mládeže najmä
návštevníkov a návštevníčky z okolitých obcí. Program otvorilo detské publikum, ktoré si po turnaji
cyklistickej a športovej zručnosti užilo radosť voľno-časovými aktivitami, predovšetkým
lukostreľbou a v tvorivej dielni, ktorú organizátori pripravili v spolupráci s miestnymi
dobrovoľníkmi už po piatykrát. Tradičnou súčasťou podujatí 3kARTu bola i obľúbená Malá ZOO
u Hanákov, ako aj ukážka práce zásahových a záchranných zborov, pričom tento rok sa publiku
predstavili okrem miestneho hasičského zboru aj profesionáli z Centra výcviku Lešť, Vojenskej
polície Lešť i psovodi Zväzu športovej kynológie SR – Kynologický klub Pliešovce. Mladších i starších
priaznivcov divadelných predstavení potešila hraná rozprávka Divadla bez opony, ktorú publikom
ocenilo nie len svojim potleskom, ale i aktívnou pozornosťou. Tí z nás, ktorým ľudský život nie je
ľahostajný, darovali svoju kvapku krvi v mobilnej stanici Národnej transfúznej služby SR.
Organizátori pripravili na záver podujatia dva zaujímavé koncerty. Pre mladšie publikum sa
predstavili mladí hudobníci z kapely „BS JAM Marmäláda se Styjavnice“, ktorí ponúkli nevšednú
zmes modernej hudobnej produkcie ladenej v klasickom hudobnom blues štýle so spevom v hiphopovom nádychu. Záver podujatia patril uvoľnenej hudobno-tanečnej zábave v podaní country
kapely „Rebel’s Band”. Nechýbal ani druhý ročník stolno-futbalového turnaja dvojíc. Novinkou na
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podujatí bola čajovňa, doplnená o nové knižné tituly lokálnej knižnice 3kARTu pod názvom
„Kniháreň“.
Organizátori zároveň vyjadrujú úctu a poďakovanie všetkým zúčastneným protagonistom,
ktorí si 30. mája 2015 pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí v obci Sása našli svoje nové
publikum i miesto, kde mohli prezentovať svoje nadanie. Za podporu pri realizácii podujatia
KulturPark ďakujeme našim milým a spoľahlivým dobrovoľníkom, ale i Obecnému zastupiteľstvu
obce Sása a zastupiteľstvu Banskobystrického samosprávneho kraja. Pevne veríme, že sa uvidíme
v Parku mládeže pri podujatí KulturPark aj v roku 2016. Tešíme sa na Vás! Viac informácii
a fotografie z podujatia nájdete na webstránke: www.oz3kart.wix.com/3kart.
Ing. Radovan HLADKÝ, predseda OZ 3KART
KULTÚRA

Obnovené Podskalské slávnosti
S myšlienkou znovuzrodenia tradície obľúbených Podskalských slávností prišiel zástupca
starostky obce JUDr. Peter Nemec, ktorý za výdatnej pomoci starostky obce Mgr. Ivety
Hladkej, pracovníkov OcÚ v Sáse Márie Oťahelovej a Petra Brodnianskeho, všetkých členov Komisie
pre kultúru, šport a mládež (najmä Bc. Daši Makanovej), členov Sásanského klubu mládeže pod
vedením Michala Janšta, pracovníkov pracujúcich v rámci menších obecných služieb (tzv. VPPčkári), a iných dobrovoľníkov pretavil zámer do reálnych rozmerov. Podujatie si vyžiadalo týždne
príprav, počas ktorých sa zabezpečovali všetky veci súvisiace s bezproblémovým priebehom týchto
slávností a komfortom návštevníkov. Za účelom ich propagácie boli vydané, zverejnené
a rozdistribuované
plagáty,
ktorých grafické spracovanie
previedla Mgr. Lenka Šimková.
Starostka obce tiež poskytla
rozhovor Rádiu Regina, štúdio
Banská Bystrica, a zástupca
starostky obce zas rozhovor pre
MY Zvolensko – podpolianske
noviny (bývalý NV Žurnál).
Po zvládnutí náročných
príprav sa tak dňa 27. júna
2015 mohlo po ôsmich rokoch
v miestnej
časti
Sásy
Podskalke uskutočniť toto
obnovené folklórne podujatie
regionálneho významu.
Všetci účinkujúci IX. ročníka Podskalských slávností na jednom pódiu/ Foto: Ján Záchenský ml.

Program bol rozdelený do troch blokov: hlavný program, posedenie pri ľudovej hudbe
a večerná zábava. V rámci trojhodinového hlavného programu vystúpil FS Hont z Krupiny (s
členkou súboru Vanesou Slamkovou zo Sásy), FSk Dobrona z Dobrej Nivy, DĽH Javorinka
z Pliešoviec, folklórna skupina dôchodcov Sasianka zo Sásy, laureátka súťaže Slávik Slovenska 2013
Kristína Krúdyová z Dobrej Nivy, Ján Babiak z Dobrej Nivy, Dana Cútová z Pliešoviec, Margita
Puskailerová zo Sásy, Filip Cibuľa zo Sásy a Peter Žitniak s dcérami Andreou a Erikou zo Sásy.
Moderátormi podujatia bola Bc. Daša Makanová a JUDr. Peter Nemec. Tvorcami sprievodného slova
bola Mgr. Iveta Hladká a JUDr. Peter Nemec. Po hlavnom programe si návštevníci mohli pri stoloch
zaspievať s Ľudovou hudbou Michala Moravčíka. Po nej nasledovala do polnoci večerná zábava pod
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taktovkou Podjavorskej muziky, ktorú striedala tzv. oldies párty DJ Braňa Krajča. Počas slávností
čakali na návštevníkov rôzne sprievodné akcie – maľovanie na tvár (Mgr. Veronika Vidholdová zo
Základnej umeleckej školy QUO VADIS zo Zvolena), tvorivé dielne (Kamila Makanová, Štefánia
Hrašková), jazda na koni (Radoslav Slezák) či ukážky zásahovej akcie hasičov (DHZO Sása pod
vedením Mareka Stanka). Pre gurmánov boli prichystané ochutnávky tradičných sásanských jedál,
ktoré pripravili členky miestnej organizácie JDS zo Sásy či rôzne druhy gulášov, ktoré navarili
pracovníci spoločnosti Obecné lesy s.r.o. Sása a ďalší dobrovoľníci. Taktiež bol prichystaný bohatý
bufet, v rámci ktorého si bolo možné zakúpiť rôzne druhy alkoholických i nealkoholických nápojov
a chutných jedál.
Podujatie by nebolo možné zrealizovať bez štedrých sponzorov, ktorým je potrebné aj
takouto formou poďakovať za početné finančné a iné príspevky. Menovite ide o nasledovné
subjekty: Obecné lesy s.r.o. Sása, Obecné lesy s.r.o. Dobrá Niva, STK Zvolen s.r.o. – Ing. Tibor
Krajči, PKI s.r.o. – Pavel Kollárik, Roven spol. s r.o. – Ing. Ján Baťka, Minimliekáreň Sása –
Stanislav Selecký, COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo, Pavel Šmikniar – Autoservis,
Pivovar STEIGER, a.s. – Ján Cúth, Minipivovar Dobrovar - Ľubomír Švarc, NAURU spol. s r.o.
Dobrá Niva, Kvetinárstvo ASTRA – Anna Slamková, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group, Jozef Lušnák, Rodina Škodová zo Sásy.
Taktiež je potrebné vyzdvihnúť samotných návštevníkov, ktorých prelomili odhadované
počty ich účastia ktorí sa postarali počas celého podujatia o vynikajúcu priateľskú atmosféru.
Na záver možno skonštatovať, že ľudí spájajú rôzne vzťahy – napr. láska, priateľstvo, rodina.
Ukázalo sa však, že veľkú silu má aj folklór. Verím, že tohtoročné úspešné Podskalské slávnosti
predznamenali ich dlhé trvanie a divácku obľúbenosť. Tešíme sa na stretnutie o rok v Podskalke!
JUDr. Peter NEMEC, zástupca starostky obce
ŠPORT

Poďakovanie priaznivcom futbalu
Vedenie OŠK Sása chce poďakovať fanúšikom a priaznivcom futbalu v Sáse za prejavenú
dôveru a návštevnosť na futbalových zápasoch, a to tak domácich ako i vonkajších v sezóne
2014/2015. Rovnako slová uznania patria hráčom a iným spriazneným osobám, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na fungovaní futbalu v Sáse. Vynaloženým úsilím, prácou, ale aj
spomenutou priazňou sa nám podarilo
odohrať aj jarnú časť majstrovskej
sezóny 2014/2015 s úspešným koncom
a to 1. miestom v tabuľke 2. triedy
oblastnej súťaže. Nakoniec o tom
svedčia aj konečné výsledky súťaže, a to
22 vyhratých zápasov, 2 remizované
a len 2 prehraté zápasy. OŠK Sása sa
podarilo po dlhšom čase postúpiť do 1.
triedy oblastnej súťaže na súťažný
ročník 2015/2016. Na záver by som
chcel vyjadriť nádej aj očakávanie
dobrých výsledkov aj v novom ročníku.
OŠK Sása – víťaz II. triedy dospelý 2014/2015

Radoslav JERGUŠ
ZAUJÍMAVOSTI
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Nečakaná návšteva
Dňa 9. júna 2015 sa po pracovnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Sáse nečakane
v priestoroch obecného úradu zjavil muž, ktorého výzor nedával záruku správneho odhadu cieľa
jeho návštevy. Po krátkom zoznámení však vysvitlo, že ide o Ladislava Holuba, ktorý od roku 2010
bicykluje po Slovensku so zámerom prejsť každú jednu slovenskú obec a mesto. Bývalý robotník si
tak plní svoj sen nielen o zmysluplnom trávení voľného času na dôchodku, dobrej fyzickej kondícii
v poproduktívnom veku, ale aj sen o spoznávaní nových ľudí a zaujímavých miest. Kuriózne je, že
počas svojej trasy naprieč Slovenskom je odkázaný výlučne na pohostinnosť miestnych ľudí, keďže
vopred nemá zarezervované žiadne ubytovanie a ani so stravou si ťažkú hlavu nerobí. V tejto
súvislosti mu pán poslanec Rastislav Hanák priniesol na ochutnávku zabíjačkové špeciality, ktoré
doma vlastnoručne vyrába. Na požiadanie cykloturistu Laca mu počas krátkej zastávky v našej obci
starostka svojim podpisom a pečiatkou zároveň osvedčila jeho prítomnosť u nás, pričom mu
poskytla aj rôzne propagačné materiály o Sáse. Laco sa na záver poďakoval starostke obce
a prítomným poslancom za vrelé privítanie a pochválil príjemný výzor našej obce. Vyjadril tiež
nádej, že jeho cesta k nám nebola azda posledná.
JUDr. Peter NEMEC, zástupca starostky obce
ÚVAHA

Kto mení tvár našej dediny?
(Ad: Rozhovor s poslancami Obecného zastupiteľstva v Sáse)

Po prečítaní Sásanských informačných novín č. 2/2015 som sa rozhodla napísať niekoľko
mojich postrehov za 6 rokov práce s pracovníkmi na tzv. menších obecných službách /MOS/. Často
sa totiž stretávam s názorom, že títo pracovníci vlastne nič nerobia. Chcela by som oponovať
a vyvrátiť tento názor.
Na úvod treba uviesť, že výzor našej obce je výsledkom práce predovšetkým pracovníkov
MOS. Pomáhajú pri skrášľovaní vzhľadu dediny, kosia, hrabú, čistia rigoly, sú po ruke pri prípravách
obecných podujatí ako aj pri upratovaní po nich. Taktiež triedia odpad, upratujú po
nedisciplinovaných občanoch, murujú, opravujú ploty, v zime čistia chodníky, maľujú. Sú tu
jednoducho vždy, keď ich obec potrebuje bez ohľadu na čas. Niekedy aj o štvrtej hodine ráno. Sú to
práve oni, čo po práci pomáhajú v obci ešte aj iným občanom. Chcela by som sa opýtať, čo robí
väčšina oduševnených občanov v Sáse, ktorí ani papier z cesty nezdvihnú, len ak možno za štyridsať
centov /ako mi povedal jeden mladý občan/? Všetko v Sáse len kritizujú a často počujem názor, že
na čo sú nám parčíky s kvetmi, veď sú to prerobené smetiská, mali by tam byť radšej kontajnery na
smeti. Výroky dospelých a propagáciu týchto názorov prevzali aj ich deti. Bohužiaľ. Bez hanby ničia
a demolujú v dedine, čo sa dá - vytrhávajú vysadené kvety, kvetináče sú často v Neresnici,
zamurované predmety im tiež neodolajú. Prečo nie? Veď sa to mojím rodičom nepáči. A kto to
vlastne všetko opravuje? Zase pracovníci MOS. Niekedy dva až trikrát reparujú to isté. Chcem
poukázať ešte na jeden názor našej občianky: z mojich daní by som si vedela predstaviť robiť niečo
iné v dedine, ako sadiť kvety. Odkazujem všetkým, čo zdieľajú tento názor, že všetky kvety v dedine
nestáli takmer nič, okrem ruží, ktoré uhradili Obecné lesy s. r. o Sása a kvety vo vozíku pred poštou,
ktoré kúpila obec. Z obecných financií sa uhrádza aj sadbový materiál na výsadbu po vypílených
stromoch povolených Okresným úradom - Odborom životného prostredia. Všetky kvety v dedine sú
zadarmo - vytriedené pracovníkmi MOS zo zeleného odpadu, výmenou kvetov s inými pestovateľmi,
vypestované moje kvety doma či darované od iných pestovateľov, napr. z Pliešoviec. Som rada, že za
tých 6 rokov, čo robím túto prácu som do tejto malebnej dediny priniesla kríky v sume 2000 eur.
Chcela by som sa opýtať, čím prispeli a kde stále sú všetci občania našej obce, keď sú brigády? Keď
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treba kosiť švíček obecnej zelene pred domami, či vyčistiť rigol. Prečo sa o nič naši občania
nezaujímajú? Chodia sa len sťažovať. Roky sú to tie isté otázky. Kritika tá istá - keď bol ten či onen
starosta, robilo sa tak a teraz je to inak. Alebo sa dokonca nerobí nič. Opýtam sa Vás, niektorých
občanov tejto dediny, či skôr pripomeniem, či vtedy vaši dedkovia tie švíčky obecných pozemkov
pred domom nekosili sami? Viem aj dnes o tých, čo tieto práce pred domom robia stále /patrí im
vďaka/, škoda však, že ich je tak málo. Ľahšie je nič nerobiť, len sa sťažovať, a potom prečo by ste
mali niečo robiť a to ešte zadarmo, keď sú tu na to tí verejno-prospešní pracovníci, ktorí to všetko
urobia. Všetci by mali priložiť ruku k dielu a začať pred svojím domom. Ak to tak bude, potom
poviem, že konečne v tejto problematike sú prínosom aj občania našej dediny a nielen tí z MOS.
Práve týchto pracovníkov si preto nesmierne vážim a som rada, že ich máme. Sú to práve oni, čo
menia výzor našej malebnej dediny. Je dosť pomýlené myslieť si, že všetko by mali robiť len oni
a opýtam sa, čo keby neboli? Nerobilo by sa v dedine nič?
Prínosom pre našu dedinu by mal byť každý jej občan. Netreba sa spoliehať na pracovníkov
MOS. Verte, že nám našu dedinu závidia a chvália. Škoda však, že len tí cudzí. Ale je to aj tak veľká
odmena pre nich. A tiež aj pre mňa...
Ing. Rastislava LINDEROVÁ, CSc.

POZVÁNKA
----------Obec Sása a Komisia pre kultúru, šport a mládež pri OcZ Sása
Vás srdečne pozývajú na
Oslavy 71. výročia Slovenského národného povstania,
ktoré sa uskutočnia
dňa 28.9.2015 o 19.00 hod. v miestnom parku.
V rámci osláv prebehne pietna spomienka pri Pamätníku SNP v parku, lampiónový sprievod od
Námestia SNP k hrobu padlých vojakov v II. svetovej vojne na cintoríne a zapálenie vatry.

OZNAM
----Starostka obce Sása a predseda Komisie pre kultúru šport a mládež
v súvislosti so zámerom
založenia ochotníckeho divadelného súboru v obci Sása
pozývajú
všetkých záujemcov o akékoľvek účinkovanie v tomto zoskupení
na priateľské posedenie,
ktoré sa uskutoční dňa 27.07.2015 o 18.00 hod.
v Spoločenskej miestnosti obce Sása
za účasti herca Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene Mgr. Richarda Sanitru, ArtD.
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OZNAMY, SPRÁVY A ÚVAHY STAROSTKY OBCE

• Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o psoch
Obecné zastupiteľstvo v Sáse dňa 17.6.2015 prijalo VZN č. 4/2015, ktorým sa upravujú
podmienky držania psov v obci Sása, pričom do platnosti vstúpilo dňa 3.7.2015. Vzhľadom k tomu,
že pre majiteľov psov vyplývajú isté povinnosti, rozhodli sme sa informovať ich letákom, v ktorom sú
uvedené dôležité ustanovenia z daného VZN. Verím, že dodržiavaním uvedeného VZN predídeme
nepríjemnostiam, ku ktorým v poslednom období dochádza veľmi často. Obec je povinná chrániť
bezpečnosť občanov, ktorí sú, žiaľ, čoraz častejšie ohrozovaní voľne pobehujúcimi psami a tiež dbať
o čistotu priestranstiev v obci. Venčenie psov bude dovolené v širšom centre obce na miestach
s označenými nádobami na psie exkrementy.
Uvedený informačný leták dostali všetci majitelia psov, čím mám za to, že sú dostatočne
informovaní o dôležitých ustanoveniach VZN č. 4/2015. Zároveň dávam do pozornosti VZN aj
ostatným občanom, pretože sami sa musíme stať „strážcami“ tohto najvyššieho zákona obce.
Len pre zaujímavosť - v našej obci je 125 majiteľov psov /počet psov je však ďaleko vyšší/.
Väčšina z nich sa dokáže o svojho štvornohého miláčika vzorne postarať. Naozaj si však necháme
znepríjemňovať život niekoľkými „tiežmajiteľmi“?

• Zelený odpad
V Sásanských informačných novinkách č. 2 sme Vás informovali o likvidácii zeleného odpadu
v našej obci. Leto je v plnom prúde a keďže tráva nemá „rastové“ prázdniny, opäť nastal problém
KOSENIA a LIKVIDÁCIE zeleného odpadu v obci. Uviedla by som k tejto problematike niekoľko
faktov, postrehov aj nápadov:
V obci máme veľké zelené plochy na kosenie: Park mládeže, ihrisko, areál materskej školy,
Park pod lipami, Park zabudnutých kvetov, Vŕšok, park pred Obecným ľudovým domom (U
Zvarkov), pri potravinách COOP JEDNOTA, cintorín a kopec Kaštieľ, s ktorým nám pomáha firma
Petra Frnku, za čo mu úprimne touto cestou ďakujeme. Ďalej kosíme menšie plochy pri vstupe do
obce smerom od starej cesty z Dobrej Nivy, boky koryta Neresnice, priestory okolo rigolov ... a isto
som ešte niečo pozabudla;-)
Kosia pracovníci našich menších obecných služieb, ktorí pracujú 64 hod., prípadne 32 hod.
do mesiaca, čo je zhruba jeden - dva dni v týždni (pozri zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi). Nie sú všetci zamestnaní denne 8 hodín, ako si mylne mnohí myslíte. Narábanie s kosačkou
tiež nie je práca pre každého, tak nakoniec sú to dvaja až štyria, ktorí sú hlavní kosci a v takomto
prípade je jasné, že všetko mať naraz pokosené podľa našich predstáv nie je možné. Vysoko
oceňujem a ďakujem všetkým, ktorí popri kosení svojho dvora nezabudnú ani plochu pred domom,
či popri ceste, ktorá môže byť obecná. Veď takto si skrášlia predovšetkým svoj najbližší životný
priestor. Možno by sme mali všetci pouvažovať, ako môžeme aspoň maličkosťou prispieť k tomu,
aby priestranstvá v obci boli upravené a čisté.
Chcela by som otvoriť ešte jeden problém, ktorý sa týka kosenia cintorína, konkrétne kosenie
pomedzi hroby. Keďže sa jedná väčšinou o veľmi úzky priestor, stáva sa, že pri kosení sa poškodí
svietnik, prípadne niečo iné. Často dochádza k úrazom, nakoľko za pomníkmi sú uložené sklené
poháre, kahance, ktorých úlomky často spôsobujú koscom úrazy. V neposlednom rade vyvstáva
otázka, kedy kosiť? Teraz si odpoviete, že vtedy, keď je vysoká tráva. Uvediem však niekoľko
poznámok našich občanov: Prečo kosíte teraz, keď je mokro a lepí sa tráva? Prečo teraz, keď je tak
teplo? Veď všetko je na hroboch! Mali ste to zakryť! Prečo ste neumyli ten pomník?“ Zrátané
a podčiarknuté, vážne uvažujeme o tom, že kosiť budeme plochy vôkol hrobov a pomedzi hroby len
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na požiadanie nájomcu hrobového miesta. Radi by sme poznali Vaše návrhy. Skúste www.sasa.sk,,
sekcia Napíšte nám.

• Obecné kompostovisko
Zelený odpad môžu občania obce naďalej umiestňovať na vlečku alebo po dohode s p. Ing.
Linderovou, CSc. odviezť priamo na obecné kompostovisko, ktoré sa nachádza pri skládke
stavebného odpadu /stará baňa/. Vlečku budeme umiestňovať cez víkendové dni aj na koniec ulíc,
kedy občania budú môcť do nej dávať aj stavebný odpad. Harmonogram umiestnenia vlečky
v konkrétnej ulici bude oznámený v miestnom rozhlase a webovej stránke obce. K samotnej
problematike odpadov plánujeme stretnutie občanov v septembri.

• Obecný športový klub
Pripájam sa ku gratulácii k postupu futbalistov do 1. triedy. Eufória z víťazstva pominula
a pred nami zostala tvrdá realita. Už 64 rokov môžeme povzbudzovať našich futbalistov a tešiť sa
z ich výkonov. Ale futbal nie je len o hráčoch, ale aj o tých, ktorí zabezpečujú všetko vôkol - od
prípravy ihriska, priestorov štadióna, pranie dresov, získavanie hráčov, hľadanie sponzorov....a takto
by sme vymenovali ešte množstvo činností. Dostali sme sa do situácie, keď mnohé činnosti ostávali
na dvoch ľuďoch, ktorí, niet sa čo čudovať, majú toho už „plné zuby“. Situáciu sme začali riešiť ešte
pred posledným hvizdom a to tak, že sme oslovili mnohých občanov s prosbou o pomoc pri
zabezpečovaní potrebných činností. Žiaľ, je ďaleko jednoduchšie „byť múdry“ za plotom ihriska
alebo pri pive, ako pomôcť rukami, či vlastným umom. To už totiž vyžaduje obetovanie vlastného
času a jednoduché chcenie. Keďže sme to nechceli vzdať a už vôbec ja nemienim zlikvidovať futbal
v Sáse, rozhodli sme sa konať. Musíme mať jedno mládežnícke mužstvo, ak sme v 1. triede. V našej
obci ho nedokážeme samostatne zostaviť , takže sme uzavreli dohodu s TJ Tatran VLM Pliešovce
a žiaci U 11 budú hrávať u nás ako OŠK Sása. Tréner je Jožko Strapec, čo som rada, že je ochotný
bojovať ďalej. Máme ešte dvoch ochotných ľudí - Radko Jerguš a Ing. Tibor Krajči. Zatiaľ to vyzerá,
že pozícia prezidenta OŠK ostáva mne. Alebo? Nezískavať nových hráčov, neriešiť žiakov, ušetriť
financie z obecného rozpočtu, odhlásiť sa z 1. triedy a hrať druhú? To nechcú ani hráči, ani
fanúšikovia. Tak ako, futbaloví priatelia? Priestor na dialóg bude na valnom zhromaždení OŠK Sása
v septembri, kde bude ustanovený aj nový výbor. Ešte skôr sa stretneme, verím, na zápasoch našich
futbalistov v 1.triede, a to 15. augusta vonku a 22. augusta na domácom trávniku.

• Poďakovanie za Podskalské slávnosti
Ďakujem všetkým členom Komisie pre kultúru, šport a mládež pri OcZ Sása, pracovníkom
menších obecných služieb, mladým dobrovoľníkom, pracovníkom obce, sponzorom a naozaj
všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri organizácii IX. ročníka Podskalských slávností.
Nebolo jednoduché po ôsmich rokoch nadviazať na milú tradíciu organizovania tejto akcie na
Podskalke. Napriek tomu obrovské nadšenie môjho zástupcu JUDr. Petra Nemca, ale aj Petra
Brodnianskeho a Bc. Daši Makanovej ma presvedčilo, aby sme toto podujatie obnovili. Počas príprav
sme sa stretávali s pozitívnymi reakciami a som rada, že slávnosti si opäť našli nadšených
návštevníkov. Zorganizovať takéto podujatie je však zložité, pretože všetko potrebné sa musí na
Podskalku dopraviť a stále nemáte istotu dobrého počasia. Tento rok nám prialo nielen to počasie,
ale tešia nás aj Vaše pozitívne ohlasy. A čo X. ročník Podskalských slávností? Nuž, ak bude ochota
občanov priložiť ruku k dielu a v nemalej miere aj štedrých sponzorov, bude svoju históriu písať aj
X. ročník Podskalských slávností.
Mgr. Iveta HLADKÁ, starostka obce
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KRÁTKE OZNAMY

• Klub Pohoda čoskoro v rekonštrukcii
Starostka obce oznamuje občanom, že od septembra 2015 je naplánovaná rekonštrukcia
klubu Pohoda, nebudú sa tak môcť jeho priestory prenajímať na spoločenské a iné udalosti.

• Prázdniny aj v materskej škole
Školská jedáleň pri Materskej škole v Sáse oznamuje svojim stravníkom, že v mesiaci august
2015 nebude z dôvodu letných prázdnin v prevádzke kuchyňa, stravu je tak potrebné si zabezpečiť
individuálne. Počas prázdnin je naplánovaná aj rekonštrukcia vstupnej chodby v materskej škole
a iná údržba budovy.

• Nevhodné parkovanie pred domami
Zástupca starostky obce Sása upozorňuje všetkých majiteľov motorových vozidiel, ktorí
nevhodným parkovaním pred svojimi domami bránia bezproblémovému prechodu chodcov po
chodníkoch a prejazdu iných vozidiel po miestnych komunikáciách, na zabezpečenie prejazdnosti
týchto úsekov a dodržiavanie zásad bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa príslušných
ust. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

• Mliečny expres
Starostka obce oznamuje, že v našej obci ponúka svoje služby Mliečny expres z PD Pliešovce, a to
nasledovne
UTOROK :

7.50-8.00 hod., Sása - tržnica

ŠTVRTOK:

18.10-18.20 hod., Sása - tržnica

SOBOTA:

18.20-18.30 hod, Sása - tržnica

Cena mlieka je 0,70 € za 1 l.
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