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Slovo na úvod

Vážení spoluobčania, drahí priatelia!

Naša obec si pripomína v tomto roku 685. výročie od prvej písomnej zmienky. Táto

udalosť dáva príležitosť bilancovať-aspoň na moment sa zastaviť a spätne si pripomenúť
okamihy, ktoré hýbali jej dejinami a zanechali na nej svoju stopu. Chvíle, keď obec krvácala
vo vojnách, topila sa v rozvodnenom potoku, či pod mocou silnejších ohýbala svoj chrbát, ale
i tie, keď jej zem vydávala novú úrodu a um spolu s pracovitosťou jej ľudí ju zveľaďovali
a skrášľovali. Nikdy nesmieme zabúdať na svoje korene, z ktorých sme vzišli, na veci, ktoré
vytvorili naši predkovia, ale i na chyby, ktorých sa neraz dopúšťali. Avšak tak dôležité ako
vedieť vnímať minulosť je vedieť sa pozerať smerom vpred. Ďalší rozvoj obce je len v našich
rukách. Aj tak môžeme vyjadriť spolupatričnosť a úctu k miestu, kde sme
sa narodili a kde možno raz spočinú naše kosti. Urobme všetko preto, aby
naša Sása bola tým správnym miestom pre život...
S úctou
JUDr. Peter NEMEC
zástupca starostky obce,
predseda redakčnej rady

OKIENKO DO MINULOSTI

V tomto čísle Sásanských informačných noviniek Vám prinášame ukážku nášho

nárečia, ktoré je pre našu oblasť špecifické a jedinečné. Na území Sásy žili v priebehu stáročí
mnohí ľudia prichádzajúci z rôznych oblastí, ktorí prispeli k rozvoju nárečia do jeho
súčasnej podoby. Hoci pri oficiálnom styku používame (mali by sme používať) spisovnú
slovenčinu, pri bežnej komunikácii, hlavne medzi staršími občanmi, môžeme stále počuť jej
ľúbozvučnú nespisovnú podobu. Čas plynie a táto krásna reč sa postupne vytráca.
Uvedomujeme si, že odchádza niečo, čo nás spája s našimi koreňmi a čo má nevyčísliteľnú
hodnotu. Preto by sme naše nárečie radi zdokumentovali v podobe slovníka. Obraciame sa
preto na vás s prosbou, aby ste nám posielali slová, slovné spojenia a frázy, ktoré sú typické
pre Sásu. Zosumarizované informácie môžete posielať na e-mailovú adresu „obec@sasa.sk“,
alebo osobne doručiť na Obecný úrad v Sáse. Za ochotu všetkým vopred ďakujeme. Spolu
môžeme uchovať dôležitú súčasť našej kultúry a identity...
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KULTÚRA

Privítanie (staro)nových obyvateľov obce a stavanie mája

V súvislosti s odovzdaním do užívania novopostaveného obytného domu v časti
Konopiská sme sa rozhodli privítať na pôde obecného úradu doterajších i nových občanov
obce, ktorí v jeho priestoroch našli svoj nový domov.
Privítanie občanov sa uskutočnilo posledný aprílový deň v obradnej sieni Obecného
úradu v Sásu. K prítomným sa prihovorila starostka obce Mgr. Iveta Hladká, ktorá vo svojich
slovách vyzdvihla potrebu každého človeka mať vlastné bývanie a zároveň vyjadrila
potešenie nad tým, že naša obec sa stala miestom, s ktorým si ľudia spojili svoj nový život.
V bohatom kultúrnom programe pripravenom Zborom pre občianske záležitosti v Sáse
absolvovali prítomní za asistencie JUDr. Petra Nemca a Ing. Daši Makanovej virtuálnu
prehliadku našou obcou, počas ktorej sa mali možnosť zoznámiť nielen s kultúrnymi
a prírodnými zaujímavosťami, ktoré možno V Sáse a okolí nájsť, ale aj s ľuďmi z histórie
i súčasnosti, ktorí boli a sú s ňou spätí. Prítomných tiež zaiste potešili piesne v podaní
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folklórnej skupiny Sasianka, Mgr. Kataríny Stankovej, Andrei Žitniakovej, Ing. Dušana
Mozolu a Jána Bosáka ako aj program, ktorý si pripravili najmenší občania z našej materskej
školy.
Po skončení privítania sa všetci prítomní spoločne presunuli spred budovy obecného
úradu na voľnú plochu vedľa obchodného domu, kde už čakali ďalší zvedavci na tradičné
stavanie mája. Najskôr dievčatá ozdobili máj farebnými stužkami a potom sa miestni hasiči
postarali o jeho bezpečné postavenie. Následne sa už v rytme ľudových piesní okolo neho
vyzvŕtali členky folklórnej skupiny Sasianka spolu s krojovanými dievčatami.
Pevne verím, že tradičná akcia stavania mája si uchová svojich priaznivcov aj do
ďalších rokov, a to aj medzi novými obyvateľmi našej obce.
JUDr. Peter NEMEC, zástupca starostky obce
KULTÚRA

Deti opäť oslavovali

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v našej obci uskutočnilo podujatie
venované našim najmenším ratolestiam, mládeži ako aj návštevníkom každého veku.
Verejné podujatie KulturPark 2017 sa konalo 27. mája 2017 v Parku mládeže.
Štvrtý ročník tohto podujatia odštartoval turnajom zručností pre deti do 15 rokov na
multifunkčnom ihrisku, ktorý sa ukončil vyhodnotením a odmenením najšikovnejších
športovcov a športovkýň. Nasledoval program pozostávajúci z viacerých vystúpení a aktivít,
medzi ktorými si každý mohol nájsť to svoje. Program začal vystúpením zloženého z tanca
a spevu v podaní Folklórneho zoskupenia Pyrťan zo Zaježovej. Deň, ktorý bol oslavou sviatku
detí, pokračoval vystúpením speváka so širokým úsmevom – Thomasa Pukailera, ktorého
predstavil a privítal návštevníkom podujatia Ing. Radovan Hladký z občianskeho združenia
3kART. Vystúpenie Thomasa Puskailera pozostávalo z interpretácie niekoľkých piesní
a autogramiády, ktorá mala úspech najmä pre ženskú časť návštevníkov. Veľmi milým
zážitkom aj pre samotného speváka bolo stretnutie s rodinou Puskailerovcov z našej obce.
Po zážitku plnom radosti, smiechu a úsmevu, podujatie spestrilo predstavenie pre najmenšiu
vekovú kategóriu v podaní Divadla na hojdačke, ktoré nám predstavilo autorskú
environmentálnu rozprávku „Na Zemi dobre mi“.
V popoludňajších hodinách bola pre návštevníkov pripravená statická a dynamická
ukážka hasičskej techniky a výstroje Hasičského záchranného zboru SR a Dobrovoľného
hasičského zboru Sása, ukážka z výcviku psa športovej kynológie a tiež statická ukážka
výstroje a výzbroje vojenského policajta. Oddychovú časť v Parku mládeže zastrešila
každoročne tvorivá dielňa v podaní dobrovoľníkov organizovaných občianskym združením
3kART, airbrush tetovania, maľovania na tvár, detského kútiku a lesnej pedagogiky. Pre
tých, ktorí radi pomáhajú iným bola k dispozícii mobilná výjazdová jednotka odberu krvi
Národnej transfúznej stanice SR prebiehajúca v obradnej miestnosti Obecného úradu Sása.
Podujatie ukončilo rockové predstavenie spojené s bluessom v podaní kapely zo Zvolena
Secret Session.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí vynaložili svoje sily a voľný
čas a spolupodieľali sa pri tvorbe podujatia. Bol to dlhý proces prebiehajúci niekoľko
mesiacov, počas ktorých sa finálny program podujatia KulturPark formoval a tvoril. Sme
povďační za každého návštevníka, ktorý sa podujatia zúčastnil a veríme, že sa ho zúčastní
opäť. V neposlednom rade ďakujeme za finančnú podporu Banskobystrickému
samosprávnemu kraju ako aj Obci Sása. Táto podpora bola použitá pre radosť a úsmev
našich detí a mládeže. Ak sa nám tento úsmev podaril na tvári detí vyčariť, tak to je odmena
všetkým, čo toto podujatie pripravovali. Budeme radi keď Vás uvidíme opäť!
Ing. Jana JERGUŠOVÁ, o.z. 3kART
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KULTÚRA

Po stopách histórie...

Priznám sa – ponuka navštíviť Duklu ma nadchla. Ešte som tam nebola. Hanba mi.
S pribúdajúcim vekom sa človek začne zaoberať aj inými záležitosťami, ako je len
každodenná rutina: čo navariť, oprať, upratať, vybaviť. Tešila som sa aj na dva voľné dni,
aj na cestu autobusom, aj na to, že si vyplním medzery o tejto časti našich dejín ... Veď poznať
históriu svojho národa patrí k všeobecnému prehľadu ... či nie?
Vyrážali sme skoro ráno 21. júla 2017 z Pliešoviec. Postupne sa k zájazdu pridávali aj
ľudia zo Sásy a Dobrej Nivy. Nikto nemeškal, a preto sme mohli spokojne vyraziť na výlet.
Cesta na východ ubehla pomerne rýchlo, pretože polovica autobusu ešte podriemkavala.
Blížiac sa pomaly k cieľu sme v chotári mesta Svidník míňali po oboch stranách vystavenú
vojenskú techniku. Jej oficiálny názov „Údolie smrti“ je súčasťou Prírodného vojenského
múzea a osadené exponáty pochádzajú z bojov Karpatsko-duklianskej operácie v októbri
1944. Bol síce piatok, ale aj tak som neočakávala, že na národnú kultúrnu pamiatku,
zapísanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, sa prídu pozrieť „až“ tri osobné autá
a jeden autobus – náš... Exkurziu sme zahájili návštevou vyhliadkovej veže postavenej na
mieste pôvodnej drevenej pozorovateľne generála L. Svobodu. Z plošiny je výhľad na
duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane. Vo vnútri sú umiestnené mapy
znázorňujúce bojové akcie 1.československého armádneho zboru. Na prízemí sa nachádza
expozícia fotografií, na ktorej sú znázornené vojnou zničené dediny a tiež bronzové súsošie
„Žalujem“ národného umelca Jána Kulicha.
Krátkou cestou lesíkom sme prišli k Pamätníku 1.československého armádneho
zboru postaveného Ing. arch. Josefom Grusom v roku 1949. Sú tu pochovaní niektorí
účastníci Karpatsko-duklianskej operácie. Počet mŕtvych dosahuje až 565 osôb. V severnej
časti je vytvorená aleja Hrdinov Dukly – busty pätnástich hrdinov Sovietskeho zväzu
a Československej republiky, aktívnych účastníkov bojov. Pred odchodom sme im na počesť
položili veniec a vzdali tak úctu padlým hrdinom.
Ďalšou zastávkou bolo Vojenské múzeum vo Svidníku. Centrálna expozícia
dokumentuje vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945. Myslím, že výklad, exponáty
a krátky autentický filmový dokument boli dostačujúcou informáciou o ťažkých vojnových
časoch. Zvečerievalo sa a všetci, ktorí už niekedy v živote boli na akejkoľvek exkurzii, mi dajú
za pravdu, že sa treba tešiť aj z takých prízemností, ako je napríklad večera, po nej vlastný
program či odpočinok v normálnej posteli. Toto všetko sme absolvovali v Bardejove.
Na ďalší deň sme si po výdatných raňajkách pozreli historické centrum Bardejova,
ktoré bolo zapísané v roku 2000 do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Navštívili sme
Šarišské múzeum ikon, Baziliku minor sv. Egídia a Mestskú radnicu. Predpokladám, že každý
si kúpil aspoň magnetku či pohľadnicu s prekrásnym, romanticky pôsobiacim námestím.
Poslednou zastávkou našej cesty bol Ľubovniansky hrad. Bola som tu pred desiatimi
rokmi, takže som mohla porovnávať nové expozície, rekonštruované priestory v najvyšších
častiach alebo zaujímavý výklad. Je vidieť, že na hrade to žije.
Keď sme už všetko videli a počuli, prišiel čas zlatého klinca programu: harmonikár
konečne spustil a dievčatá k tomu zanôtili. Nechýbal ani tanec pri nastupovaní do autobusu
a aj štamperlík koloval... Všetko bolo, ako má byť. A aby bolo všetko na poriadku, nemôžem
opomenúť dopravu. To viete, nie každý deň sa vozíte v autobuse, ktorý riadi žena – pani
Sásiková zo Senohradu. Klobúk dole, pri bezpečnom návrate domov zožala zaslúžený
potlesk.
Záverom by som v mene všetkých rada poďakovala SZPB menovaných obcí, ktorý
túto akciu zastrešil, za výbornú organizáciu podujatia.
Mgr. Renáta NEHEROVÁ
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OZNAMY, SPRÁVY A ÚVAHY STAROSTKY OBCE
 Pozvánka na oslavy obce

Srdečne vás pozývam na oslavy 685. výročia od prvej písomnej zmienky o našej obci.
Počas dvoch dní, a to 26.8. -27.8. 2017, si chceme nielen dôstojne pripomenúť históriu Sásy,
ale potešiť oko aj ucho tým, čo patrí dnešku. V sobotu v hlavnom parku v programe s názvom
„...tak plynul čas“ so začiatkom o 14.30 hod. nás svojou návštevou poctí niekoľko panovníkov
a mnoho iných zaujímavých osobnosti z dejín našej obce. V programe budú tiež účinkovať
Sasianka, Detská hudobná skupina pri evanjelickej a.v. cirkvi v Sáse, deti z našej materskej
školy, Katarína Stanková, Ján Bosák, Dušan Mozola a iní. V podvečer sa rozozvučia
muzikálové melódie v podaní spevákov z bratislavského divadla Nová scéna - Mirky
Partlovej, Petra Makranského a Dáriusa Kočího. Zo sprievodných podujatí dávam do
pozornosti výstavy fotografií z histórie obce ako aj jej súčasnosti, ktorá bude v parku pred
Domom ľudových tradícií. V spoločenskej miestnosti sa pre zmenu dozviete niečo viac z
histórie školstva a športu v Sáse a tu sa budú tiež premietať filmy, ktoré zachytávajú
podujatia v obci. V bývalej telocvični bude nainštalovaná výstava historickej audiovizuálnej
techniky, ktorú pre Vás pripravuje Peter Brodniansky. Popozerať si budete môcť aj hasičskú
techniku na hasičskej stanici. V priestore Obecných lesov s.r.o. Sása uvidíte rôzne trofeje
zveri, fotografie prírody a pre deti je pripravená lesná pedagogika v čase o 13.00 hod. a
15.00 hod. V Infokiosku budú prezentované zaujímavé dobové materiály viažuce sa
k obecnému úradu ako aj jeho poslednej rekonštrukcii z minulého roku. V Dome ľudových
tradícií si môžete vyskúšať tkať, ale zoznámiť sa aj s inými remeslami. Sobotu zakončíme
veselicou. Nedeľu zas začneme ekumenickou bohoslužbou o 11.00 hod. v parku
a pokračovať budeme Podskalskými folklórnymi slávnosťami od 14.00 hod. tiež v našom
parku. V programe sa okrem domácich sólových spevákov-Margity Puskailerovej, Adama
Puskailera, Vanesy Slamková, Filipa Cibuľu a Jána Babiaka, predstaví aj Jozef Varga
/finalista šou Zem spieva/ s Podjavorskou muzikou, Horehronskí chlopi /účastníci šou Zem
spieva/, FS Hrachovinka zo Senohradu, FS Hrochoťan a dievčenské zoskupenie „Karička“. Vo
večerných hodinách si pripomenieme 73.výročie SNP a nebude chýbať ani tradičný
lampiónový sprievod a vatra nad obcou. Počas obidvoch dní bude pripravené bohaté
občerstvenie. Podrobnejší a presný program je uvedený na plagátoch, na webovom sídle
obce, nájdete ho tiež aj na letáčikoch, ktoré dostanete domov a pozývať Vás bude v sobotu
dopoludnia aj obecný hlásnik. Chápem, že mnohí ste pracovne vyťažení a víkend chcete
radšej prežiť v pokoji vo svojich domovoch, ale napriek tomu verím, že prídete do parku, kde
sa budú oslavy odohrávať. Bola by som rada, keby ste prežili pekné chvíle so spoluobčanmi,
ktorých možno ani nepoznáte a dozvedeli sa veľa zaujímavého o obci, v ktorej žijete.
Tešíme sa na vás všetkých!
 Informovanosť

Medzi moje priority pri riadení obce patrí okrem iného aj rýchle a dostatočné
informovanie verejnosti o dianí v Sáse. Mladší môžu využívať webovú stránku, mobilnú
aplikáciu a pre tých skôr narodených sú tu oznamy v miestnom rozhlase či informácie na
vývesných tabuliach. Všetci sa môžu zahĺbiť aj do čítania obecných novín, ktoré ponúkajú
komplexný pohľad o celkovom dianí v obci. Som presvedčená, že každý občan má možnosť
akoukoľvek formou získať požadované informácie, len musí chcieť ich získať. Keď počujete,
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že on nevedel o niečom, lebo nečíta, nepočúva rozhlas... potom nie je chyba v zlej
informovanosti zo strany obce...
 Všeobecné záväzné nariadenia

Dávam do pozornosti, že obecné zastupiteľstvo schválilo na poslednom zasadnutí dve
dôležité nariadenia: jedno sa týka vybavovania sťažností, pretože od 1.6.2017 sa menil
zákon o sťažnostiach a druhé sa týka verejného poriadku v našej obci. Tieto nariadenia sú
zákonom obce. Občania si ich môžu prečítať 15 dní pred schválením na vývesných tabuliach,
či na stránke obce a pripomienkovať ich. Po ich schválení obecným zastupiteľstvom sú
občania povinní ich dodržiavať.
 Nové služby na obecnom úrade

V rámci projektu s názvom Integrované obslužného miesta občana si môžete na
obecnom úrade vybaviť výpis z Obchodného registra SR a tiež list vlastníctva, čo znamená,
že nemusíte cestovať na okresný úrad do Zvolena.
 Dodržiavanie úradných hodín

Pracovníci obecného úradu dôrazne žiadajú občanov, aby sa snažili všetky záležitosti
vybaviť počas úradných hodinám /najmä prenájom Pohody, kľúče od skládky stavebného
odpadu a pod.../, pretože zodpovední pracovníci nemusia byť prítomní doma počas
víkendov, či večerných hodín.
 Plné smetné koše v parku

Poprosila by som „tiež občanov“, aby svoj domáci komunálny odpad v plastových
vreckách nenosili do smetných košov v parku. Tieto sú určené na iný účel. Každý má vlastnú
nádobu na TKO a ak nie, máme na obecnom úrade na predaj. Môžu si prísť zakúpiť.
 Kosenie potoka a rigolov pri hlavnej ceste

Mnohí občania nevedia, ako má kosenie týchto objektov prebiehať, takže vysvetlímvlastníkom a teda správcom potoka Neresnica je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,
Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia stredného Hrona. Tento subjekt by mal
vykonávať dvakrát do roka kosbu brehov potoka. Keďže nám oznámili, že majú málo
pracovníkov a veľa riek, kým by prišli do našej obce, možno by sme mali v Neresnici miesto
vody len burinu. Kosíme ho preto radšej sami s tým, že nám za dve kosby poskytnú finančnú
náhradu 450 € . Pri dvoch koscoch trvá kosenie 3-5 dní a robíme tak podľa potreby.
Podobne je to aj s údržbou rigolov na Zvolenskej ulici a Ulici slobody, keďže sú
majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, Banskobystrickej regionálnej správy
ciest, a.s., prevádzka Banská Bystrica . O kosenie sa starajú tak, ako im to časovo vyjde, takže
k ceste cez našu obec sa môžu dostať vtedy, keď už pre vysokú trávu nebude vidieť ani domy
na ulici. Opäť sa o to stará obec tak, ako je o nutné. Nie je to ale naša povinnosť...
Kosenie v obci je akýsi večný problém. Tieto práce vykonávajú pracovníci malých
obecných služieb, ktorých obec nezamestnáva, pretože si takouto formou musia odpracovať
dávku v hmotnej núdzi ako evidovaní uchádzači o zamestnanie na ÚPSVaR Zvolen a obec má
s uvedeným úradom Dohodu o poskytnutí práce pre takýchto občanov. Podľa zákona
pracujú 4 dni po 4 hodiny do týždňa a aj to nie všetci. Nemôžu naozaj robiť všetko naraz
a okamžite, ako si to niektorí občania vyžadujú. Možno by niekedy namiesto rozčuľovania
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sa, nepríjemných telefonátov, osobných invektív či vyhrážania sa médiami stačilo pokosiť si
nielen vo vlastnom dvore, ale aj kúsok svojho pozemku pred domom.
Mgr. Iveta HLADKÁ, starostka obce

ŠPORTOVÉ OKIENKO

Ako iste všetci viete, futbalisti Obecného športového klubu Sása (OŠK Sása) vyhrali
jarnú časť a tak aj celý súťažný ročník I. triedy oblastnej futbalovej súťaže Zvolen v ročníku
2016/2017, a to bez jedinej prehry. Po 26 zápasoch zaznamenali až 20 výhier a len 6 remíz.
Naši futbalisti víťazstvom v I. triede postúpili po 28. rokoch do krajskej futbalovej
súťaže 5. ligy, skupiny C, kde v úvodnom zápase na ihrisku FK FILJO Ladomerská Vieska
podľahli súperovi v pomere 5:2. Následne účasťou v krajskej súťaži náš klub dostal možnosť
predstaviť sa v 2. kole Slovenského futbalového pohára s názvom SLOVNAFT CUP, kde na
ihrisku TJ Štiavnické Bane rovnako podľahol domácim v pomere 6:2. Lepšie sa naše mužstvo
prezentovalo v 2 kole 5. ligy, skupiny C, keď privítalo na domácom ihrisku OFK 1950
Priechod a vyhralo v nervóznom zápase v pomere 4:2.

Členovia OŠK Sása. Foto: Mgr. Jana CÚTTOVÁ (2017)

Za zmienku tiež stojí, že v spolupráci s obcou Sása, Obecnými lesmi s.r.o. Sása
a Združením obcí mikroregiónu Pliešovská kotlina, Obecný športový klub Sása organizoval
dňa 22.júla 2017 už 13. ročník Futbalového turnaja Mikroregiónu Pliešovská kotlina, kde
náš klub získal 1. miesto a putovný pohár.
Radoslav JERGUŠ
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