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

Evanjelický kostol v Sáse. Foto: JUDr. Peter Nemec (2017)

Slovo na úvod
Vážení spoluobčania, drahí priatelia!

Vianoce-nepochybne najkrajšie sviatky roku sú predo dvermi. Sú obdobím, na ktoré azda
všetci netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pokoja
a pohody. Dávajú nám príležitosť aspoň na chvíľu sa zastaviť a pozrieť sa do hĺbky svojej duše, kde
sú ukryté naše najtajnejšie túžby, želania či predstavy. Nútia nás upevniť si vo svojom svedomí
základné ľudské hodnoty, uvedomiť si silu priateľstva, úcty, obetavosti a všeobjímajúcej lásky.
Podobne ako zanechávame stopy vo vŕzgajúcom snehu, skúsme zanechať aj po skončení
Vianoc ich posolstvo medzi sebou. Stačí tak málo. Byť k sebe lepší a milší. Veď je to presne to, o čom
snívame, po čom túžime a čo nám je ako ľuďom vlastné... Krásne Vianoce a úspešný nový rok 2018!

S úctou
JUDr. Peter NEMEC
zástupca starostky obce,
predseda redakčnej rady

Trochu zaujímavej štatistiky...
Evidencia a stav obyvateľstva obce Sása (k 5.decembru 2017):
Počet narodených detí:

4

Počet sobášov:

5 (z toho 2 cirkevné)

Počet úmrtí:

6

Počet prihlásených na trvalý pobyt:

25

Počet odhlásených z trvalého pobytu:

17

Počet obyvateľov:

906

-

z toho muži:
z toho ženy:

467
439

Informácie poskytli Mgr. Simona POLIAČIKOVÁ a Erika VICIANOVÁ, pracovníčky Obecného úradu
v Sáse
NA ZAMYSLENIE

Čas vianočný...
Vianoce patria medzi naše najkrajšie kresťanské sviatky v roku. Je to príležitosť pre
rodiny a priateľov, aby sa spolu stretli, porozprávali, navzájom sa obdarovali, preukázali si
lásku a pozornosť.
Vianocami sa nám otvára možnosť na chvíľu sa zastaviť, zvoľniť rýchle pracovné
tempo plné termínov a povinností. Využime tento príjemný čas na hlbšie zamyslenie sa nad
životom, hodnotami. Nech pre nás množstvo darčekov pod stromčekom a ich peňažná
hodnota nepredstavuje najdôležitejší ukazovateľ. Treba si uvedomiť, že peniaze a majetok
nemajú z duchovného hľadiska takmer žiadnu cenu. Napriek tomu je materiálne
zabezpečenie jedným z dôležitých faktorov svetského života. Je smutné, že finančný zisk je
často jediným ukazovateľom tzv. úspechu. To má niekedy u ľudí negatívny vplyv na ich
charakter a morálku. Nie je ľahké mať vznešené ideály vo svete, kde väčšina ľudí nedokáže
odolávať tlaku peňazí. Radšej umlčia svoje svedomie a sklonia sa pred sumou s mnohými
nulami. Veľa ľudí nevidí rozdiel medzi tým, čo chcú a tým, čo naozaj potrebujú. Snažme sa
zorientovať v lákavej ponuke materiálna a nebuďme pasívnymi konzumentmi.
Všetci máme slobodnú vôľu. S možnosťou voľby prichádza ruka v ruke aj
zodpovednosť. Je veľmi dôležité ako svoje schopnosti využívame, do čoho investujeme svoju
energiu a čas, aké ciele si určujeme, čo vnímame ako podstatné a čo ako nepodstatné. Ľudia
sa najčastejšie dopúšťajú tej chyby, že žijú a konajú proti svojmu presvedčeniu. To je veľmi
nebezpečné nielen pre vnútornú integritu ich osobnosti, ale aj pre ďalší vývoj spoločnosti...
Pozitívne je, že si vždy môžeme vybrať. Vytvárajme vedome okolo seba bezpečnú priateľskú
atmosféru, v ktorej sa budeme všetci cítiť akceptovaní a zároveň rešpektujme iných
a nechajme im priestor pre ich vlastné rozhodnutia. Dajme našim najbližším vedieť, akí sú
pre nás dôležití, že si ich vážime a sme radi, že sú súčasťou našich životov. Verím, že spolu
tento rok prežijeme šťastné a veselé vianočné sviatky.
Mgr. Anna BOSÁKOVÁ
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KULTÚRA

Mesiac úcty k starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vedenie obce Sása spolu s Miestnou
organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska pripravili dňa 8.októbra 2017 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 Materskej školy v Sáse, tiež Vanesa Slamková s ľudovou piesňou a matrikárka obce Mgr.
Simona Poliačiková s dojímavou básňou. Našim jubilantom zaspievala miestna ľudová
spevácka skupina Sasianka a s rytmickými piesňami potešili srdcia prítomných hostiaseniorky z Očovej, ktoré humorom vhodne dopĺňal pán Nemček z Kováčovej.
Po programe nasledovalo príjemné posedenie v Klube dôchodcov, kde sa zúčastnení
občerstvili a všetci si spoločne zaspievali, čím nadviazali s hosťami nové priateľstvá.
Nakoniec je potrebné poďakovať starostke obce aj pracovníkom Obecného úradu
v Sáse za to, že na seniorov nikdy nezabúdajú.
Anna HYBSKÁ, predsedníčka MO JDS
KULTÚRA

Návšteva škôlkárov v Osmijankove
Čas jesenný, padajúce listy zo stromov, čas zberu ovocia, zeleniny, čas strávený pri
dobrom čajíku, pri starkej, pri starkom, babke, dedkovi, ale aj pri dobrej knižke. A čo majú
všetky tieto veci spoločné? Bola to téma, pri ktorej sme spolu s našimi najmenšími, škôlkármi,
strávili spoločné chvíle v Sáse 18.októbra 2017.
V Obecnej knižnici na nich čakala veselá rozprávka „O lekvárovej Božene“, po ktorej
porozprávali, ako trávia čas so svojimi starkými, čím si tak pripomenuli Mesiac úcty
k starším. Pracovníčky Obecnej knižnice pripravili pre malých návštevníkov sladké slivkové
pohostenie a iné dobroty. Na oplátku sa „malí veľkáči“ predstavili so svojimi veselými
pesničkami i básničkami s nádychom jesene.
Pracovníčky Obecnej knižnice sa už nevedia dočkať ďalšieho stretnutia s malými
čitateľmi pri nejakom ďalšom zaujímavom príbehu zo sveta rozprávok .
Mgr. Simona POLIAČIKOVÁ
Nikoleta GONDÁŠOVÁ
KULTÚRA

Prijatie jubilantov
V nedeľu 26. novembra 2017 starostka obce Mgr. Iveta Hladká privítala v obradnej
sieni Obecného úradu v Sáse občanov obce, ktorí sa tento rok dožívajú významného
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 ako spomienky na túto príležitosť.. V bohatom kultúrnom
programe pripravenom Zborom pre občianske záležitosti v Sáse si mohli jubilujúci vypočuť
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básne v podaní JUDr. Petra Nemca a Ing. Daši Makanovej, ako aj piesne v podaní Mgr.
Kataríny Stankovej, Ing. Dušana Mozolu a Jána Bosáka.
JUDr. Peter NEMEC, zástupca starostky obce

OZNAMY, SPRÁVY A ÚVAHY STAROSTKY OBCE

Ohliadnutie za rokom 2017

 Rozpočet
 Rozpočet na rok 2017 bol schválený ako prebytkový: v príjmovej časti bežného
rozpočtu v sume 377 232 EUR a vo výdavkovej časti v sume 348 242 EUR. Počas roka
bol menený 3x. Poslednou zmenou bol upravený v príjmovej časti na 415 569 EUR
a vo výdavkovej časti na 403 957 EUR. Prebytok rozpočtu z roku 2016 bol vo výške
11 505,43 EUR.
 Výstavba a rekonštrukcia v obci
 V marci 2017 sme v Sáse odovzdali do užívania nájomný bytový dom, ktorý
v priebehu jedného roka postavila firma SimKor s.r.o. Banská Štiavnica. Bytový dom
je splácaný Štátnemu fondu rozvoja bývania mesačnými splátkami nájomníkov.
Zároveň sa vybudovali aj spevnené plochy a parkovisko vôkol neho.
 V auguste 2017 sa uskutočnila rekonštrukcia príjazdovej komunikácie k materskej
škole a komunikácie v jej areáli v celkovej hodnote 25 721,40 EUR.
 Ďalšou väčšou investičnou akciou bola rekonštrukcia chodníka pred predajňou COOP
JEDNOTA v hodnote 4 554,54 EUR.
 V októbri 2017 sa vybudovala autobusovú zastávku Sása–stred (pred Spoločenskou
miestnosťou), ktorá slúži pre žiakov z našej obce dochádzajúcich do ZŠ s MŠ
Pliešovce. Hodnota je viac než 2 000 EUR, pričom obec uhradila náklady na
vybudovanie základu stavby a všetky ostatné náklady uhradili Obecné lesy, s.r.o. Sása.
 V jesenných mesiacoch sa zriadila v budove bývalej školy detský klub, ktorý môžu
využívať mamičky s deťmi predovšetkým v nepriaznivom počasí. S myšlienkou
zriadiť klub prišli rodičia detí, ktorí klub aj vo veľkej miere sami vybavili nábytkom
a inými doplnkami. Hračky poskytli viacerí občania, za čo im aj takouto formou
ďakujem. Zároveň sa vynovila aj kuchynku v dolných priestoroch budovy novej školy,
ktorá slúži nielen klubu detí, ale aj členom miestneho Klubu dôchodcov.
 V priebehu roka sa postupne opravili rigoly v Rajskej ulici a v Tureckej ulici, kde sa
osádzali nové betónové korýtka. Strojom sa vyčistil aj rigol na Ul. slobody
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a Zvolenskej ulici. Regionálna správa ciest Banskobystrického samosprávneho kraja
opravila zvodidlá a priepust na ceste II/527.
 Vymenili sa svietidlá v Spoločenskej miestnosti obce.
 Zakúpil sa veľký plynový sporák do spoločenskej miestnosti Pohoda, namontoval sa
plynový prietokový ohrievač na vodu a vymaľovala sa celá miestnosť.
 V sobášnej sieni Obecného úradu pribudlo nové ozvučenie.
 Uskutočnila sa rekonštrukcia miestneho rozhlasu v Tichej ulici a Novej ulici.
 V materskej škole sa vymaľovali priestory kuchyne a jedálne.
 Podľa potreby (predovšetkým po búrkach) sa opravovalo verejné osvetlenie
a vymieňali svietidlá.
 Projekty
 Rekonštrukcia kultúrneho domu – projekt predložený na základe výzvy na
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z európskych finančných zdrojov do
výšky 150 000 EUR, ktorý zahŕňa rekonštrukciu strešnej krytiny na obidvoch
budovách bývalej školy. Vymenené by tiež mali byť okná, dvere a vykurovací systém
v staršej budove bývalej školy; projekt by mal byť vyhodnotený v priebehu prvého
polroka 2018.
 Kamerový systém v obci Sása a nákup malej komunálnej techniky - projekt
predložený taktiež na základe výzvy na poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z európskych finančných zdrojov do výšky 150 000 EUR; vyhodnotenie
projektu by malo byť v priebehu prvého polroka 2018.
 Rekonštrukcia budovy hasičskej zbrojnice – projekt predložený na základe výzvy
Ministerstva vnútra SR do výšky 30 000 EUR, v rámci ktorého je naplánovaná
predovšetkým výmena strešnej krytiny a vnútorné dobudovanie miestnej hasičskej
zbrojnice.
 Iné
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-

ani v priebehu roka 2017 nie je vyhodnotený projekt , ktorý obec zadala ešte v roku
2016 na rekonštrukciu strechy Domu ľudových tradícií;

-

realizuje sa naďalej projekt jednoduchých pozemkových úprav, ktorým sa
vysporiadajú vlastnícke vzťahy pod futbalovým ihriskom a tribúnou.

-

pracuje sa aj na projekte, ktorý zahŕňa výstavbu chodníka na Ulici slobody smerom
na Tureckú ulicu, tiež zriadenie priechodu pre chodcov na križovatke a prenos
autobusovej zastávky smerom na Zvolen na iné miesto;

-

obec Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu obce určila parcelu E č. 784/1, ktorá
je vo vlastníctve obce /smer na Bzovskú Lehôtku/ na individuálnu bytovú výstavbu,
pričom sa dala vypracovať tzv. zastavovacia štúdia; cieľom je vytvorenie ďalšieho
miesta na bývanie pre záujemcov.

 Kultúrne podujatia
 Aj v tomto roku sa v našej obci pripravovali tradičné podujatia: Organizovali sme
páračky, fašiangy, oslavy oslobodenia obce, stolnotenisový turnaj, stavali sme máj,
pripomenuli si oslobodenie krajiny a Deň matiek, Kulturpark, poďakovali sme aj
seniorom za ich prácu. V našej obci sa uskutočnil futbalový turnaj Mikroregiónu
Pliešovská kotlina. Koncom augusta sme si pripomenuli 685.výročie prvej písomnej
zmienky o našej obci. V rámci týchto osláv sme pripravili aj Podskalské slávnosti
a oslavy SNP. Zbor pre občianske záležitosti pri OcZ v Sáse pripravil podujatia
v obradnej sieni Obecného úradu – prijatie detí končiacich MŠ a ZŠ, prijatia
jubilantov, prijatie nových obyvateľov obce (ktorými sú obyvatelia NBD Konopiská
407) a iné. Podujatia v knižnici boli určené nielen pre deti materskej školy, ale
uskutočnili sa aj dve besedy so spisovateľkami - Alicou Rynke a Erikou Jarkovskou,
ktoré boli určené širokej verejnosti. Pripravili sme tiež prednášku pre seniorov
„Šmejdi-ochrana voči nim“ aj prednášku o kompostovaní. Uskutočnili sa tvorivé
dielne s veľkonočnou i vianočnou tematikou. Naši členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov sa zúčastnili poznávacieho zájazdu na Duklu. Viacerí
Sásania vycestovali v septembri na západné Slovensko, kde na jednodňovom výlete
spoznali čaro hradu Červený Kameň i vinárskeho mesta Pezinok.
Plány na rok 2018

•

Materská škola - oprava komína, zateplenie steny budovy, úprava areálu, výmena
oplotenia, výsadba nových drevín, výmena podlahy v kuchyni, bežná údržba

•

Dom smútku - rekonštrukcia vstupnej časti, oprava elektroinštalácie

•

Spoločenská miestnosť Pohoda - rekonštrukcia vstupnej časti: odstránenie sklenenej
výplne, rekonštrukcia strešných svetlíkov

•

Vybudovanie chodníka na Ulici slobody

•

Vybudovanie priechodu pre chodcov na Ulici slobody a Zvolenskej ulici

•

Oprava objektov podľa schválenia predložených projektov

•

Bežná údržba miestnych komunikácií, chodníkov a rigolov

Mgr. Iveta HLADKÁ, starostka obce
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SILVESTER 2017 V POHODE
Starostka obce Sása dáva do pozornosti všetkým občanom obce svoj zámer
usporiadať v spoločenskej miestnosti Pohoda rozlúčku s končiacim sa rokom 2017.
Akcia by prebiehala formou voľnej zábavy za hudobného doprovodu DJ.
Občerstvenie by si zabezpečil každý účastník individuálne.
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 22.decembra prihlásili na Obecnom úrade v Sáse.
Oslávme príchod nového roka spoločne! :-)

V tento čas pokoja schádza sa rodina.
Na život za nami spolu sa spomína.
Pri stole prestretom aj prázdne miesta sú...
V tento čas pokoja-s jedličkou na stolePre šťastie budúce zabudni na bôle.
V tento čas pokoja nech brány zavreté
otvára raz navždy kľúč lásky na svete...

Milí spoluobčania!
Opäť v kalendári na nás žmurká december. Prišiel rovnako ako každý rok.
Mnohým sa nám zdá, že prirýchlo, ale tentokrát aj príroda nám dala
najavo, že prišiel presne. Snehové vločky prikryli nielen náš chotár,
pocukrovali stromy a vybielili krajinu. Aj takto nám pripomenuli, že sa
blíži čas vianočný. Čas výnimočnosti, čas darčekov, čas stresov, čas radosti,
detského smiechu. Každému z nás môže byť časom niečoho iného. Pre
všetkých by mal byť však predovšetkým časom zastavenia sa, spomalenia
vlastného tempa. Je to čas, kedy sú ľudia k sebe pozornejší, kedy si
navzájom viac ako inokedy želajú iba samé pekné veci. Keď sú naše srdcia
o čosi viac bližšie, viac spojené, viac prebudené, viac priateľské, viac
usmiate...
Želám Vám, milí spoluobčania, aby ste sviatky prežili v kruhu svojich
najbližších. Nech sú Vianoce pre Vás sviatkom srdca, pokoja a lásky.
Ďakujem Vám za Váš čas, um, rady, ochotu, nápady či postrehy, ktorými
ste prispeli k rozvoju našej obce v tomto roku.
V roku 2018 Vám želám pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti v osobnom
i v pracovnom živote.
Mgr. Iveta HLADKÁ, starostka obce Sása

7

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN NA POŠTE V SÁSE
Platné od 01.12.2017
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 08.00 hod. – 12.00 hod.; 13.15 hod. – 14.30 hod.
Streda: 08.00 hod. – 11.30 hod.; 15.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota, nedeľa: zatvorené
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