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Ekonomická retrospektíva

Na konci roka 2011 sa Vám chcem
prihovoriť a zhodnotiť tento rok
z môjho pohľadu. Tento rok bol
príznačný
pokračujúcou
finančnou
krízou v hospodárstve a s tým spojenými problémami v ekonomike, ktorých
odrazom bolo aj značné kresanie,
niekedy až likvidačné znižovanie
financií z podielových daní určených
na
zabezpečenie
každodenných
potrieb
obyvateľov
a samotné
fungovanie obcí a miest na Slovensku.
V tomto roku sa dennodenne
hovorilo len o uťahovaní opaskov
a znižovaní finančných prostriedkov pre
obce. Najväčší prísun financií pre obce
začal v roku 2006, ale v tomto roku sa
rapídne zmenšil. Bolo potrebné určiť si
priority. Jedným z mála zdrojov sa stali
prostriedky z fondov Európskej únie.
Ich spolufinancovanie by bez úverových
zdrojov nebolo možné.

Naša obec túto možnosť v predchádzajúcich rokoch využila. Prerobila
časť Kultúrneho domu (ďalej len
„KD“). Každý kto v minulosti staval, vie
o čom chcem rozprávať, keď poviem,
že postavíme dom za rok, za dva, ale
splácame aj dvadsať rokov.
Tento rok sme museli viesť v úspornom režime a venovať sa predovšetkým
zdokladovaniu preinvestovaných prác
na
KD
a písať
žiadosti
o ich
preplatenie. Rok sme začínali s dlhom
89 678 €. Dúfam, že v tomto roku
skončíme bez dlhu.
Tento rok bol ďalej príznačný aj
tým, že sa nezačínali žiadne nové
projekty
vo
verejnej
správe
a dokončovali sa len začaté. Pre obec
Bašovce to bolo do značnej miery aj
výhodné, pretože sme sa mohli
sústrediť na vyrovnanie predchádzajúceho rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo prešlo úplnou
obnovou. Všetci novozvolení poslanci v
minulom zastupiteľstve nepôsobili. Po
ročnej spolupráci môžem povedať, že

presadzujú
predovšetkým
obecné
záujmy a odkladajú stranou osobné
záujmy i osobný prospech, lebo tie
spoločným cieľom vždy len škodia.
V tomto roku
sa neuskutočnili
žiadne finančne náročné akcie. Skôr sme
sa sústredili na náročnejšie práce, ako
je inventarizácia obecného majetku,
ktorá bude do konca roka dokončená.
Ďalšou prioritou bolo naplnenie nového
počítačového programu. Od 1.1.2012
starý program končí a začína práca
v novom programe.
Ing. Ľubomír Dekan
starosta obce Bašovce

Krajší zajtrajšok?
Chceme bývať v čistej a upravenej
obci, aby sa obec budovala a rozvíjala.
Myslím si, že je to želanie každého
z nás. Keď sa prejdeme po obci, sú
v nej pekné úseky a sú aj zanedbané.
Cesty majú slúžiť autám a chodníky
občanom.
Chodníkov
v obci
je
vybudovaných málo a aj tie sa skôr
využívajú na parkovanie áut ako pre
chodcov. Na chodníkoch sa môže
parkovať tak, aby nebol znemožnený
prechod
chodcov,
prípadne
prechádzajúcich s kočíkom. V časti za
kostolom, smerom na Pobedim, je
z chodníka
parkovisko
a dokonca
v niektorých častiach je aj popraskané.
Vodiči „ďakujeme“ Vám.

Viacerí obyvatelia napr. okolie
kostola, ulica smerom na Pobedim ale
aj iní si okolie svojich domov vzorne
udržiavajú.
Zákonom
stanovenou
povinnosťou
každého
občana
je
podieľať sa na ochrane a
na
zveľaďovaní životného prostredia v obci
a tak napomáhať verejnému poriadku
v obci. Ako obec vyzerá nie je len
úlohou
obecnej
samosprávy,
ale
predovšetkým
všetkých
obyvateľov
obce.
Prvý dojem obce je veľmi dôležitý.
Pri vstupe od Pobedima obec začína
upravenou ulicou. To sa však nedá
povedať o vstupe od Veľkého Orvišťa,
kde je ľavá strana zarastená až po

Poriadok zberného dvora

.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je potrebné triediť nasledovne:
odpad z listnatých stromov
odpad z ihličnatých stromov
ostatný odpad
V prípade porušenia podmienok Prevádzkového poriadku alebo zákona, je
obsluha zberného dvora ako i zamestnanec obce oprávnený rozhodnúť o neprevzatí
odpadu.
Otváracie hodiny:
každá sobota od 10:00 hod. do 14:00 hod.

elektrické vedenie a chátrajúca stodola. Na obecnom zastupiteľstve už
prebiehala diskusia ohľadom tohto
problému a budeme musieť osloviť
majiteľov daného pozemku.
Pomôžme teda všetci svojej obci, ak
ju chceme mať čistejšiu a krajšiu.

Ing. Ľubomír Dekan
starosta obce Bašovce
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Čo je nové v našej Materskej škole?
V septembri sme sa tešili z nového
školského dvora, na ktorom počas prázdnin
vyrástla nová
trávička
a v spolupráci
s Obecným úradom bol vybudovaný nový
dopravný chodník.
V školskom roku 2011/2012 navštevuje
materskú školu (ďalej len „MŠ“) 20 detí.
V jesennom období sme sa zamerali na
aktivity a sviatky s ním súvisiace. Našu
vstupnú chodbu zdobili tekvice všetkých
tvarov a veľkostí, plodmi ovocia a zeleniny,

ktorými prispeli rodičia detí .
Deti zbierali rôzne prírodniny, z ktorých tvorili rôzne
zvieratká a postavičky, podľa
svojej fantázie. Počas pobytu
vonku pozorovali jesenné
práce v záhradách a krásu
prírody. Takéto obrovské
tekvice sa urodili v záhrade
mamičky Janky Urbanovej.
V decembri prejavili deti
svoju úctu, lásku a vďaku
svojim babičkám, deduškom
a ostatným seniorom v obci,
pásmom
básní
a piesní
v kultúrnom dome.
A to sa už veľmi tešili na
návštevu Mikuláša. Do MŠ
prišiel v deň svojho sviatku.
Priniesol kôš plný sladkostí
a ovocia. Deti, ktoré si chceli
zaslúžiť bohatú nádielku si
potrápili hlavičku a zarecitovali báseň, či zaspievali pesničku. Obdaroval deti i nový-

mi hračkami, z ktorých mali veľkú radosť.
V prvej chvíli, po odchode Mikuláša, sa o ne
skoro „pobili“, ale nakoniec si spomenuli, čo
mu sľúbili a pekne sa s hračkami podelili a
spoločne zahrali.
Janka Macová

Dobrovoľný hasičský zbor Bašovce

Oddiel DHZ Bašovce aj v druhom polroku pokračuje v organizovaní akcií v obci. Naším cieľom je,
aby sa aj našej dedine bolo na čo
pozerať.
Tretiu sobotu v mesiaci august
usporiadal DHZ Bašovce v spolupráci s Obecným úradom Bašovce
1. ročník súťaže o putovný pohár
starostu obce Bašovce. Pretekov sa
zúčastnilo päť mužských a jedno
ženské družstvo. Každé mužstvo
malo k dispozícii dva pokusy. Naša
súťaž bola výnimočná v tom, že
prebiehala s pretlakovým ventilom.
To znamená, že každé družstvo
muselo mať na mašine pripevnený
pretlakový ventil, ktorý reguluje
tlak vody idúci z mašiny do hadíc.
Tým pádom mali všetky družstvá
rovnaké podmienky a rozhodovala
len rýchlosť a šikovnosť pretekárov.
V ženskej kategórii zvíťazili hasičky
z Moravian nad Váhom. V kategórii
mužov bola súťaž veľmi vyrovnaná.
Až posledným útokom si vybojovali
víťazstvo hasiči z Prašníka. Druhé
miesto si vybojoval domáci požiarny
zbor z Bašoviec a za nimi nasledovali Moravany nad Váhom. Súťaž
prebiehala v krásnom počasí a v
priateľskej atmosfére. Vodu nám
zabezpečovali hasiči z Pobedima na
svojej „Tatre“ s cisternou. Pre
súťažiacich a verejnosť sa podával

chutný guláš. Prvý ročník súťaže dopadol dobre
v rámci umiestnenia ale i po organizačnej
stránke. Radi by sme podobnú súťaž
zorganizovali aj na budúci rok.
Sezónu sme ukončili na poslednej súťaži
v Opatovej pri Trenčíne, ktorá bola zameraná
na staršie mašiny s nižším obsahom motora.
Zúčastnilo sa na nej viac okolo pätnásť

družstiev zo širokého okolia. Umiestnili sme sa
na šiestej priečke.
Naša obec slávila druhý októbrový víkend
sviatok patróna kostola, čiže hody. Okrem
hodovej zábavy, ktorá sa konala v sobotu sme
chceli nadviazať na starú tradíciu, ktorou bol
hodový futbal. V bratovražednom súboji proti
sebe nastúpili obce Pobedim a Bašovce. Domáci
hráči boli vyrovnaným súperom naším susedom
aj napriek tomu, že viacerí si v sebe niesli

hendikep
v podobe
sobotňajšej
diskotéky. Po riadnom hracom čase
bol stav nerozhodný 1:1 a tak
nasledovali jedenástky. V nich sa
nakoniec prejavila väčšia skúsenosť
hosťujúcich
hráčov,
hrajúcich
pravidelne dedinskú súťaž. Po
záverečnom hvizde sa však všetci
zhodli, že súboj nemal víťaza,
pretože zvíťazil priateľský duch
a dobrá zábava. Zápas sledovalo
početné publikum, ktoré si aj
v chladnom počasí našlo cestu na
ihrisko. Po zápase sa obidve
družstvá presunuli do kultúrneho
domu, kde ich čakalo malé
pohostenie.
Hráčom aj publiku
ďakujeme za účasť a tešíme sa
(dúfajme) opäť o rok.
DHZ Bašovce prežil ďalší rok,
ktorý sa dá hodnotiť ako úspešný,
ale, ako každá organizácia v tejto
dobe máme svoje problémy. No
máme aj svoje ciele ako napríklad
zrepasovanie mašiny či organizáciu
okresnej súťaže. Za celý tím by som
nášmu DH-zetku poprial do nového
roka úspešné akcie, dobré výsledky
a nových členov. Hasičské heslo
znie : „Bohu na radosť, blížnemu na
pomoc“, tak dúfajme, aby nebolo
treba pomáhať vôbec a slúžili by
sme, len pre potešenie.
Tomáš Lély
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Leto v Bašovciach
Leto... 2 mesiace prázdnin... Skrátka
neskutočne veľa voľného času! Zabitého
nudou? Nie!
Organizácia NODAM, v spolupráci s
Knižnicou Bašovce, pripravili na celé
letné prázdniny, pre všetky deti z
Bašoviec, množstvo aktivít.

Každý utorok sa niesol pod heslom:
„Rozhýb telo, zlepši náladu!“ Deti sa
učili tancovať Zumbu, vďaka ktorej
spoznali rôzne druhy tanca. Piatky

boli zase plné rozprávok, filmov,
hier, maľovania a množstva iných,
zábavných činností. Nezaskočili nás
ani upršané dni, ktoré sme trávili
hraním spoločenských hier priamo
v Kultúrnom dome Bašovce. Ale to
ani z ďaleka nie je všetko!
Leto 2011 bolo plné aj súťaží a
výletov. Zdolali sme bicyklovú túru
za
extra
veľkou
zmrzlinou,
zúčastnili sme sa exkurzie v stajni a
na cvičisku policajných psov, ale
taktiež sme nezabudli na opekačku,
futbal, hry a súťaže na ihrisku.
Čo dodať? Snáď len, že ani v
takej malej dedinke, akou sú
Bašovce, nuda nikdy nehrozí! :)
Za pomoc pri realizácii každého
z týchto projektov pre deti,
ďakujeme predovšetkým pánovi
starostovi, ktorý nám vždy vyšiel v
ústrety s každou našou požiadavkou.
Adriana Balogová

Knižnica Bašovce
V tomto roku pribudlo do našej knižnice
množstvo kníh ako pre malých, tak aj pre
veľkých čitateľov. Nájdete medzi nimi
nielen slovenských, ale aj zahraničných
autorov. No nie je to to jediné, čo v
knižnici môžete nájsť. Okrem kníh tu na
Vás čaká veľa zábavy a smiechu. Knižnica
sa teší veľkej účasti najmä detských
návštevníkov, na
ktorých tu zakaždým
čaká množstvo zábavných hier: Cluedo –
detektívna hra, Monopoly, Partička, Twis-

ter, Mestečko Palermo, vtipnejší
vyhráva, papierová guľovačka... Mnoho
zábavy sme si tiež užili pri zdobení
vianočného stromčeka, ktorý každému z
nás pripomína blížiace sa Vianoce.
Chcela by som Vám, teda, zaželať
požehnané vianočné sviatky, plné lásky
a pohody a úspešný nový rok 2012...
Adriana Balogová

Naše hody
Po krásnej jeseni sa koncom týždňa
zhoršilo počasie. Vedeli sme čo sa blíži.
Bašovské hody. A vedeli sme to aj
preto, lebo k nám zavítali kolotoče.
Deti už od štvrtka pobehovali okolo
nich a chodili rozprávať aké atrakcie
budú tento rok.
Program bol bohatý. Už v piatok sa
konalo posedenie v pohostinstve Raj.
Koho neodradil vietor a dážď, ten
nebanoval.
Náladu
spríjemňoval
harmonikár z Krajného a výborný guláš.
Dokonca
bola
aj
tombola.
Po
príjemnom večeri sa ľahko kráčalo
domov všetkým zúčastneným.
Sobota patrila mladým. Naši hasiči
usporiadali v kultúrnom dome hodovú
zábavu. Do tanca hral DJ Augustín.
Radosť z pohybu zatienil len agresívny
incident niektorých zúčastnených. Našťastie sa odohral na začiatku a potom
sa už všetci zabávali až do rána.

V nedeľu vyvrcholili oslavy posviacky kostola Ružencovej Panny Márie
svätou omšou. Všetko bolo slávnostnejšie. Bola krásna kvetinová výzdoba a
deti niesli obetné dary v tradičných
bašovských krojoch. Zazneli pekné
piesne v podaní našich speváčok pod
vedením Veroniky Čechvalovej. Po
slávnostnom obede sa deti rozbehli na

kolotoče a naši chlapci a chlapi sa tešili
na futbalový zápas. Hralo sa proti
Pobedímu. Keď vybehli na ihrisko, bolo
sa na čo pozerať. Radosť z hry
nezatienil ani fakt, že sme prehrali. No
musím podotknúť, že až na penalty.
Nedeľný podvečer spestril harmonikár,
pán Kyselica. Tento raz v kultúrnom
dome. Podával sa guláš a na zahriatie
pestrý výber nápojov. Zaspievať si
prišli mladí, aj starší.
V dnešnej rýchlej dobe sú hody
dobrou príležitosťou stretnúť sa
s rodinou a známymi, na ktorých cez
rok nemáme veľa času. Vážme si preto
tento čas.

Ing. Mária Urbanová
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Posedenie pre seniorov
V predvianočnom čase sa konajú
rôzne podujatia. Aj v obci Bašovce sa
uskutočnilo
3.12.2011
posedenie
seniorov. Usporiadateľom bola obec
Bašovce
v spolupráci
s miestnou
Materskou školou a so Základnou školou
v Pobedime. Naši dôchodcovia sa zišli
v hojnom počte. Na začiatku ich
privítal starosta. Potom nasledoval

kultúrny program, ktorý pripravili deti
z Materskej školy v Bašovciach. Po nich
nasledoval program žiakov zo Základnej
školy v Pobedime.
Vystúpenie detí i žiakov sa nieslo
v duchu úcty a vďaky. Program bol
obohatený nielen milými a nežnými
básňami, zaujímavými scénkami, ale
najmä prekrásnym spevom, ktorý dojal
všetkých
prítomných.
Na
záver
vystúpenia predniesol pár milých slov
aj
pán
starosta.
Nasledovalo
občerstvenie
v podobe
voňavých
klobások a jaterničiek, ktoré k tejto
príležitosti vyrobil sponzor podujatia
PD Ostrov. Na stoly ho poroznášala
šikovná mládež. Na zahriatie sa
podávalo varené víno. Po príjemne
strávenom večeri si dôchodcovia
odniesli domov aj mikulášsky balíček.

Poďakovanie
patrí
všetkým
účinkujúcim a ich učiteľkám, ktoré si
našli
čas
a prišli
potešiť
našich
dôchodcov. Vďaka patrí milej obsluhe
a personálu kuchyne, ale aj všetkým tým,
ktorí sa podieľali na dôstojnom priebehu
tohto podujatia.
Ing. Mária Urbanová

Jeseň
Toto úplne obyčajné slovo nám
každému pripomenie to čarokrásne
obdobie.
Čas
padajúceho
lístia,
obdobie zberu úrody, prípravy
na
zimu. Vieme však, že slovo „jeseň“
môže v našich srdciach nadobúdať aj
celkom iný význam. A to - jeseň života.
Okamih vďaky a lásky k najbližším
si teraz aktuálne pripomíname oslavou
– posedením, z príležitosti dňa k úcty
k starším.
Čo je vďaka?.... Slovami básnika by
som povedala: „Keby bola slovo vďaka
pestrou kyticou, rozdala by som ju
medzi každým stolom, lavicou a dala
Vám, naši rodičia a starí rodičia milí...“
Myslím si, že tieto slová vďaky, nie
sú slovami len básnika, ale slovami
vďaky nás všetkých.
Život v sebe skrýva etapy, ktorými
prechádzame všetci. Dieťa pri narodení
dostáva do vienka lásku rodičov
a najbližších.
Rastie,
dospieva
a spoznáva lásky priateľské, partnerské

a tak samo potom v akomsi kolobehu tú
lásku
získanú
opätuje, rozdáva
i prežíva.
Ako v rozprávke o Troch grošoch,
ktorú
napísal
známy
slovenský
spisovateľ Dobšinský. Tu chudobný
človek jeden groš vracia svojmu otcovi,
jeden
požičiava
svojmu
synovi
a z jedného žije.
A tak hoci už roky pribúdajú,
zvyšuje sa počet dioptrií na okuliaroch
a čím viac sa ozývajú choroby, predsa
len láska staro-rodičovská je nádherná.
Skrýva v sebe to čaro, kedy žiaden
starý rodič nepozerá na hodiny, vždy si
nájde čas na svoje milované vnúčatá.
S nehou ho poláska, prečíta rozprávku,
trpezlivo
odpovedá
na
otázky
a s prižmúreným okom dovolí i to, čo
rodič zakázal. Preto tak krásne znie :
„babička, dedko“.
Vážme si teda nositeľov týchto
oslovení. Zaslúžia si nielen lásku
vnúčat, ale hlavne nás detí, ktoré

vychovali. Nájdime si kúsok času
v tomto uponáhľanom svete aj my a tiež
im lásku a nehu opätujme. Vráti sa nám
určite a na staré kolená nebudeme
smutní ako niektorí starí rodičia teraz.
Tí, ktorí lásku rozdávali bohatým
priehrštím a jeseň života prežívajú
sami. Dlhé sú ich zimné večere
v panelákových
bytoch,
rodinných
domčekoch,
najsmutnejšie
však
v domovoch dôchodcov – tu sú všetci
opustení a sami.
Nikto by nemal byť sám, preto
otvárajme
nielen
dvere
našich
príbytkov, ale i dvere tých druhých.
Blízkych i vzdialených. Zaklopme na
dvere suseda, ktorého sme nevideli
v obchode, zaklopme na dvere susedky,
ktorá nám chýbala pri nedeľnej omši
v kostole, podajme pomocnú ruku,
otvorme srdce dokorán. Veď táto láska,
neha, opatera sa vráti možno za pár
rokov i nám.
Eva Dekanová

Tekvica gigantických rozmerov
Janka a Jozef Urbanovci na jar ani len netušili, akú budú zberať úrodu. Pastva
nielen pre oči , ale i pre žalúdok.
Tekvicové jadierka obsahujú prírodné vitamíny:
E - omladzuje bunky, pôsobí proti voľným radikálom, je antioxidant, takže uľahčuje
srdcovo cievny tok, pôsobí proti artrózam- väzivovej slabosti, šedému zákalu,
nádorovým ochoreniam.
B1, B2, B6 - pôsobia priaznivo na nervy, trávenie, svalovú činnosť a početné iné
funkcie organizmu
D - dôležitý pre výstavbu kostí a pri využití vitamínov
Minerálne látky - Fosfor, Kalcium, Kálium, Magnézium
Stopové prvky - Železo, Meď, Selén, Mangán, Zinok, Jód
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Pečieme s láskou

Od 01.07.2011

UZAVRELI MANŽELSTVO

17.09.2011
Ing. Michal Dekan a Ingrid
Lamošová
11.10.2011
Jozef Melicher a Miroslava
Hájniková
15.10.2011
Marek Melicher a Monika
Jurčová

VEĽA ŠŤASTIA NA
SPOLOČNEJ CESTE
ŽIVOTOM
ŽIVOTNÉ JUBILEUM

„80“
Emília Antalová
Ján Urban

„70“
Irena Urbanová
Mária Urbanová

„60“
Ján Dekan
Rudolf Šadibol
Magdaléna Buchelová
Pavol Urban
Viera Urbanová
Anna Mosná

SRDEČNE BLAHOŽELÁME
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Škoricové srdiečka

Vínové kolieska

Suroviny:
20 dkg hladkej múky
10 dkg mletých lieskovcov
15 dkg práškového cukru
Šťava z 1 pomaranča
½ lyžičky mletej škorice
1 žĺtok
20 dkg masla
Zamiesime cesto - je veľmi riedke.
Dáme do chladničky stuhnúť. Vykrojíme
srdiečka, ktoré pred pečením potrieme
vodou, posypeme kryštálovým cukrom
a škoricou. Vychladnuté môžeme poliať
bielou polevou.

Suroviny:
25 dkg palmarínu
25 dkg hladkej múky
5 polievkových lyžíc bieleho vína

Všetko spolu zmiesime a necháme
postáť cca 2 hodiny, potom rozvaľkáme
a vykrajujeme
kolieska.
Pečieme
v horúcej rúre a teplé obaľujeme
v cukre s vanilkou.

Krehké tortičky
Suroviny:
40 dkg hladkej múky
14 dkg práškového cukru
30 dkg masla
6 dkg orieškov
2 žĺtky
4 dkg kakaa
vanilkový cukor

Plnka:
12 dkg cukru
12 dkg orieškov
2 lyžice lekváru
1 vajce

Všetky prísady na cesto zmiesime, vyvaľkáme a vykrajujeme kolieska alebo
obdĺžniky. Po upečení dve spolu zlepíme plnkou. Vrch zdobíme čokoládovou alebo
bielou polevou, orechmi, mandľami, kandizovaným ovocím.

Kapor pečený s jablkami a chrenom
Suroviny:
asi 1 kg kapra, soľ, 100 g chrenu, 250 g jabĺk,
1 citrón, 60 g strúhanky, olej na vyprážanie

Umyté a osolené porcie kapra vložíme do nádoby, navŕšime na ne postrúhaný chren
premiešaný s olúpanými jablkami pokrájanými na plátky, pokvapkáme citrónovou šťavou
a necháme odležať v chladničke 5 hodín. Potom jednotlivé porcie kapra vyberieme,
obalíme ich v strúhanke a pomaly pečieme na oleji z oboch strán. Nakoniec k porciám
kapra pridáme chren s jablkami aj so šťavou a spoločne dopečieme. Pred podávaním na
porcie kapra navŕšime upečené jablká s chrenom. Podávame so zemiakmi.

OPUSTILA NÁS
Novoročné jednohubky
15.10.2011
Anna Melicherová rod.
Dekanová

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ

Suroviny:
100 g údený losos
2 lyžice majonéza
100 g maslo alebo Rama

Na ozdobu:
červená paprika
olivy
citrón

Podľa chuti:
citrónová šťava
soľ

Údeného lososa vymiešame na jemno alebo rozmixujeme. Zmäknuté maslo
ušľaháme do peny, premiešame s lososom a majonézou, pokvapkáme šťavou z citróna a
znova zľahka našľaháme. Rožky nakrájame na kolieska a potrieme lososovou penou.
Každú jednohubku ozdobíme kúskom tenkého plátku citróna, olivou a na drobné kúsky
pokrájanou paprikou. Jednohubky s lososovou penou pripravíme za pár minút.
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2. Čudné mince
Dve mince dávajú dohromady 3 euro, aj keď jedna z nich nemá hodnotu 1 euro. Aké sú to mince?

Riešenie

1. Múdry starec im poradil, aby si
vymenili ťavy.

1. Šejkovo dedičstvo
Šejk mal dvoch synov. Na smrteľnej posteli im povedal, že dedičstvo získa ten z nich, koho ťava
dôjde do mesta ako druhá (z oboch tiav). A tak sa synovia vydali z domovskej oázy na cestu do
mesta. Po troch dňoch pomalého poflakovania na ceste stretli starca (samozrejme mimoriadne
múdreho). Keď mu povedali o svojom trápení, niečo im poradil. Hneď potom vyskočili obaja na ťavy
a uháňali k mestu.
Čo im poradil?

2. Je to len taký detský chyták. Sú to 2
mince v hodnote 1 euro a 2 euro. Jedna
z mincí (teda minca v hodnote 2 euro)
naozaj nemá hodnotu 1 euro.

Hlavolamy

Pozvanie na „Valentínsky ples“

Dňa 11.2.2012 sa bude konať v Kultúrnom dome
v Bašovciach Valentínsky ples, na ktorý ste všetci
srdečne pozvaní.
Mikuláš na rybníku
Mikulášske
balíčky
potešili
deti
v materských školách, detských domovoch,
nemocniciach, ale určite najviac rozžiarili
očká najmenších detí v domácnostiach a na
kultúrnych podujatiach. Takýto jeden
Mikuláš zavítal i do našej dediny a to
priamo na rybník. Privítali ho deti väčšie
i menšie. Tých rozplakal strach z čerta.
Ten však o chvíľku utíchol, keď boli deti
obdarované sladkosťou a občerstvením.
Občerstvenie od sponzora Rybárska Bašta
pozostávalo z chutných hranoliek a nápoja

Na ukončenie milého stretnutia si deti
odnášali sladkosti od Mikuláša a ako
bonus kinder vajíčko od hore uvedeného
sponzora, za čo mu patrí vďaka.
Najkrajší úsmev je úsmev detí. Tento
úsmev rozžiaril detské tváričky. Prečo?
Pretože bol sladký, milý a úprimný.

Eva Dekanová

Vývozný kalendár odpadov
Odvoz zberového papiera
10.02.2012
23.03.2012
04.05.2012
15.06.2012
27.07.2012

Odvoz plastov
10.02.2012
23.03.2012
04.05.2012
15.06.2012
27.07.2012

Odvoz zberového skla
07.02.2012
20.03.2012
01.05.2012
12.06.2012
24.07.2012

VÁŽENÍ OBČANIA,
Od 1.1.2012 nastane zmena, samostatne sa bude zbierať papier a samostatne všetky druhy plastov, a to nasledovne:
Zber papiera:
Na zber papiera bude slúžiť 240 l nádoba, ktorá doteraz slúžila na zber „papiera + ostaných plastov“.
Do nádob sa v rámci zberu „papiera“ budú zbierať: neznečistené a suché noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy,
adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky a pod. Do nádob sa už nebudú zbierať žiadne plasty.
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov.
Zber všetkých plastov:
Na zber plastov bude slúžiť plastové 120 l vrece, ktoré doteraz slúžilo len na zber PET fliaš. Vrecia bude aj naďalej
poskytovať naša spoločnosť.
Do vriec sa v rámci zberu „plastov“ budú zbierať: stlačené PET fľaše (môžu byť aj so zátkou a etiketou), sáčky, fólie,
igelity, plastové nádoby od kozmetiky a pod.
Nezbierajú sa plastové nádoby z chemikálií.
Frekvencia vývozu sa nemení, bude 1 x za 6 týždňov.

