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„Príhovor starostu“
Vážení spoluobčania,

V prvom rade by som chcel poďakovať
všetkým občanom, ktorí mi dali svoj
hlas vo voľbách a tým mi umožnili stať
sa starostom všetkých občanov obce
Bašovce. V mojom predvolebnom letáku
som sa nechválil svojimi vedomosťami,
ale v prvom rade som sľuboval
spoluprácu. Spoluprácu s poslancami
a samozrejme všetkými občanmi našej
obce. Nikdy som nevravel, že v našej
obci sa zle žije. Vždy som sa snažil, aby
sa život v obci, pokiaľ sa dá, zlepšil.
Mnohí občania očakávajú od starostu,
že vyrieši všetky ich problémy a obec
bude riadiť bez chýb. Staré príslovie
vraví: „Kto nič nerobí, nič nepokazí!“
Ja verím, že spoločne urobíme pre
obec, čo najviac a pokazíme, čo
najmenej.
Som rád, že voľby do Obecného
zastupiteľstva (ďalej „OZ“) dopadli tak,
ako dopadli. Toto OZ je vekovo možno
najmladšie, ale profesionálne pestré.
Každý poslanec pracuje v inej oblasti
a práve toto nám umožňuje
viacej
názorov. Som pripravený vypočuť si
každý názor, aj keď s ním nemusím
súhlasiť.

V prvom
rade
som
zhodnotil
ekonomickú situáciu obce a teraz
v rámci možností a s Vašou spoluprácou
treba urobiť pre obec maximum.
V predvolebných letákoch bolo písané,
že
občania
budú
informovaní
o zasadnutiach
OZ
a organizovaní
verejných schôdzí. Toto všetko je
samozrejmé, pokiaľ majú o to občania
záujem. Všetko bolo doteraz občanom
umožnené okrem verejných schôdzí.
Myslím si, že pre informovanosť
všetkých občanov Bašoviec hlavne
i dôchodcov je vydávanie Bašovských
novín.
Ustanovujúce zasadnutie OZ sa v našej
obci konalo 27.12.2010. Predsedníčka
volebnej komisie p. Adriana Macová
oboznámila prítomných s výsledkami
volieb. Po slávnostnom zložení sľubu
sme, ja a zvolení poslanci, oficiálne
prevzali funkcie a začali pracovať. Prvé
zasadnutie OZ bolo slávnostné, a tak
sme urýchlene 17.1.2011 zvolali druhé
zasadnutie, na ktorom sme už začali
riešiť konkrétne úlohy. Najdôležitejšou
úlohou
bolo
pripraviť
a schváliť
rozpočet obce na rok 2011. Niektoré
položky poslanci priamo na zasadnutí
upravili a rozpočet schválili. Ďalšou
naliehavou úlohou bola kolaudácia
Kultúrneho domu, ktorej sa budeme
venovať v inom článku.

Ďalšie riešenia OZ budeme rozoberať
podrobnejšie. V tomto článku sa chcem
všeobecne zamerať na to, čo sa v tomto
roku doteraz už spravilo a čo nás ešte
čaká. Doterajšie obdobie vnímam ako
veľmi hektické. Je to niečo iné ako keď
som bol poslancom a o činnosti obce
som rozhodoval v rámci hlasovania
a pripomienok.
Teraz v spolupráci s pracovníčkami
Obecného úradu pripravujeme materiály
a navrhujeme riešenia pre poslancov,
ktorí ich prediskutujú a pripomienkujú.
Potom
nastáva
ich
realizácia.
Spoločných plánov máme veľa. Všetko
však v konečnom dôsledku ovplyvňujú
financie obce.
Na záver Vás chcem poprosiť
o vzájomnú spoluprácu a pripomenúť, že
keď budeme ťahať za jeden povraz,
môžeme urobiť pre našu obec veľa, čo
je myslím si, poslaním a cieľom nás
všetkých.

Ing. Ľubomír Dekan
starosta obce Bašovce

.
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Ekonomická situácia obce

„Obec je v podstate jedna veľká
rodina.“
Tak, ako každý občan obce platí
poplatky, tak aj obec musí platiť za
elektrickú energiu, plyn a všetky ďalšie
poplatky. Pretože platby za elektrickú
energiu sú príliš vysoké, boli sme
nútení
skrátiť
dobu
verejného
osvetlenia. Platby za plyn nám navýšilo
pokolaudačné vykurovanie Kultúrneho
domu, pretože bol vlhký a v rohoch sa
vytvárali plesne. Jednou z dôležitých
investícií bolo aj zakúpenie nového
počítačového programu URBIS, pretože
ten pôvodný, bol už zastaralý
a neposkytoval
údaje,
ktoré
sú
potrebné. Tento program sme kúpili
v rámci akcie so zľavou 30%. Napriek
tomu to bola investícia vo výške 993 €.
Ďalšia dôležitá položka v rozpočte je
vývoz komunálneho odpadu. Občanom
sa zdá, že za vývoz platia príliš veľa. Je
to pravda. Vývoz komunálneho odpadu
je drahý, napriek tomu, však obec musí
vývoz ešte dotovať. Od občanov sa za
vývoz vyberie 4 347 € a obec platí
ročne 8 968 €. Aby sme túto položku,
čo najviac znížili, treba v obci odpad
separovať.
Preto
Vás,
občania,
vyzývam, k čo najväčšiemu triedeniu
odpadu.
V tejto časti sa chcem vyjadriť aj
k chodu Obecného úradu (ďalej len
„OcÚ“). Veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo
sú na Obecnom úrade dve pracovníčky
a prečo sa tam pracuje dlho do noci.
V prvom rade chcem spomenúť, že
Tatiana Vatrtová, študentka vysokej
školy, je prijatá do konca decembra
2011 a z veľkej časti ju platí Úrad
práce,
sociálnych
vecí
a rodiny
v Piešťanoch. Bola prijatá za účelom
inventarizácie obce, pretože tá nebola
doteraz urobená. Boli pracovníčky OcÚ,
ktoré ju síce začali, ale keďže boli na
to samé, nebola nikdy dokončená.
Inventarizácia totiž nepredstavuje len
spočítanie majetku v kusoch, ale
hlavne jeho finančné ohodnotenie
a následne ročné odpisovanie. Tatiana
Vatrtová pomáha aj pri ďalších
činnostiach OcÚ, ale teraz hlavne
pomohla pri vzniku Bašovských novín.
Ďalšia úloha, ktorá je pred nami je
archivácia dokladov. Archiváciu robí
externá firma. Zatiaľ nemáme financie,
ale v priebehu dvoch rokov ju musíme
urobiť, pretože je to potrebné
a prikazuje to aj zákon.
Pracovníčka OcÚ, Erika Petrášová, má
na starosti každodenný chod úradu,
ekonomiku
obce
a teraz
naviac
naplnenie
nového
počítačového
programu.

Hoci sme dedina s malým počtom
obyvateľov ekonomický chod obce, to
znamená bežnú agendu obce a k tomu
účtovníctvo a hlavne štatistiku, ktorej
je čím ďalej tým viac, musí už
spomínaná pracovníčka, spracovať
sama. V obciach nad 500 obyvateľov je
táto práca už rozdelená medzi dve
pracovníčky

Na výstavbu v prvom rade boli použité
peniaze
z eurofondov
cez
Poľnohospodársku
platobnú
agentúru
Bratislava a časť musela zafinancovať
obec a to približne 5-timi %. Obec v plnom
rozsahu platila búracie práce, prekládku
elektrického vedenia a v neposlednom
rade
projektovú
dokumentáciu,
čo
v dôsledku stavbu predražilo.

Kolaudácia Kultúrneho domu

Hospodárenie za rok 2010

Kolaudácii Kultúrneho domu (ďalej
len „KD“) predchádzalo v prvom rade
rozhodnutie
bývalého
Obecného
zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) o tom,
že obec Bašovce bude reagovať na
výzvu Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR (ďalej „MPRV
SR“). Toto všetko sa začalo v apríli
2009. Po tomto termíne bolo treba
vypracovať projektovú dokumentáciu,
pripraviť všetky povolenia a podať
žiadosť na MPRV SR. Do konca roka
2009 bola výberovým konaním vybraná
firma Profstav na realizáciu projektu.
Dňa
10.2.2010
bolo
prebrané
stanovisko a začali sa rekonštrukčné
práce na KD. Tie boli ukončené
24.11.2010 a následne bola stavba
odovzdaná investorovi.
Spoločný stavebný úrad zvolal na
16.12.2010, stretnutie za účelom
kolaudácie KD. Na tomto stretnutí sa
zistilo, že nie sú splnené všetky
podmienky pre užívanie stavby, a preto
kolaudačné rozhodnutie nebolo možné
vydať. Bolo skonštatované, že treba
zabezpečiť
doplnenie
vyjadrenia
Okresného
riaditeľstva
hasičského
a záchranného zboru v Piešťanoch,
pretože pôvodné bolo nesúhlasné.
Ďalej
bolo
treba
zabezpečiť
energetický
certifikát
budovy,
geometrické
zameranie
budovy,
vykonanie
kontroly
požiarnych
vodovodov,
odborné
prehliadky
a skúšky plynového potrubia. Všetko
toto bolo vykonané a zdokladované do
31.1.2011. K tomuto termínu bolo
vydané kolaudačné rozhodnutie.
Názory občanov na rekonštrukciu
a zrealizovanie prác KD sa rôznia.
Niektorí občania sa vyjadrujú, že nás
rekonštrukcia KD nestála nič, ďalší
tvrdia,
že
rekonštrukcia
bola
predražená. Nič z toho nie je pravda.
Výstavbou KD sa určite zlepšilo
prostredie, pretože predchádzajúca
stavba
nespĺňala
bezpečnostné,
hygienické a estetické požiadavky.

K 31.12.2010 sme mali na účte
453,60 €. Obec k tomuto dátumu eviduje
tieto záväzky voči :
•
•
•
•

Bankám
dodávateľom
štátnemu rozpočtu
zamestnancom

81 740 €
4 231 €
2 721 €
986 €

Záväzok voči bankám bol v Dexia banke
Slovensko, a to vo forme úveru na
rekonštrukciu Kultúrneho domu. Dňa
25.2.2011
sme
zdokladovali
na
Poľnohospodársku
platobnú
agentúru
Bratislava uhradené faktúry a dali žiadosť
na ich preplatenie. Dňa 11.3.2011 prišla
odpoveď o uznaní faktúr a presune peňazí
na náš účet a to v hodnote 65 646,99 €.
Dlh zostal v hodnote 16 093,01 €. Okrem
tohto dlhu, však zostala neuhradená
faktúra firmy Profstav vo výške 12 484,42
€. Dňa 29.3.2011 obec Bašovce v Dexia
banke Slovensko podpísala dodatok k
zmluve zo dňa 30.3.2010 vo výške úveru
do 30 000 €, v ktorom je zahrnutý
predchádzajúci zostatok úveru 16 093,01
€ plus novo uhradená faktúra vo výške
12 484,42 €.
Záväzky voči dodávateľom boli SPPdistibúcia, ZSE a Márius Pedersen.
Voči štátnemu rozpočtu to boli odvody
do
poisťovní
a
odvod
dane.
Záväzok voči zamestnancom bola časť
nevyplateného
odstupného
bývalému
starostovi.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za
rok 2010 v eurách:
Skutočné príjmy spolu:
109 274 €
Skutočné výdavku spolu: 146 064 €
Ročný výsledok
- 36 790 €
Ing. Ľubomír Dekan
Starosta obce Bašovce
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Bašovce znova ožili!
Spoločenská kronika
Po dlhej dobe sa v kultúrnom dobe v
Bašovciach začali konať rôzne kultúrne
podujatia.
Jedným z nich bol aj "Valentínsky ples",
kde nebola núdza o zábavu. Do tanca
hrala skupina Retro. Ples sa otvoril
úvodným tancom a neskôr prišiel dokonca
aj Uragán v podaní členov Bašovského
divadielka. Dobrá hudba, jedlo, a vínko,
pre každého sa niečo našlo.

Od 1.1.2011
Narodila sa:
10.05.2011
Melissa Grofová
VÍTAJ MEDZI NAMI!
Uzavreli manželstvo:

A keby Vám nestačilo dostala by Vás určite
skvelá tombola vďaka sponzorom, ktorý nám ju venovali a za čo im patrí veľká vďaka.
Dokonca bol zvolený kráľ a kráľovná plesu. Zábava a hry pokračovali až do rána.
"Svätojánsky
bál"
dokonca navštívili víly, kde
hneď na úvod bálu členovia
Bašovského divadielka ukázali
pomocou scénického tanca, čo
sa asi deje na svätojánsku noc.
Do tanca hrala skupina Retro.
Víly nás sprevádzali plesom,
sypali na nás čarovný prášok
a odprevadili nás s harmonikou
až k potoku, kde sme mohli
vysloviť svoje priania. Samozrejme nechýbala večera, na osvieženie zmrzlina a dobré vínko.
Skvelá atmosféra pokračovala
až
do
bieleho
rána.
O občerstvenie bolo postarané
vďaka skvelému
personálu
a kuchárovi za čo im patrí
veľká vďaka.

26.02.2011
Jozef Urban a Eva
Ujházy

14.05.2011
Attila Lancz
a Monika Bohovicová

14.05.2011
Tomáš Čaňo a Eva
Karabová

21.05.2011
Viera Madunická

Mudr. Róbert Mikuláš
a Denisa Blašková

Slávnostná svätá omša
04.06.2011
Dňa 22.5.2011 sa v
našom kostole
Panny Márie
ružencovej, konala slávnostná
svätá omša, na ktorej štyri deti
prvý krát prijali Eucharistiu.
Slávnostnú svätú omšu celebroval
Mgr. Ing. Dušan Nemec.

Peter Borovský
a Sandra Snopková

11.06.2011
Ing. Ján Miklovič
a Mgr., Bc. Magdaléna
Černoková

BLAHOŽELÁME!
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Ako žijú deti v materskej škole
Školský rok 2010/2011 sa skončil, deti sa rozutekali na prázdniny. Všetci si
zaslúžia oddych a leňošenie po náročnom období. Teraz je ten správny čas na
bilancovanie. Našu MŠ navštevovalo 19 detí. Do 1. ročníka ZŠ odišlo 5 detí.
Edukačnú činnosť sme plnili podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý
vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a je doplnený a zameraný na
regionálnu výchovu.
Počas celého pobytu v MŠ si deti rozvíjali a získavali potrebné kompetencie spôsobilosti, ktoré
potrebujú pre vstup do 1. ročníka ZŠ a ďalší život
v spoločnosti. Výchovno - vzdelávaciu činnosť sme prevádzali formou edukačnej
aktivity a hier.
U detí sme rozvíjali kultúrne cítenie, napr. návštevou divadelných predstavení
v Dome umenia i bábkovým predstavením v budove MŠ.
V decembri do novootvoreného kultúrneho domu zavítal s veľkým košom
Mikuláš. Deti mu ochotne a nebojácne recitovali a spievali, za čo pravdaže,
dostali odmenu. V prvý sviatok vianočný sa uskutočnila Jasličková pobožnosť
v kostole, kde sa každé dieťa chcelo Ježiškovi poďakovať aspoň krátkou
básničkou. Keďže v našej MŠ udržiavame ľudové zvyky a tradície, tak i tento rok
vo februári sme ukončili Fašiang sprievodom masiek Pod šable a karnevalom, kde
bola
pochovaná
basa.
Najkrajším,
ale
aj
najnáročnejším sviatkom
je Deň matiek. Deti sa
dlho učili básne, piesne, tančeky, scénky a pripravovali darčeky. Potešili nimi
mamičky v druhú májovú nedeľu. Akciu ku Dňu detí nám znepríjemňoval
dážď, ale tí najvytrvalejší vydržali až do konca a splnili všetky súťažné úlohy
a dostali medailu. Dokonca i opekanie pod dáždnikom malo svoje čaro
a špekáčiky chutili znamenite.
To sa už priblížil
koniec roka a s ním sa
deti tešili na plavecký
kurz. Ten
sa uskutočnil v júni a trval celý jeden týždeň. I tie najbojazlivejšie deti si na
jeho konci dokázali ponoriť hlavu pod vodu a dokonca niektoré sa naučili
plávať!
Na výlete v Piešťanoch si deti pozreli jazierka s rybkami, ochutnali
„vajcovku“, odviezli sa kúpeľným vláčikom a „posilnili“ zmrzlinou.
Posledný deň
školského roka
sa
lúčili
so
škôlkou
deti,
odchádzajúce do školy. Dávidko, Timka, Ctiborko, Damiánko a Miška
si na pamiatku odniesli knižku s venovaním a naozajstné vysvedčenie.
Mladším deťom predviedli čo sa v materskej škole naučili. Po
spoločnom tančeku všetky deti potešil pohľad na krásne prestretý
stôl, na ktorom si každý našiel niečo pre svoj maškrtný jazýček.
Počas prázdninového obdobia máme v pláne rekonštrukciu
predzáhradky a školského dvora- vytvorenie dopravného chodníčka,
výsev nového trávnika a výsadbu okrasných drevín.
Tieto rekonštrukčné práce môžeme vykonať vďaka získaným
finančným prostriedkom z uskutočnených akcií, o ktoré sa veľkou
mierou zaslúžili rodičia detí, sponzori, Obec Bašovce a ďalší. Všetkým, ktorým nie je ľahostajná výchova našich detí a našu MŠ v
školskom roku 2010/2011 podporovali patrí naše veľké ĎAKUJEME!
Edita Belicová
Janka Macová
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Dobrovoľný požiarny zbor v Bašovciach

Dobrovoľný požiarny zbor v Bašovciach pokračuje aj tento rok vo svojej
činnosti. Ako aj po minulé roky pokračujeme v organizovaní podujatí a
v účasti na hasičských súťažiach.
Naši hasiči sa 28.5. zúčastnili okresnej súťaže v obci Dvorníky, kde v silnej
konkurencii tímov z Piešťanského a Hlohovského okresu obsadili výborné 3.
miesto. Súťaž sa skladala z dvoch častí: z požiarneho útoku a zo štafety.
Umiestnenie je o to cennejšie, keďže okresná súťaž môže byť len raz za rok
a sú na nej najlepšie družstvá z okolia. Na tejto súťaži sa ukázala tvrdá práca
z tréningov a chuť niečo dokázať.
Prvý júnový víkend sme navštívili súťaž historických požiarnych kočov
v Rakoviciach. Skončili sme na skvelom druhom mieste o pár stotín pred
víťazným Pobedimom. Išlo o požiarne koče, ktoré sa obsluhujú ručne
a používali na začiatku 20-teho storočia. Pri takomto stroji je veľmi dôležitá
fyzická zdatnosť hasičov, pretože voda sa tlačí pumpovaním striekačky. Nie
každé družstvo má takúto striekačku vo svojej výbave. Avšak Bašovce sa
môžu pochváliť zrekonštruovanou striekačkou tohto typu.
Na zatiaľ poslednej súťaži sme boli v obci Turá Lúka v okrese Myjava.
V konkurencii 16-tich tímov sme obsadili 8. miesto. Zúčastnili sme sa aj
súťaže o najlepšieho nasávača, kde sme obsadili 5. miesto. Išlo o špeciálnu
súťaž v nasávaní vody do mašiny. Na tejto súťaži bolo badať zvýšenú
konkurenciu požiarnych družstiev, ako v našom okrese.
V blízkej budúcnosti sa chystáme na nočnú súťaž do Dvorníkov a do
Opatovej pri Trenčíne. Za podporu ďakujeme obecnému úradu Bašovce.

Tomáš Lély

Miesto plné svetoznámych autorov, miesto dobrej nálady...

Čo si predstavíme pod pojmom knižnica? Dlhé police plné kníh, stoly a
stoličky, ticho... Nič moc, však? Preto v našej knižnici, Bašovce, toho nájdete
omnoho viac. Okrem kníh pre deti a dospelých, pre milovníkov náučnej
literatúry, pre budúce gazdinky a pre tých, ktorí majú v obľube zaľúbené
romány, tu nájdete aj počítač s internetom a každú sobotu veľa, veľa zábavy,
najmä pre deti. Tie počas celého roka majú možnosť hrávať rôzne
spoločenské, ale aj veselé hry, ako napr. PARTIČKA, Twister, Cluedo... Deti
tiež môžu prejaviť svoje
umelecké schopnosti pri
kreslení, vyrábaní výzdoby
do knižnice, maľovaní na
sadrové
odliatky
a
modelovaní z plastelíny.
Každý rok spolu oslavujeme Vianoce, pričom na každého stáleho detského
návštevníka čaká malý sladký darček. Čo dodať? Snáď jedinú vec: otváracie
hodiny sú v utorok od 15:00 do 17:00 a v sobotu od 13:00 do 15:00.
Teším sa na Vašu návštevu
Adriana Balogová
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Kde sa lepšie býva v meste, či na dedine?...
Takúto tému slohovej úlohy sme
dostali ešte ako žiaci základnej školy.
Už vtedy sme porovnávali výhody
a nevýhody mesta a dediny. Dedina
nám však vstupovala do popredia, lebo
prevažne všetci sme dochádzali do
školy z okolitých dedín.
Mesto
nám
imponovalo
kinom,
divadlom – teda kultúrou, pretože tieto
u nás neboli a technika bola ešte len vo
vývine. Stále nás lákala však naša milá
dedina a v nej stará knižnica, plná kníh
a veľa čitateľov v nej.
V lete nás vábili čerstvo pokosené
polia, ktoré boli veľkým zdrojom
rôznorodých detských hier. Na asfaltke
sme si kriedou kreslili rôzne hry
a v chládku starých košatých stromov
sme s veľkým zanietením hrávali naše
slávne „guľôčkové hry“, prsty ufúľané
od blata, ale vrecká v teplákoch plné
výhry – och aký to bol pocit blaženosti,
dnešné deti by sa nám smiali, ako málo
nám stačilo ku šťastiu.
Čaro zimy na dedine každý pozná.
Malé i veľké kopce, núkajúce skvelú
sánkovačku nielen pre detí, ale aj pre
rodičov. No a zamrznutým potokom sa
preháňali malí i veľkí korčuliari.
A potom naše mamy už len sušili
tepláky premočené snehom, pretože

šušťákové
súpravy
a podobné
vymoženosti vtedy neexistovali.
A čo nám ešte dala naša milovaná
dedina?..., letom voňajúce brigády,
kde sme s radosťou a zanietením
„oberkovali“ zbytky úrody a tak do
hrnčekov a tašiek putovali zrnká
hrachu,
fazule,
klásky
kukurice
a zemiaky. Najväčšiu radosť mali asi
naše staré mamy a ich vďačnosť bola
pre nás v podobe sladkosti – úplne
obyčajnej, ale vždy potešila. Taká
žuvačka Pedro /iné sa ani v obchode
nepredávali/ a tuhé cukríky.
Na záver už len jedno neopakovateľné
čaro dediny – rodičia si vždy našli na
nás čas, aj vtedy, keď sme v sobotu
večer zahlásili, že na pondelok máme
mať vylisovaný kvet do herbára.
A akoby šibnutím čarovného prútika
sme sa v okolitých lesoch postretali
spolužiaci s rodičmi a v nedeľu večer sa
narýchlo pod žehličkou lisovali kvietky,
aby nám v žiackej knižke nezasvietila
poznámka.
Bývanie v dedine i v meste je teraz
iné. Do oboch lokalít vstúpila vyspelá
technika. V každej rodine či v meste,
či na dedine vládnu počítače, mobily,
DVD a rôzne vymoženosti dnešného
vyspelého sveta.

Mestá pohltili nielen kiná a divadlá, ale
vo veľkej miere obchodné reťazce rôznych
dodávateľov, ktoré sú však akési
anonymné, ale ich lákadlom sú tzv. akcie.
A tak my ľudia z dedín sa stretávame
v Tescu, Kauflande, Bille... no niekedy
mysľou zablúdime do nášho starého
obchodíka, kde nám mlieko čapovali do
kanvičky.
Aké je čaro dediny?..., asi to, že sme
ako rodina, každý pozná každého, je to
výhoda – niekedy asi aj nevýhoda....
záleží už len na nás.
Mesto má však tiež svoje čaro a hlavne
pozitíva
vo
vybudovaných
školách,
gymnáziách , VŠ, nemocniciach, úradoch
a rôznych
inštitúciách,
ktoré
sú
neodmysliteľnou
súčasťou
dnešného
sveta.
Preto už záleží len na nás, ľuďoch, či sa
budeme skrývať v anonymite mesta, ale
zasa
s jeho
veľkými
výhodami
a prednosťami, ktoré sú tak potrebné pre
život, alebo bývať na dedine a do mesta
dochádzať za prácou a povinnosťami.
A možno nám naše deti, alebo vnúčatá
položia otázku: „ Kde sa lepšie býva?,
v meste, či na dedine?“
Vieme, čo im odpovieme?...
Eva Dekanová

Vývozný kalendár odpadov

26.08.2011
07.10.2011
18.11.2011
30.12.2011

26.08.2011
07.10.2011
18.11.2011
30.12.2011

POTRAVINY
Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

5:45-9:00
5:45-11:30
5:45-11:30
5:45-11:30
5:45-10:00
5:45-12:00
ZATVORENÉ

23.08.2011
04.10.2011
15.11.2011
27.12.2011

RYBNÍK BAŠOVCE
Otváracie hodiny
16:00-18:00
15:00-18:00
15:00-18:00
15:00-18:00
15:00-18:00

Pondelok - Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

POHOSTINSTVO RAJ
Otváracie hodiny
12:00-22:00
12:00-23:00
11:00-23:00
11:00-22:00

Pondelok – Sobota
15:30-22:00
Nedeľa
10:00-12:00
15:30-22:00
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Paradox našich čias
Dnes máme väčšie domy a menšie rodiny,
viac vymožeností, ale menej času,
máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu,
viac vedomostí, ale menej súdnosti,
máme viac odborníkov, ale aj viac problémov,
viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti,
smejeme sa primálo,
jazdíme prirýchlo,
pohneváme sa priskoro, udobrujeme neskoro,
čítame príliš málo, televíziu sledujeme priveľa a modlíme sa
priveľmi zriedka,
znásobili sme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty,
rozprávame priveľa, milujeme primálo a klameme príliš často,
pridali sme roky životu, ale nie život rokom,
cestujeme na Mesiac a späť, ale máme problém prejsť cez ulicu navštíviť
susedov,
dobýjame vonkajší vesmír, ale nie vnútorný,
rozbili sme atóm, ale nie naše predsudky,
píšeme viac, učíme sa menej,
plánujeme viac, dokončujeme menej,
naučili sme sa ponáhľať sa, ale nie čakať,
máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu kvalitu.
Preto nenechávaj nič na zvláštnu
príležitosť, pretože každý deň, ktorý žiješ, je zvláštna príležitosť*
Vyhľadávaj vedomosti, čítaj viac, seď na verande a obdivuj výhľad bez toho, aby
si venoval pozornosť svojim potrebám.
Tráv viac času s rodinou a priateľmi, jedz obľúbené jedlá a navštevuj
miesta, ktoré máš rád - život je reťaz radostných momentov, nie je len o prežití.
Používaj svoje krištáľové poháre, nešetri najlepším parfumom a použi ho
zakaždým, kedy cítiš, že chceš..
Neodkladaj nič, čo vnáša smiech a radosť do tvojho života, pretože
každý deň, každá hodina, každá minúta je výnimočná a ty nevieš, či nebude tvoja
posledná..

„Významné problémy, s ktorými sa stretávame, nemôžeme
vyriešiť pomocou myslenia takej istej úrovne, ktoré ich
vytvorili.
Albert Einstein

Pravidlá sudoku: Vyplňte
prázdne políčka štvorca 9 x
9 číslami od
1 do 9.
Každý riadok, každý stĺpec
ako aj každý z deviatich
malých štvorčekov môže
každé z čísel 1 až 9
obsahovať iba raz.
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Polárna zmrzlinová roláda

Suroviny
Cesto:
5 PL múka polohrubá
4 PL cukor práškový
1 ks cukor vanilkový
5 ks vajcia
2 PL kakaový prášok
½ ks prášok do pečiva
Ďalšie suroviny:
Džem podľa vlastného výberu
615 ml podľa vlastného výberu zmrzlina
1 ks na zdobenie smotana na šľahanie
Postup:
• Vyšľaháme bielka, postupne
pridávame
cukor,
vanilkový
cukor, žĺtky
• polohrubú múku s práškom do
pečiva. Cesto si rozdelíme na
dve
polovice.
Do
jednej
zamiešame kakaový prášok.
Cesto striekame na plech
vystlaný papierom na pečenie.
Najskôr
nastriekame
svetlé
cesto a potom tmavé cesto.
Pečieme vo vyhriatej rúre pri
teplote 170 °C 12 minút.
• Po upečení ešte horúcu roládu
zrolujeme
a
necháme
vychladnúť. Kým nám roláda
chladne, vytiahneme si zmrzlinu
a necháme troška zmäknúť ( aby
sa nám dobre natierala ). Po
vychladnutí stiahneme papier a
natrieme džemom a zmäknutou
zmrzlinou
podľa
vlastného
výberu ( môžeme tam nakrájať
aj kúsky nanukov aby sme to
mali farebnejšie a čokoláda,
alebo nanuková poleva chuť len
vylepšia )...
• Zrolujeme
a
zabalíme
do
celofánu. Každú stranu dobre
uzavrieme ( zatočíme ) a
vložíme do mrazničky. Päť
minút
pred
podávaním
vytiahneme z mrazáka, aby nám
troška zmäkla a dobre sa
krájala,
môžeme
ozdobiť
šľahačkou a ovocím .

Dobrú chuť!
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Každé ráno vchádza pyšný kohút do kurína. Nežne pobozká deväť
z desiatich sliepok, ale desiatej vytrhne jedno pierko. Takto to ide
deň za dňom. Na 14. deň má však desiata sliepka toho dosť,
postaví sa kohútovi do cesty a zlostne na neho kričí: "Každé ráno
pobozkáš deväť mojich kolegýň, ale mne zakaždým vyšklbneš
jedno pierko! Čo to má znamenať?!
"Kohút jej ticho pošepká do uška:"Teba chcem vidieť nahú,
bejby! :)))

Keď Chuck vstúpi do miestnosti, nezapne svetlo - vypne tmu.
Nerada som chodila na svadby.
Babky ma ťahali za líca so slovami "Ty budeš ďalšia".
Prestali, až keď som im to isté začala robiť na
pohreboch....
Najobľúbenejšie nápoje:
v Amerike - Coca cola
v Anglicku - Pepsi cola
v Nemecku - Afri cola
v Rusku - nalej vodky, Koľa
na Slovensku – slivovica do o-cola

Viete, čo vám odpovie blondínka, keď sa jej spýtate, prečo
ešte nevymenila rybičkám vodu?
- Však ju ešte nevypili.

Na opustenom ostrove sú čiernovláska, brunetka a blondínka. Zrazu
pred čiernovlásku vyskočí zlatá rybka a povie:
Ak chceš, splním ti želanie.
Dobre. Chcela by som byť taká múdra, aby som sa dostala z tohto
opusteného ostrova.
Splním ti to, povedala rybka.
O chvíľu uvidí brunetka a blondínka čiernovlásku ako pláva po mori.
Teraz zasa pred brunetkou vyskočí zlatá rybka.
Ak chceš, splním ti jedno želanie.
Dobre. Chcela by som byť ešte múdrejšia, aby som sa dostala z tohto
ostrova.
Dobre, povedala rybka.
Zrazu blondínka uvidí, ako si brunetka postavila plť a vesluje po mori.
Nakoniec pred blondínkou vyskočí zlatá rybka a povie: Ak chceš,
splním ti jedno želanie.
Dobre. Chcela by som byť z nich najmúdrejšia, aby som sa dostala z
tohto ostrova.
Dobre, povedala zlatá rybka.
O chvíľu sa blondínka premení na muža a prejde po moste.

Manželia
majú
druhé
výročie svadby a žena pošle
starého kúpiť šampus a
slimáky. Muž príde do
reštaurácie a kúpi fľašu
šampanského a slimáky. Po
ceste domov sa zastaví na
diskotéke, ktorá sa koná
neďaleko od reštaurácie.
Neskoro v noci si povie, že
už by mal ísť a ako tak stojí
pred dverami rozmýšľa čo
povie
žene.
Poukladá
slimákov pred dom, zazvoní
a keď žena otvorí vraví
:,,Poďme
chlapci,
ešte
kúsok a sme doma!"
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