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Nech Vám radosť žiari z očí
celučičký rok a nech šťastie
šťastie
sprevádza každý deň Váš krok!

„Príhovor starostu“
Vážení spoluobčania, som
veľmi rád, že sa Vám môžem
prihovoriť. Čas beží a my opäť
stojíme na začiatku nového
roka s nádejou, že bude lepší
a krajší ako rok predchádzajúci.
Pre niekoho to bol rok šťastný,
pre iného možno menej úspešný.
Pre každého z nás znamená aj
začiatok
nových
plánov,
predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka 2013 chceli uskutočniť. Rok 2012 je už
minulosťou, za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť
a bilancovať. Porovnať to, čo predchádzajúci rok priniesol
pozitívne, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným či
menej šťastným. Každému z nás sa vryl do pamäti iným
spôsobom. Je dobré sa z času na čas pozastaviť, obzrieť sa.
Nahliadnime do minulosti a zaželajme si, aby sme svoje
chyby dokázali rozpoznať a poučiť sa z nich. Potom môžeme
smelo hľadieť do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok
bude rokom krajším, milším a určite aj plnohodnotnejším ako
ten predchádzajúci. Dajme si predsavzatie, nech rok 2013
bude rokom dobrých medziľudských vzťahov a rokom
čistejšej a krajšej obce Bašovce. Máme za sebou veľmi ťažký
rok 2012, ktorý bol pre samosprávu jeden z najhorších v jej
histórii v oblastiach financovania. Stojíme na začiatku roku
2013, o ktorom sa hovorí, že bude opäť skúškou nás
všetkých, či už na pracoviskách alebo v domácnostiach. Nuž
čo. Žijeme veľmi modernú, rýchlu, pretechnizovanú
a nekompromisnú dobu. Je v prvom rade na každom z nás,
ako sa s ňou vysporiadame a dokážeme pomôcť tým slabším.
Žiadna spoločnosť však nedokáže dať nikdy a nikomu úctu
človeka ku človeku, láskavé slovo či pohladenie a už vôbec
nie pocit užitočnosti a nenahraditeľnosti v rodine. Stalo sa už
zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom
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šťastie, ktoré si každý z nás predstavuje inak. Prajeme si
zdravie, pretože je potrebné k tomu, aby sme na našej
ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy
v osobnom živote, v práci a v medziľudských vzťahoch.
A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka
k človeku. Na záver Vám chcem popriať pevné zdravie,
pokoj, dobré medziľudské vzťahy, nech Vám prinášajú
radosť Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti
Vašich najbližších. Aby ste vo svojej obci našli svoj
naozajstný domov, kde možno plakať ale hlavne radovať
sa.
Ing. Ľubomír Dekan
starosta obce Bašovce

Valentínsky ples

Srdečne Vás pozývame
pozývame na Valentínsky
ples, ktorý sa bude konať dňa 09.02.2013
o 19:00 hod. v Kultúrnom dome
v Bašovciach.

Predaj vstupeniek na Obecnom úrade v Bašovciach!

.
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900. výročie obce Bašovce
Bašovce ležia v najsevernejšej časti
kraja Trnava, 6 km severozápadne od
Piešťan. Nadmorská výška obce je 164
m nad morom. V katastri Bašoviec bolo
objavené praveké neolitické sídlisko z
rokov 4600 - 3800 pr. n. l. s volútovou
keramikou a slovanské sídlisko z 9.
storočia. Našlo sa tu väčšie množstvo
sekerovitých hrivien takisto z 9.
storočia.
Prvá písomná správa o Bašovciach je
v zoborskej listine z roku 1113 - tá
vymedzuje
majetky
opátstva
sv.
Hypolita na Zobore. V rokoch 1392 sa
obec nazýva Bassoch, 1439 Bassowec,
1773 Bašovce. Koncom 14. storočia
Bašovce patrili Čachtickému panstvu.
Sedmohradský vojvoda Ctibor pod
vplyvom manželky Dobronochy vydal v
Budíne 16. januára 1414 zakladaciu
listinu agustiniánskej prepozitúry Panny
Márie v Novom Meste nad Váhom a
daroval jej dve dediny: Pobedim a

Bašovce a túto fundáciu potvrdil aj kráľ
Žigmund. Podľa urbára z roku 1658
patrilo novomestskej prepozitúre v
Bašovciach 12 poddanských usadlostí.
Názvy chotárnych častí Bašoviec v
písomnostiach z týchto rokov sú čisto
slovenské: Kútik, Za humny, Lúka,
Oráčina, Ohrádka, Ragač, Rúbanica,
Noviny,
Kopanica.
Novomestská
prepozitúra ako zemepanská vrchnosť
vydala v roku 1750 štatúty pre
poddanské dediny Pobedím a Bašovce.
V Okresnom archíve v Trnave sa
zachovala richtárska kniha z Bašoviec z
rokov 1651 - 1847. Kniha je vlastne
prvým
zachovaným
bašovským
grundbuchom
a
komentárom
medziľudských
vzťahov
v
obci.
O počiatkoch školy v Bašovciach

zatiaľ niet údajov. Stará budova školy
bola
opravená
v
roku
1870.
Pozostávala z jednej učebne a bytu
učiteľa. Popri škole bola aj stromková
škôlka.
Administratívne patrili Bašovce cez
celé obdobie feudalizmu do župy
Nitrianskej, do slúžnovského okresu v
Novom
Meste
nad
Váhom.
V roku 1946 ich pričlenili do obvodu
ONV v Piešťanoch a roku 1960 do okresu
Trnava. So susedným Pobedímom, ktorý
sa vtedy dostal do okresu Trenčín, mali
Bašovce spoločný notársky úrad, poštu a
farský úrad.
Do roku 1919 samosprávu obce
vykonávali richtár a piati prísažní.
Po roku 1919 to už boli starostovia
obce. Od prelomu XIX. a XX. storočia
boli richtármi v obci:
Starostovia obce:
1919 - 1925 Jozef Melicher
1925 - 1927 Jozef Dekan

1927 - 1931 Jozef Melicher
1931 - 1938 Ján Dekan
Písomnú agendu obce viedli notári,
ktorí boli spoloční s Pobedímom.
Najdôležitejším
výrazom
obecnej
samosprávy bola pečať obce. Z obdobia
feudalizmu sa zachovali dokonca tri
druhy bašovských pečatí do vosku. Nie
je veľa obcí - i väčších - v bývalom
veľkom okrese Trnava, ktoré sa môžu
hrdiť tak vyspelou formou samosprávy
ako Bašovce. Čoho dôkazom je pekne
zachovaný obecný archív z obdobia
feudalizmu i taká rozmanitosť obecných
pečiatok.
Rímskokatolícky kostol Ružencovej
Panny Márie bol postavený v roku 1906.
Terajšia budova Obecného úradu bola
vybudovaná v roku 1912 pre Alžbetu

Schneiderovú. Po vojne v nej mali sídlo
MNV a škola.
Výstavba novej školy na mieste
asanovanej starej budovy, sa začala 1.
mája 1930. Už 1. októbra 1930 bola
stavba ukončená.
Budovu potravného družstva spolu so
sálou (terajší kultúrny dom) vybudovali
občania v roku 1934.
Z dôvodu častých požiarov v obci,
bol už v roku 1906 založený požiarny
zbor. Prestavba požiarnej zbrojnice a
jej kompletné vybavenie sa vykonalo v
roku 1959.
Počet obyvateľov v obci bol pri
úradných sčítaniach v roku:
1869 412 obyvateľov
1900 513 obyvateľov
1921 517 obyvateľov
1940 493 obyvateľov
1971 456 obyvateľov
2011 342 obyvateľov
Obyvateľstvo obce bolo vždy čisto
slovenské.
Po vojne, už v roku 1947, bola v obci
založená
organizácia
malých
a
stredných
roľníkov
pod
názvom
Jednotný zväz slovenských roľníkov.
Prvým predsedom bol Štefan Maco,
tajomníkom Jarolím Klčo. V roku 1956
bol
založený
prípravný
výbor
menšinového
JRD.
Družstevníci
pestovali iba pšenicu a jačmeň.
Živočíšna výroba nebola. Družstvo malo
iba 10 členov. 28.3.1958 bolo založené
celoobecné JRD, ktoré malo 72 členov.
Prvým predsedom celoobecného JRD sa
stal
Gašpar
Melicher.
Spoločne
hospodáriť sa začalo od 1. januára
1959. Družstvo hospodárilo na 292 ha
poľnohospodárskej pôdy.
V roku 1959 bolo v obci iba 6
motocyklov a až v roku 1962 pribudli v
obci dve osobné autá. Do 15-tich rokov
po založení družstva sa v obci postavilo
26 rodinných domov. 21. decembra
1972 sa uskutočnilo zlúčenie troch
družstiev Ostrov, Veľké Orvište a
Bašovce do spoločného družstva pod
názvom „JRD Pokrok v Ostrove“.

Srdečne Vás pozývame na oslavu 900.
výročia prvej písomnej zmienky o obci
Bašovce, ktorá sa uskutoční dňa 29.
júna 2013.
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Koledovanie Dobrá novina
Tento rok sa konal už 18. ročník
koledovania s názvom Dobrá novina.
Dobrovoľníci zo všetkých kútov sveta sa
spájajú aby pod mottom: „Podajme
ruku deťom“ ohlasovali dobrú zvesť
o narodení Ježiša Krista.
Aj v našej dedinke sa uskutočnilo
koledovanie
Dobrej
noviny,
prostredníctvom ktorej chceme pomôcť
deťom hlbšie prežiť narodenie Pána.
Ale predovšetkým chceme, aby si
uvedomili, že sú krajiny v ktorých sa
majú deti omnoho horšie ako naše deti,
krajiny v ktorých musia denne bojovať
o prežitie.
Podpora Dobrej noviny sa má dostať
naozaj k tým, ktorí ju najviac
potrebujú,
a
zároveň
byť
čo
najúčinnejšia.
Pri
posudzovaní
projektov sa berie do úvahy pomoc
človeku ako celostnej bytosti, s jeho
telesnými, psychickými i duchovnými
potrebami. Pri schvaľovaní projektov sa
preto
zvažujú
viaceré
kritériá.

Projekty financované z Dobrej noviny
majú
byť:
• určené najslabším a najohrozenejším
(deti, mladí, ženy, rodiny v núdzi, ľudia
s telesným a duševným postihnutím),

• zamerané na základné ľudské potreby
(pitná voda, vzdelanie, zdravotnícka
starostlivosť, dodržiavanie ľudských
práv),
• vychádzajúce z miestnych potrieb a
kultúry,

• so silným rozvojovým aspektom a s
dlhodobou
perspektívou.
Rozvojové projekty sa svojou
podstatou líšia od humanitárnych
projektov, ktorých cieľom je pomôcť
ľuďom v situácii krajnej núdze.
Rozvojové projekty väčšinou trvajú
niekoľko rokov, najmä ak sú zamerané
na deti a mladých. Z tohto dôvodu
podporuje Dobrá novina aj projekty,
ktoré trvajú 2-3 roky. Poskytuje tak
projektovým partnerom finančnú istotu
a umožňuje im sústrediť sa na
konkrétnu prácu bez toho, aby museli
veľa energie investovať do získavania
peňazí potrebných na chod projektov.
(dobranovina.sk)
Deti, sprevádzané staršími
a dospelými kamarátmi robia počas
koledovania zbierku, z ktorej Dobrá
novina podporuje rozvojové projekty
v afrických krajinách.
Veronika Čechvalová

Jablko nad zlato
Jablko je jedno z najzdravších
druhov ovocia. Okrem toho, že je veľmi
zdravé, naše staré mamy ho používali aj
ako univerzálny liek na rôzne zdravotné
ťažkosti. Tento sladký šťavnatý plod,
ktorý zasýti aj uhasí smäd vďaka obsahu
ovocných kyselín obsahuje:
• dôležitý vitamín C,
• vlákninu,
ktorá
podporuje
pravidelné vyprázdňovanie,
• pektín, ktorý na seba viaže
škodlivé látky a odvádza ich
z organizmu,
• nenasýtené tuky, minerály –
vápnik, draslík a horčík,
• antioxidanty, ktoré znižujú

riziko ochorenia na rakovinu,
fruktóza
a až neuveriteľných 84 percent
vody.
Vďaka
tomuto
zloženiu,
veľa
výživných látok sa nachádza práve
v šupke a nás jablko zásobí energiou. Už
jedno denne má na ľudský organizmus
regeneračné a detoxikačné účinky.
•
•

Takto pripravené jablká ponorte na 1 až
3 minúty do 2% roztoku kyseliny
citrónovej a nechajte dobre odkvapkať.
Odkvapkané ovocie poukladajte na
rošty a môžete začať sušiť. Zo začiatku
ho sušte pri teplote 100oC, aby
nezhnedli a uchovali si bielu farbu.
Potom ho dosúšajte pri teplote
približne 80oC. Dbajte na to, aby boli
plody dôkladne vysušené aj vo vnútri.

Ako správne sušiť ovocie?
Jablká nakrájajte na mesiačiky
alebo krúžky o hrúbke 0,5 až 0,7 cm,
alebo na hranolčeky v rozmere 1 x 1
cm. Následne odstráňte jaderníky.

Vývozný kalendár odpadov
Odvoz zberového papiera
11.01.2013
22.02.2013
05.04.2013
17.05.2013
28.06.2013

Odvoz plastov
11.01.2013
22.02.2013
05.04.2013
17.05.2013
28.06.2013

Odvoz zberového skla
08.01.2013
19.02.2013
02.04.2013
14.05.2013
25.06.2013
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Čo sme prežili v prvom polroku školského roka 2012/2013...
Chceli by sme sa podeliť s vami o niektoré prežité chvíle
v našej MŠ, počas jednotlivých mesiacov. V školskom roku
2012/2013 je zaradených v MŠ 19 detí. Okrem detí
z Bašoviec
sú medzi nami i deti
z Ostrova a Veľkého
Orvišťa.
Začiatok školského roka deti zvládli výborne. Neboli
problémy pri ich adaptácii na kolektív detí, veď ich čakali
zaujímavé hračky, kamaráti a vyzdobená škôlka. Pre nové
deti sú pomocou v adaptácii i návštevy s matkou v MŠ.
Ani sme sa nenazdali a postupne prišla jeseň a s ňou
spojené aktivity a sviatky.
Významným sviatkom obce je 7. Október - sviatok
ružencovej Panny Márie, patrónky nášho kostola. Deti sa
prežívaním rôznych aktivít zameraných tematicky „hody
kedysi a dnes“, oboznamovali s prípravou na tento sviatok,
prežívaním sviatku v obci i rodinách. Pani Matilka
Miklovičová im porozprávala ako ona prežívala hody keď bola
malá. Rozprávala im to pri práci, pri obnove náteru starého
domu. Deti jej pri tejto práci s radosťou pomohli a podarilo
sa im „vylepšiť “ i to čo už mala natreté.

V jesennom období sme vytvorili v MŠ výstavu plodov
zeme, za aktívnej pomoci detí a rodičov.
Deti prostredníctvom zážitkového učenia spoznávali
typické znaky ročného obdobia, tvorili z prírodných
materiálov - ikebany, obrázky z listov, gaštanové figúrky...

V Advente sme sa spolu tešili na blížiace sa sviatky
a aktívne sme sa na ne pripravovali. Vyzdobili sme si v triede
„najkrajší stromček na svete“, skladaním z papiera si
vytvorili svojho malého Mikuláška a pre veľkého Mikuláša sa
deti naučili nové básne a piesne, za čo boli odmenené
sladkosťami a hračkami.

Svojich starých rodičov a seniorov z obce potešili deti
v kultúrnom dome pásmom básní a piesní.
O chvíľku prekvapil deti i Mikuláš s košom sladkostí, ktoré
si museli zaslúžiť recitáciou alebo spevom. Po týchto
aktivitách deťom dobre vytrávilo a s chuťou si zamaškrtili na
hranolkách. Vyšantili sa pri tanci a zumbe.
V škôlke sme pokračovali s prípravou na Vianoce. Napiekli
a vyzdobili sme si medovníky, deti si vytvorili vianočného
anjelika, pomáhali pri vianočnej výzdobe interiéru.
Počúvaním a spevom kolied, recitáciou básní sme sa tešili
na narodenie Ježiška.
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V závere sa chceme
poďakovať Obecnému úradu,
poslancom OZ, rodičom detí a všetkým priateľom našej MŠ za
všetku pomoc v minulom roku, za darovanie 2% z dane. Za
túto finančnú čiastku sme získali nové stoličky pre deti. Ku
novým stoličkám treba nové stoly ☺, ktoré máme v pláne
získať znovu z darovaných 2%. Vopred ďakujeme všetkým,
ktorí nás chcú podporiť i v roku 2013.
(Potrebné tlačivo môžete získať v MŠ a OcÚ Bašovce).
Janka Macová

Posedenie pre malých i veľkých
V predvianočnom čase usporiadala
obec Bašovce v spolupráci s miestnou
materskou školou a so základnou školou
v Pobedime posedenie seniorov.
Keďže dátum bol špeciálny – 8.
december 2012, konalo sa aj stretnutie
s Mikulášom pre deti.
Po
príhovore
starostu
našim
dôchodcom predviedli deti kultúrny
program, za ktorý boli odmenení
potleskom
a usmiatymi
tvárami
dôchodcov.
Pohostenie
poroznášali
šikovné dievčence. Naši starkí sa

porozprávali pri káve a varenom víne.
Ochutnali aj zabíjačkové špeciality z PD
Ostrov.
Medzitým sa už deti v novej časti
kultúrneho domu tešili na príchod
Mikuláša. Aké bolo prekvapenie na
malých tváričkách, keď prišiel. Za
básničky, ktoré mu zarecitovali, dostali
sladkú odmenu v podobe keksíka
a sladkého perníka. A aby neboli také
presladené, na pohostenie dostali slané
hranolky. Na dobrú chuť im Aďka
s Vierkou zatancovali Zumbu. Naše

šikovné deti sa k nim rýchlo pridali.
Po rozdelení darčekov malým, aj
tým skôr narodeným, sa všetci pobrali
domov.
Naša
vďaka
patrí
organizátorom, účinkujúcim, sponzorom
a všetkým, ktorí prišli.
Ing. Mária Urbanová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Od 01.07.2012

NARODILI SA:

3 noví obyvatelia Bašoviec:
Michaela Dekanová
Nela Miklovičová
Matúš Melicher

VÍTAJTE MEDZI NAMI!

ŽIVOTNÉ JUBILEUM:

„60“
Stanislav Antal
Helena Šadibolová

„70“
Katarína Melicherová
Elena Drličková
Štefánia Miklášová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

OPUSTILI NÁS:
Ján Urban
Anna Dekanová
Severín Filo

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ

Bašovské noviny

Zdravie, šťastie vinšujeme Vám....
Vinš známy všetkým nám, ktorý
zaznieval nedávne obdobie v našich
domácnostiach,
pri
návštevách
v rodinách, u známych – ale ten prvotný
pozdrav k nám zavítal z Božích chrámov
v podaní kňaza, ktorý nám ho zavinšoval
pri slávnostnej svätej omši.
Čo tomu všetko predchádzalo?
Sami to vieme. Príprava domácností
a to upratovaním, vypekaním rôznych
dobrôt v podobe vianočného pečiva,
zdobenie našich domácností vianočnou
výzdobou a asi najviac času nám zabralo
to známe, čo a kde kúpiť pre našich
najbližších.
Obchodné centrá tak zažívali pravú
nákupnú horúčku, my sme sa náhlili kde
ešte ísť a čo ešte kúpiť a obchodníci sa
tešili z vysokých tržieb.
Veď aké by to boli Vianoce bez
krásnych, niekedy až honosných darov,
bez okázalej výzdoby a mnoho iného?......
Nevieme si to ani predstaviť a pritom
stačí tak málo, zázračným strojom času sa
vrátiť možno o pár desaťročí späť.
Vtedy tie obdobia trvali ozaj rovnako,
ale oveľa viac sme ich vnímali, mali sme
čas a nepozerali na hodiny toľko krát.
V predstihu – veď toho času bolo ozaj
akosi
viac,
sme
počas
príchodu
slávnostných
dní
chystali
salónky
a kolekcie, kde sme viazali šnúrky – aby
sme ich potom mohli ľahko uviazať na
stromček. My deti sme sa prenesmierne
tešili na roznášanie vianočných oplátok,
ktoré upiekli ruky šikovných rehoľných
sestier v neďalekom kláštore a potom ich
kostolník delil do domácností /skromne
po desať, najviac dvadsať kúskov/a my
sme sa predbiehali, kto „pobehá“ najviac
domácností. Pretože v každej rodine dali
do šatky, kde boli vložené oplátky,
proviant pre kláštor : orechy, mak,
vajíčka, fazuľu, hrach......, a nám sa ušlo
po drobnej korunke. Aká to bola radosť.
Rodičia zháňali darčeky a to bola ozaj
nákupná horúčka, pretože tovar do
predajne hračiek prišiel až tesne pred
Vianocami a výber nebol až taký veľký,
zato rady boli ozaj dlhé.

Veď vtedy neexistovali žiadne veľké
obchodné centrá
a aj v tom známom
„Zelovoci“, sme si tiež odstáli dlhú radu –
ale vedeli sme, aké nám to ovocie bude
vzácne a mandarínky budú voňať ozaj
vianočne.
Komory a špajze sa
postupne plnili
dobrotami, na dedinách i zabíjačkovými –
veď tam, kde sa chovala ošípaná, tam to
bolo vždy bohatšie a mastnejšie.
A tak Vianoce prichádzali pomalším
krokom, ale o to väčšia radosť bola, keď
k nám zavítali.
Prešlo veľa času a Vianoce znova zavítali
k nám do domácností.
Našťastie veľa tých dobrých zvykov sa
zachovalo a tak naše domácnosti opäť
zavoňali nielen leskom a čistotou, ale
i vianočným pečivom a výzdobou našich
príbytkov.
Štyri nedele postupne zapaľujeme sviece
na adventnom venci a vtedy sa o čosi viac
a s pokorou modlíme a prežívame čas
a vieme
sa
i na
chvíľu
zastaviť
a neponáhľať.
Vianočný stôl býva určite bohatší, ale
vtedy sú bohatšie i naše srdcia, ktoré
vnímajú nielen krásu pozemskú, ale
i duchovnú.
Najviac asi pri polnočnej omši, keď
svietia len sviece a chrámom sa nesú
honosné zvuky organu a slávnostná „Tichá
noc“ znie z našich hrdiel.
Vtedy sa nám zaleskne slza radosti
z príchodu nášho spasiteľa, tá sa dotkne
slzy smútku – za našimi najbližšími, ktorí už
nie sú s nami a v tejto Vianočnej dobe nám
oveľa viac chýbajú.
Vychádzame z kostola, podávame si ruky
a „ Zdravie, šťastie vinšujeme Vám“, a
toto posolstvo rozdávame plným priehrštím
v každej
domácnosti,
ktorú
počas
najkrajších sviatkov roka navštívime.
Veď to je to pravé čaro, čaro Vianoc –
lásky, pokory a nádeje...
Eva Dekanová

Pranostiky
Blatnatý december, blatnatý celý rok.
Mierny december, mierna celá zima.
Keď je december studený, je vždy s
úrodným rokom spojený.
Aká zima v decembri, také teplo v júni.

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
:)
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.

.
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Stolno-tenisový turnaj
Prvú
sobotu
roku
2013
sa
v Bašovciach
v kultúrnom
dome
uskutočnil stolno- tenisový turnaj pre
deti.
Turnaja sa zúčastnilo 13 detí, ktoré
súťažili v dvoch kategóriach. Na turnaji
vládla súťažná, no zároveň však dobrá
nálada.
V mladšej kategórii vyhral Miško
Urban pred Erikom Urbanom, Lukášom
Svetlíkom a Timeou Svetlíkovou.
Medzi staršími súťažiacimi bez
jedinej prehry vyhral Patrik Svetlík a na
ďalších miestach sa umiestnili: Simon

Snopko,
Riško
Bohovic
a Marek
Melicher.
Výhercovia boli obdarovaný vecnými
cenami, ktoré venoval obecný úrad
a taktiež
zabezpečil
občerstvenie
i priestory pre toto pekné športové
podujatie.
Vďaka však patrí p. Jankovi
Svetlíkovi, ktorý túto akciu zorganizoval
a zaslúžil
sa
o zdarný
priebeh
zaujímavého športového poobedia.

Naša knižnica
Počas uplynulého polroka sa v našej obecnej knižnici konalo
niekoľko zaujímavých akcií venovaných deťom.
Už na začiatku letných prázdnin sa deti z Bašoviec mohli
prihlásiť do súťaže s názvom Slniečko na motúze. Skladala sa z
množstva hier a menších súťaží, ktoré boli naplánované na
každý štvrťrok a sobotu, počas celých letných prázdnin. Za
účasť na týchto hrách a súťažiach boli súťažiaci odmenení
určitým množstvom bodov. Do akcie sa zapojilo 18 detí, ktoré
boli rozdelené do troch kategórií. V závere prázdnin, po
spočítaní bodov, bol každý súťažiaci odmenený peknými cenami.
Ďalšou zaujímavou akciou bola Čokoládová sobota, ktorá
zožala obrovský úspech najmä u najmenších návštevníkov
knižnice. Nemôžem zabudnúť ani na Funny decor akciu, počas

ktorej sme s deťmi vyzdobili celú knižnicu vlastnoručne
vyrobenými vianočnými ozdobami. Avšak to najdôležitejšie
a najkrajšie zo všetkého bolo ozdobovanie vianočného
stromčeka, na ktoré každoročne netrpezlivo čakáme.
V tomto roku bola Knižnica Bašovce znova veľmi
populárnou medzi deťmi. Verím, že to tak zostane i
naďalej a dúfam, že o rok bude knižnica opäť plná zábavy,
smiechu a veselej atmosféry. Nezostáva mi nič iné, len
zaželať Vám úspešný a šťastný nový rok 2013...

Adriána Balogová
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Dobrovoľný hasičský zbor
V celkovom poradí aj naďalej kraľujú
hasiči z Topoleckej, za nimi nasleduje
Prašník. Preteky sa z pohľadu organizácie na
prvý krát vydarili a súťaž prebehla za
suchého počasia.
Prvý ročník účinkovania Dhz Bašovce
v IKHL môžeme hodnotiť kladne.
Načerpali sme nové skúsenosti, dostali sme sa
na vyššiu úroveň, nadviazali sme nové
priateľstvá. Z celkového počtu 31. družstiev
sme obsadili konečné 12. miesto a už teraz sa
tešíme na nový ročník.
V mene celého Dhz Bašovce by som chcel
poďakovať za celoročnú podporu OcÚ
Bašovce ďalej našim sponzorom a aj občanom
obce Bašovce. Zároveň by sme chceli popriať
všetko dobré do nového roku, veľa zdravia,
lásky a veľa radosti z hasičského športu.

V sobotu 21.7. sa na futbalovom ihrisku
v Bašovciach, vôbec po prvý krát, konalo
piate kolo Inovecko-karpatskej hasičskej
ligy.
Pod zamračenou oblohou si prišlo
zmerať svoje sily 8.ženských a 11.
mužských družstiev. V ženskej kategórii sa
najviac darilo hasičkám z Hrádku, ktoré
zvíťazili časom 18,44 s. Na 2. mieste sa
umiestnila Lúka s časom 18,71 s a zároveň
dosiahla aj najrýchlejší prúd. Na 3. mieste
skončili hasičky z Rudníka 19,44 s.
V celkovom poradí je na 1.mieste Lúka.
V kategórii mužov zvíťazili hasiči
z Topoleckej a to časom 14,88 s a dosiahli
zároveň aj najrýchlejší prúd -13,94 s. Na 2.
mieste skončil Prašník s časom 14,94 s.
Tretie miesto obsadila Drgonova dolina
15.25 s.

Tomáš Lély

Veselá škôlka
•
•
•
•

„Zemiaky žijú pod zemou“
„Chlapci majú chlpy a dievčatá žily“
Čo si v škôlke obedoval?:
„Blatovú polievku“
Učiteľka ide čítať rozprávku Danka
a Janka. Pýta sa detí „ ... deti a to
jedno dievčatko sa volá ako ja. Ako sa
sa volá?“
Deti : „Janka“
Učiteľka: „A hádajte ako sa volá

•
•
•
•
•

druhé.“
Deti: „ Editka“
Vonku silno snežilo:
„ Ale leje!“
„ Aha, aký máme my džíp! On má aj
naviják a to zrazí aj svinu“
„ Slimák má vyplazovacie oči.“
Učiteľka : „Vyfarbi si ešte líšku.“
„Ale ja nemám líškovú farbu!“
„ A mne Ježiško doniesol do topánok

•

•
•

vajíčka“
„Aj vy máte doma
prasiatko?“
„ Nie, vnútri je už len
krvavý nožík“
Monológ vo WC: „ Smrdí to
tu jak vodka!“
Učiteľka: „ Aké máš ty
krásne pyžamečko!“
Dieťa: „ Nóó, to je od
Číňana!“
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