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Text Bašovskej hymny zloženej k oslavám 900.
výročia prvej písomnej zmienky o obci:

Mám rád tú obec maličkú, v ktorej poznám každú
uličku. Je to obec naša milá, aj keď okrúhle
výročie oslávila. Pre nás je stále najkrajšia, aj keď
už nie je najmladšia. Vyrastal tu dedko, babička,
Bašovce sú naša rodná kolíska.
Ref.:
Veľa šťastia pokoja, želáme ti všetci dokola, menej
sĺz viacej radosti, to je naše prianie do budúcnosti.
Veľa šťastia pokoja, želáme ti všetci dokola, menej
sĺz viacej radosti, to je naše prianie do budúcnosti.
Bašovce my radi máme, radi sa tu stretávame. Je
to obec naša milá, okrúhle výročie oslávila.
Ref.:
Veľa šťastia pokoja, želáme ti všetci dokola, menej
sĺz viacej radosti, to je naše prianie do budúcnosti.
Veľa šťastia pokoja, želáme ti všetci dokola, menej
sĺz viacej radosti, to je naše prianie do budúcnosti.

Dobrovoľný hasičský
zbor Bašovce a
obec Bašovce Vás
srdečne pozývajú na
Inovecko – karpatskú hasičskú ligu a
zároveň na 3. ročník
súťaže o putovný
pohár starostu obce
Bašovce, ktoré sa
uskutočnia dňa 27.
júla 2013 o 13:00
hod. na futbalovom
ihrisku v Bašovciach.

Jakuba Urbana

Každý v živote už niečo oslavoval. Niekto meniny,
iný narodeniny, ďalší dobré vysvedčenie a obec
Bašovce oslavovala 900. výročie prvej písomnej
zmienky o obci.
Je to krásne
výročie, pretože
naša obec patrí
medzi málo obcí,
ktorá sa môže
pochváliť takýmto výročím. Ja to
rád prirovnávam
k Moskve, ktorá
je od nás mladšia o 34 rokov a veľa veľkých miest
na Slovensku je na tom podobne.
K dátumu 29. 6. 2013 obec Bašovce pripravila oslavu svojho výnimočného výročia. Som rád, že sa
tejto oslavy zúčastnilo veľa domácich občanov,
milé je i to, že zavítali i mnohí bývalí spoluobčania.
Tejto peknej udalosti sa zúčastnili starostovia i starostky z okolitých obcí. Pozvanie prijal a zúčastnil
sa i predseda Trnavského samosprávneho kraja,
pán Tibor Mikuš a taktiež poslanec za Trnavský samosprávny kraj pán Bolješik s manželkou. Medzi
pozvanými hosťami bol i riaditeľ Balneologického
múzea v Piešťanoch Dr. Krupa, ktorý nás oboznámil
s históriou Bašoviec a porozprával o zoborskej listine, v ktorej sa hovorí o našej obci.
Všetkým zúčastneným chcem poďakovať za účasť
a želanie všetkého dobrého pre našu obec. Program osláv v porovnaní s podobne oslavujúcimi
obcami bol skromnejší, ale o to viac v rodinnej atmosfére.
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa čo i len
hodinkou pričinili o dobrú prípravu týchto osláv.
Boli tu však aj takí, čo si na prípravu osláv zobrali
aj dovolenku - takže tu patrí ozaj veľké ďakujem.
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Tvár Bašoviec
po 900. rokoch

to zaujímavé prekvapenie. Ďalej
slávnostný sprievod pokračoval
centrom obce, až po obnovenú
kaplnku pri Dubovom. Aj tá sa
obliekla do nového šatu. Po poAko ste si určite všimli, tento rok sviacke kaplnky sa ozvali z rozsa po celom okolí rozbehli os- hlasu tóny piesne, ktorú k tejto
lavy 900. výročia prvej písomnej príležitosti zložil starosta a zhuzmienky o najbližších dedinách dobnila a naspievala pani Mgr.
a mestách. V Bašovciach sa os- Ľubka Galová.
lavy uskutočnili 29. 06. 2013.
Sprievod sa postupne presunul
Zišli sme sa o 16 00 hod. na do kultúrneho domu. Ten nás tiež
sv. omši v našom kostolíku. Pri
pohľade na nádhernú výzdobu
zo žiariacich slnečníc, sme mali
hneď slávnostnejšiu náladu. Sv.
omšu celebroval pán farár Mgr.,
Ing. Dušan Nemec, spolu s predchádzajúcim kňazom. Mgr. Mariánom Vivodíkom.
Nasledovala posviacka obnovenej
vítal krásnou výzdobou, o ktorú
sa zaslúžila Evka Guščová, ktorá
kultúrny dom zdobila vo svojom
voľnom čase. Významná bola i
výstava z histórie obce a materskej školy.
Potom program
pokračoval
slávnostným
sochy sv. Trojice. Vyzerala ako p r í h o v o r o m
nová a to ju postavili naši predko- starostu a pani
via v roku 1927. Pri jej obnove sa S v e t l í k o v e j ,
našla listina od zhotoviteľa. Bolo ktorá
sprevádzala aj vystúpenie detičiek
z
materskej
školy,
pod
vedením
ich
pani učiteliek.
A aby tej parády
bolo ešte viac,
na záver ich vystúpenia sa nám
prihovoril krajský župan Tibor
Mikuš.
Oficiálnu
časť
ukončili
vystrelené
konfety. A začala
ľudová
veselica.
Podával

sa výborný guláš Janka Svetlíka
a kapustnica Eriky Petrášovej.
Na stoloch nechýbali pagáčiky
a moravské buchty.
Na zlepšenie pohody hrala skupina Smoliari a harmonikári pán
Kyselica a pán Sýkora.
Zišli sa tu ľudia, ktorí tu žijú, ale
aj tí, ktorých spájajú s našou
obcou
korene,
spomienky
a minulosť. Bolo milé, vidieť
tancovať staršie manželské páry
a tak trocha tuším, že zablúdili
v spomienkach aj do čias, keď tu
spolu tancovali za mlada.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí
prišli osláviť výročie obce a aj
všetkým našim milým hosťom.
Tiež naša vďaka patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na prípravách
osláv a skrášľovaní obce.
Ešte raz prajem našej maličkej
obci do ďalších rokov len to
najlepšie.
■ Ing. Mária Urbanová
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Oslava našich
mamičiek.
„Najkrajšie slovo na svete je
mama, a ja som veľmi rada, že
Ťa ním môžem osloviť....“
Takto znel môj osobný vinš
mojej milovanej mame, k jej
výročiu. Výročie a oslava však
patrí druhú májovú nedeľu
všetkým našim mamičkám a
babičkám. I v našej obci bolo
to druhé májové popoludnie slávnostné – pretože v
nádherne vyzdobenej
sále
kultúrneho domu sa konalo
milé posedenie pri príležitosti
tohto krásneho sviatku. Úvodné
slová zazneli v podaní starostu
obce, ktorý všetkých privítal a
svojím príhovorom vzdal úctu a
poďakovanie matkám.
Poďakovanie utkané z milého
programu predviedli deťúrence
z Materskej školy, pod vedením
pani riaditeľky Janky Macovej a učiteľky Editky Belicovej.
Krátke i dlhšie básničky recitovali hrdo, mnohé deti nepotrebovali ani mikrofón – lebo
ich prejav bol nebojácny a hlasitý, za čo zožali veľký potlesk.
Veselé tančeky boli sprevádzané spontánnym potleskom
milého obecenstva, ten znel i
vtedy, keď sa deti rozbehli do
náručia mamičiek s malým
darčekom, ale veľkým objatím
a sladkým bozkom. Každá
mamička, babička sa potešila
krásnemu kvetu a potom už
nasledovalo milé posedenie
pri sladkom koláčiku a káve v
milej atmosfére.
Záverečné
ďakujem
patrí
všetkým, ktorí sa prípravou a
prácou podieľali na tejto milej
udalosti.
■ Eva Dekanová

Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší.....
„Rodný môj kraj zo všetkých
najkrajší, si môjmu srdcu
najdrahší, len Teba mám,...“

to je úryvok z textu, nám všetkým
známej slovenskej piesne.
Pri znení tejto piesne sa určite cítime hrdí – hrdí na svoj rodný kraj,
dedinu, mesto, kde sme sa narodili
a vyrastali.
Hoci nás osud neraz zaveje do sveta, vždy sa určite radi vraciame do
nášho rodiska – kolísky nášho žitia.
Podobne sa cítime, keď sa
započúvame do známych tónov
piesne „Najkrajší kút v šírom svete
je moja rodná zem“ v podaní speváka operných árií – majstra Petra
Dvorského.
Život človeka je ako križovatka,
kde od rodného semaforu vedie
nespočetné množstvo ciest, uličiek
a ostrovčekov, no i z akejkoľvek
i tej najvzdialenejšej uličky, nás
akási vnútorná – srdečná navigácia
dovedie späť domov.
Už mnohé roky naspäť naši starí
rodičia vycestovávali za prácou.
Niektorí bližšie do Rakúska, iní sa
loďou plavili do vzdialenej Ameriky.
Z rozprávania mojej milej starej
mamy som veľa krát počula o tom,
ako v predvojnových rokoch mladé
dievčatá, so skromným kufríkom
šatstva, neznalosťou cudzieho jazyka,
žiaľom za domovom, ale požehnaním
od rodičov, odchádzali na službu do
bohatých rakúskych rodín.
Tu za skromné ubytovanie, stravu
a plácu zastávali práce v kuchyni, na
poli a hospodárstve.
A tak po dlhej dobe prichádzali
s veľkou láskou do svojho rodného

kraja – už nie také plaché – veď život
sa s nimi nemaznal.
Okrem zarobených peňazí za službu
si doniesli i skromné jazykové znalosti
a tak sa neraz v našich
domácnostiach používali
ponemčené
výrazy
:
frištuk, štokrdel a iné.
Tento kolobeh – ako metamorfóza sa po mnohých desaťročiach opakuje.
Naše dcéry, vnúčatá
vykonávajú
podobnú
prácu v zahraničí, lenže
dnes to znie už moderne:
operka, opatrovateľka.
Ale i chlapci a muži spoznávajú
cudzinu, niektorí len v blízkom
Rakúsku, Nemecku, tí odvážnejší
cestujú za prácou do Anglicka,
Škótska, Írska i ďalej.
Práca v cudzine, niekedy i na stálo sa stáva živiteľkou pre našich
vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí
bohužiaľ u nás nenájdu pracovné
miesto a tak odchádzajú do sveta.
Výhodou dnešného tisícročia je
dostupnosť médií, ovládanie a kontakt cez počítačové siete, preto je
celkom bežná komunikácia s deťmi,
neraz i vnúčatami cez obrazovku –
do sveta.
Ale žiadna technika, hoci i tá
najvyspelejšia na celom svete
nenahradí osobné stretnutie, stisk
ruky, pohladenie – poláskanie.
Toto čaro je zo všetkého najkrajšie –
či už v pôrodnici pri návšteve malého
človiečika, v škôlke, škole, v práci,
v rodine a hlavne na milých stretnutiach po rokoch.
Hoci nám pribudnú roky, vrásky –
vždy omladneme, keď sa vrátime do
nášho rodného kraja.
Naše srdcia sú zohriate veľkou láskou v prítomnosti našich najbližších
a najdrahších, v našich očiach sa
vždy zaleskne slzička dojatia – ale
tak to asi je a stále bude.
Veď láska má mnoho podôb a láska
k rodnému kraju sa nikdy nezunuje
a nestratí.

■ Eva Dekanová
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Poďakovanie starostky z Čachtíc
„Je taký zvyk u nás doma, potriasť
si rukou, pripiť pohárikom na
priateľstvo, na ľudí, na toto stretnutie - nech každý, kto k nám čo
len na skok príde, cítil sa ako pri
mame ...“
Váž. pán starosta, poslanci OZ,
ctení hostia, drahí moji rodáci –
dámy a páni!
Srdečne Vás všetkých milí priatelia pozdravujem, ako rodáčka
z tejto malej rovinatej obce,
v mene svojom, ale i v mene vedenia neďalekej obce Čachtice, kde
už 19 rok pôsobím na čele obce,
ako starostka. Nesmierne ma
pozvanie pána starostu potešilo
a som veľmi rada, že môžem tieto výnimočné okamihy 900-tého
výročia prvej písomnej zmienky
o obci prežívať spolu s Vami. Je to
nezvyčajne krásne, keď Vás pozve
„moja rodná“, ako ja zvyknem
hovorievať, a až teraz som to
vlastne precítila, keď som toho
priamou účastníčkou. V mysli
som sa vrátila 16 rokov späť,
keď sme my pozvali významných čachtických rodákov k nám
do obce z príležitosti 750-teho
výročia a videla som slzy dojatia
v ich očiach zmiešané s vďakou
a nostalgiou.
Aj keď som z dedinky odišla ako
mladé dievča – žena, o pár kilometrov ďalej, kontakt s ňou som
nikdy neprerušila, neustále sa
sem vraciam k mojim blízkym
– sestre a bratovi s rodinami
a teraz už aj k tichým miestam
Bašovského cintorína, kde spia
svoj večný sen naši rodičia a starí
rodičia. Odvtedy sa obec zmenila, dobudovala a skrásnela.
Pri tejto príležitosti vyslovujem
poďakovanie vedeniu obce a jej
obyvateľom za starostlivosť o ňu.
Želám vedeniu obce veľa dobrých
nápadov, rozvážnych rozvojových
projektov a hlavne dobrú spoluprácu so všetkými zložkami na
území obce, pretože práca v samospráve nie je ľahká, ba práve
naopak, práca s ľuďmi je vždy tá

najťažšia.
Vážení priatelia, tlmočím Vám
aj slová vďaky za vašu prácu, za
všetko, čo ste urobili a aj robíte
pre obec Bašovce, pre tento
krásny kút na našej zemi, kde
ste zanechali svoje zreteľné stopy
a ktorý všetci tu nazývame svojim
domovom.
„Má taký kútik táto Zem, kde som
doma a patrím tam aj ja a on
patrí mne. On so mnou sníva
a so mnou aj bdie, je šťastný so
mnou, no i plakať vie, keď mňa
bolí. Lístie padá, ja spomínam na
krásu spoločných dní, spomínam
na žitia púť, na rodný kraj“
Zaželajme si, aby sme sa dnes
všetci cítili ako kedysi, v časoch
svojho detstva, v mladosti a
to, čo odvial čas, pozvime teraz
medzi nás, a s láskou spomínajme. Veď miesta, kde sme sa po
prvýkrát stretli so životom, kde
naše ústa po prvýkrát vyslovili
slovko „mama či otec“, zvyčajne
berieme do rúk ako kúsok rodnej
zeme.
Veľký ruský spisovateľ Tolstoj
povedal: „Nikdy nevyčítaj životu,
ani rodičom, ani Bohu, čo ti nedal,
ale ďakuj za všetko, čo ti dali ...“
Na záver mi dovoľte popriať Vám,
okrem príjemne stráveného
popoludnia u Vás do ďalšieho
života, veľa stáleho a pevného
zdravia, radosti a spokojnosti vo
Vašom živote a vyrovnanej pohody vo Vašich rodinách. Želám
si, aby Vám nezhaslo nadšenie
pre všetko dobré a krásne čo Vás
v živote obklopuje. Želám Vám
tiež čas, čas na všetko čo máte
radi, čo ste si doteraz nedopriali, čas na milé a pekné veci, čas
odhryznúť si zo zrelého jablka,
ktorému ste dali to najlepšie zo
seba – ušľachtilú chuť, krásnu
farbu i vábivú vôňu ...
„Doma je predsa len doma, i
keby krajšie inde boli veci. Cítiš
to v hrudi, keď ťa priateľ volá a
teplo dlaní ponúkajú všetci. Sem
prichádzam pookriať, veď domov
– tam sa každý z nás vracia veľmi

rád“.
V ten sviatočný deň, na chvíľku
zláskavel čas, zastavil sa, aby
vám doprial obzrieť sa späť, aby
Vám dovolil zaspomínať si, aby
vám dovolil dotknúť sa slnka
a osláviť človeka.
Ešte raz ďakujem za pozvanie
a ďakujem všetkým za krásny
a sviatočný deň prežitý spolu
s Vami.
Bašovce 29. 06. 2013
900 rokov obce

■ Anna Ištoková rod. Ferancová

starostka obce Čachtice
rodáčka z obce Bašovce

Knižnica Bašovce
Naša malá obecná knižnica sa
i naďalej teší z narastajúceho
počtu detských návštevníkov.
Hneď na začiatku letných mesiacov pre nich bola pripravená

akcia s názvom Balónová
sobota, ktorá pozostávala z
mnohých hier a súťaží. Okrem
čítania môžu deti v našej
knižnici maľovať, hrať rôzne
stolné hry a taktiež majú k dispozícii počítač s internetom.
Knižnicu
počas
letných
prázdnin čaká veľká revízia
kníh. Verím, že sa všetko
stihne v plánovanom termíne
a na policiach pribudne zopár voľných miest pre nové
knižné tituly, ktoré privedú
do knižnice ďalších čitateľov.

■ Adriana Balogová
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Z našej MŠ...
Mesiac jún prináša deťom rôzne aktivity a zábavy.
V sobotu 8.júna sa na miestnom ihrisku uskutočnil
pre deti deň hier, ktorý spoločne zorganizovali
Obec Bašovce, MŠ Bašovce rodičia detí a ďalší
aktívni dobrovoľníci, ktorí chceli deťom urobiť
radosť. Najmenšie deti sa zmenili na námorníkov, ktorí podľa naozajstnej lodnej mapy zdolávali
rôzne prekážky a úlohy zakreslené v mape a po ich
splnení ich čakal pirátsky poklad plný sladkostí. Pre staršie deti boli tiež pripravené zaujímavé
súťaže a hry. V závere boli všetky deti odmenené za
šikovnosť diplomom a medovníkovou medailou. Po
súťažiach si deti pochutili na opečených špekáčikoch.

Ku koncu školského roka deti z našej materskej
školy absolvovali spoločný celodenný výlet na mini
zoofarmu v Lubine. Hneď na začiatku nás privítal
obrovský pes, ktorý zoofarmu strážil. Po osmelení
a v sprievode majiteľky si deti prezreli mini domáce
a hospodárske zvieratá a ich mláďatá, dozvedeli sa
o ich spôsobe života a rôzne iné zaujímavosti. Zvieratká si deti mohli pohladkať a pomáhali i pri ich
kŕmení. Po prehliadke zoofarmy boli našim cieľom
Čachtice.

5
upečenej pizze. Chutilo všetkým, o čom svedčili
prázdne taniere.

Pri odchode sa
ešte deti odfotili
s Čachtickou paňou.
Ďalšou zastávkou
na našom výlete
bolo
Matúšovo
kráľovstvo v Podolí.
Spoločne sme si
prezreli miniatúrne
stavby
hradov
a zámkov.
V Podolí sa deti
vyšantili na detskom
ihrisku plnom zaujímavých preliezok a hojdačiek.
Samozrejme, že sa posilnili i maškrtami, ktoré
nabalili deťom ich mamičky.

Unavení, ale spokojní sme sa vrátili do našej škôlky.

V Čachticiach sa deti s chuťou pustili do čerstvo

V školskom roku 2012/13 navštevovalo MŠ Bašovce
19 detí. Ku koncu školského roka sme sa rozlúčili
s troma budúcimi prváčikmi- Jakubkom Mikušom,
Jakubkom Mihálikom a Sebastiánkom Grofom,
ktorým želáme veľa úspechov v škole.
V závere chceme poďakovať za všetku podporu
a pomoc v tomto školskom roku- rodičom detí,
p. starostovi, p. Erike Petrášovej, poslancom
OZ a všetkým, ktorí akokoľvek Materskej škole
v Bašovciach pomohli.
■ Janka Macová
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Z obecnej matriky
Narodili sa:
Jurga Matúš
Čechvalová Natália
Čechvalová Tereza

VITAJTE MEDZI NAMI!
Životné jubileum:
90 rokov – Urban Rafael
80 rokov – Urbanová Mária
70 rokov – Urban Anton
70 rokov – Mosný Vít
70 rokov – Melicherová Anna

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
Opustili nás:
Urbanová Mária

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!
VZÁCNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM.
„ Blahoprianie k vzácnemu jubileum je ako kytica ruží – vtedy
oslávencovi skladáme úctu, a
okrem zdravia prajeme to, po
čom jeho srdce túži...“

K vzácnemu jubileu 90 rokov,
sme popriali veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti nášmu milému jubilantovi p. Rafaelovi Urbanovi.
Oslávencovi
srdečne blahoželáme!

Stavanie
mája
Máj patrí svojím čarom asi
k najkrajším mesiacom
v roku.
V máji nás privíta pekné
počasie, začínajú kvitnúť
kvety, lúky a trávniky sú
krásne zazelenané.
K tomuto mesiacu sa viažu
mnohé príslovia, porekadlá
i pranostiky.
Mesiac máj – lásky čas,
nám je veľmi známe, viem
však, že tradícia vraví o stavaní mája každému slobodnému dievčaťu. Ten zvyk už
akosi zaniká, ale zostáva
tradícia o stavbe mája v každej
obci i v meste.
Na príprave stavby mája sa u nás
v Bašovciach predvečer tohto
krásneho sviatku podieľali malí
i veľkí.
Šikovné a zručné ruky malých
škôlkárov s radosťou ozdobovali košatú korunu ihličnatého
stromu, keď na jej vetvičky uvä-

zovali pestrofarebné mašle.
Takto ozdobený náš bašovský máj,
za tónov veselej hudby, postavili na
čestné miesto mládežníci z radu
nášho hasičského požiarneho
zboru.
Majestátne zdobil našu obec – za
čo patrí vďaka, všetkým naším
malým i veľkým staviteľom.

■ Eva Dekanová

júl
1.vydanie roku 2013
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Výpis z obecnej kroniky
1813 – veľká povodeň – následne bieda a hlad

1948 – V Pobedime zomrel farár Vendelín Zajac

1831 – cholera v Bašovciach – do tohto obdobia 1949 – stará a dlho neopravená cesta z Veľkého
pochovávali bašovanov v Pobedime, počas cholery Orvišťa cez Bašovce do Pobedima bola vyštrkovaná
neboli bašovania schopní odnášať zomrelých do a zvalcovaná. Na podnet Dp. Jozefa Mistríka bol
Pobedima a preto založili v obci cintorín
miestny kostol zreštaurovaný a vymaľovaný. Bolo
zakúpené staršie harmónium. V decembri bol
1839 – Schneider Filip – krčmár pálil špiritus založený poľovnícky spolok.
z ražného – vznikol veľký požiar, zhorela celá
pálenica a keďže bol veľký vietor prehodil sa oheň 1956 – 1. januára bolo založené menšinové roľnícke
na Filovu stodolu a odtiaľ na celý rad domov okolo družstvo, ktoré začalo hospodáriť na 8 hektároch
potoka Dubového až po kraj Račkoviec a keďže bolo pôdy - predseda Rafael Urban
po žatve zhorelo všetko obilie
1957 – menšinové družstvo obrába už 52 hektárov
1926 – odišiel z obce : Jozef Bohovic, Gašpar Petráš, pôdy. Začalo sa s výstavbou kravína pre 50 kusov
Juraj Urban, Michal Dekan, Jozef Feranec, Jozef kráv. Dňa 28. apríla občania, ktorí sa o 21,00 hod.
Mikláš, Martin Melicher aj s rodinami na kolóniu na vracali domov z miestneho hostinca uvideli kométu.
žitný ostrov
1958 – celoobecné družstvo začalo hospodáriť na
1927 – v tomto roku bola na česť a chválu Božiu 320 hektároch pôdy – predseda Gašpar Melicher
postavená socha najsvätejšej trojice
1959 – uskutočnila sa prestavba mosta cez potok
1929 – tuhá zima, ktorá trvala až do 15.3. V tomto Dubové na železobetónový
roku odišiel Dp. Michal Tarek do Abrahámu a po
1960 – vznikol okres Trnava, voľby do miestneňom nastúpil Dp. Vendelín Zajac z Topoľčian
ho národného výboru – predseda Anton Mikláš
1932 – reguloval sa potok Dubové
a tajomníčka Anna Macová, ako prvá žena vo funkcii
miestneho národného výboru
1933 – slávnosť birmovania – 52 birmovancov
z našej obce
1961 – obec mala 443 obyvateľov, 120 domov, 86 domov malo rádio, 51 práčku, 11 chladničku, 7 elek1934 – postavilo sa potravinové družstvo, zhorela trických sporákov, 4 televízne prijímače a 5 kúpeľní
stodola Floriana Mihálika – trafikant
s vaňou
1938 – vyhlásená mobilizácia, boli povolaní záložníci 1962 – voľby do vedenia JRD – predsedom – Michal
do veku 40 rokov
Dekan, ukončená výstavba požiarnej zbrojnice
1945 – 4. apríla prechádzal cez obec front, 9. apríla 1963 – 1x týždenne chodila do obce pojazdná
sa skončila 2. svetová vojna, koncom mája bol zvo- predajňa mäsa
lený miestny národný výbor
- 1x mesačne chodila do obce pojazdná
1946 – bola obec Bašovce preradené z okresu Nové predajňa textilu
Mesto nad Váhom do okresu Piešťany, 26. mája boli
nové voľby do miestneho národného výboru, v lete cez letné mesiace bola v obci zriadená materská
vypukol týfus, zomreli 4 ľudia. Bola Založená osve- škola v budove dnešného obecného úradu, ktorú
tová rada, ktorá nacvičovala divadelné predstavenia navštevovalo 23 detí
1964 – boli zakúpené prvé dve osobné autá a to:
1947 – tuhá zima (-24°C až -25°C )
Alojz Feranec a Eduard Dekan
– horúce leto ( 32°C až 35°C )
1967 – prerobil sa školský byt na materskú školu,
– zavedená autobusová doprava Bašovce – ktorá je tam doposiaľ
Piešťany
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DHZ Bašovce
DHZ Bašovce vstúpil do novej
sezóny s očakávaním ,čo prinesie nová sezóna. Prioritou sa stali
okresná súťaž a účasť na súťažiach
Inovecko –karpatskej hasičskej
ligy. Máme za sebou už pár sezón,
takže veríme, že s pribudnutými
skúsenosťami by sa mali dostaviť
aj dobré výsledky.

júl
1.vydanie roku 2013
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Úspechy Jakuba Urbana na majstrovstvách
Slovenska žiakov v kolkoch
V sobotu 11. mája sa na kolkárni
v Pobedime konali majstrovstvá
Slovenska žiačok a žiakov.

V obci Ratkovce sa konala 25.5.2013
okresná súťaž. Zaujímavosťou bolo
to, že tento rok víťaz súťaže postupoval na krajské kolo. Súťažilo sa
v dvoch disciplínach – v požiarnom
útoku a v štafete. Bezkonkurenčne
najlepšia štafeta nám dovolila
spraviť na útoku aj horší čas. Naša
práca a tréning sa konečne pretavili v úspech a radosť. Bašovce sa
stali víťazom týchto pretekov ,čo
nás posunulo do úlohy reprezentantov okresov Piešťany a Hlohovec na krajskej súťaži v Horných

Orešanoch. „Ďakujem
celému
mužstvu, o tento úspech sa zaslúžil
každý jeden člen tímu“: povedal
po pretekoch veliteľ DHZ Bašovce
Marián Snoha . Dňa 15.6.2013 sa
uskutočnila v obci Banka nočná
hasičská súťaž. V ťažkých podmienkach s malým množstvom svetla,
sme obsadili 3. miesto. Víťazom sa
stal Prašník.
Celé leto prebiehajú súťaže z kalendára Inovecko –karpatskej hasičskej
ligy. Po 4. kole patrí Bašovciam 12.
miesto z celkového poradia 29. Tímov.
DHZ Bašovce organizuje súťaž
IKHL tejto kategórie dňa 27.7.2013
so začiatkom o 13:00. Všetci ste
srdečne vítaní.
■ Tomáš Lély

V žiakoch nastúpilo 28
účastníkov a medzi nimi aj hráč
našej obce Bašovce
Jakub Urban. Pekným
výkonom 274 zvalených
kolkov vyhral kvalifikáciu a na druhého
Radoslava Fúsku zo
Žarnovice si pred finále
urobil náskok 7 kolkov.

hlavne náš zástupca Jakub Urban, keď výkonom 293 zvalených
kolkov a celkovým výkonom 567
kolkov získal zlatú medailu.
Striebornú medailu získal
hráč MTK Žarnovica Radoslav Fúska s výkonom 535
kolkov a bronzovú medailu
vybojoval hráč MKK Stará
Turá Filip Lehuta s výkonom
506 kolkov.
Spoločne s Jakubom Urbanom si Ema Fábryová
a David Vakoš vybojovali
zlaté medaily v družstvách,
keď ich celkový výkon
družstva KK Pobedim 728
kolkov (Ema Fabryová 269
+ David Vakoš 185 + Urban Jakub 274). Strieborné
medaily získalo družstvo
ŠK Modranka výkonom 718
kolkov a bronzové družstvo
FTC Fiľakovo výkonom 703
kolkov.

Finále žiakov bolo
naozaj vyvrcholením
tohto dňa. Najväčšiu
zásluhu na tom mal
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