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Detský kútik
NEVARENÝ OVOCNÝ SIRUP
Suroviny
• 2 kg mäkké ovocie
•
2 l voda
• 70 g kyselina citrónová
• cca 2 kg kryštálový cukor
1. Sirup môžete pripraviť z jahôd, ríbezlí červených i čiernych, malín, černíc alebo postupne zo všetkého čo dozrieva. Ovocie
zalejeme vodou, pridáme kyselinu, zamiešame a necháme 24 hodín stáť. Občas premiešame.
2. Tekutinu precedíme cez plátno. Necháme stiecť, ale ovocie na plátne netlačíme, zachytíme len to, čo samé pretečie.
3. Precedenú šťavu odmeriame a pridáme toľko cukru, koľko je šťavy (teda napr.na 1,5 l šťavy 1,5 kg cukru). Premiešame,
necháme stáť a vždy cca po pol hodine premiešame znova a to dovtedy, kým sa cukor celkom nerozpustí.
4. Naplníme do umytých fliaš, ktoré sme vypláchli vriacou vodou, zazátkujeme korkovou zátkou vyvarenou vo vode a tú
môžeme ešte zaliať voskom. Sirup vydrží viac ako rok.
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Vážení spoluobčania,

"Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to
znamená včasnú zimu."
"V júli do košele obleč sa, v decembri po uši odej sa."
„Dobrý deň pozná sa už od rána.“
„Aký bude deň do večera, ukáže počasie o deviatej
predpoludním.“
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„Príhovor starostu“

PRANOSTIKY NA LETO:

Obecný úrad 160

práve uplynul rok od vydania
prvého
čísla
Bašovských
novín. Som rád, že sa nám
podarilo
vydať
už
tretie
číslo, v ktorom sa Vám chcem
prihovoriť. Prvý polrok
roku
2011 sme
museli
vybavovať
odklady splátok, pretože rok
2010 bol ukončený dlhom vo
výške 36 790€ . Rok 2012 sa už začal pre obec lepšie,
nakoľko sme už všetky platby uhrádzali načas a rok
2011 sme skončili so ziskom 9 377€. Začiatok roka
2012 sme finančne zvládli k spokojnosti. Prvé problémy
prišli v júni, keď podielové dane zo štátu prišli len
v štvrtinovej hodnote a to isté sa dá očakávať aj v
júli. Tieto dva mesiace bude potrebné zvládnuť a dúfať,
že augustové dane už dostaneme v plnej výške.
V týchto mesiacoch bude treba robiť len udržiavacie
práce, ktoré nebudú vyžadovať väčší prísun peňazí. Na
obecnom zastupiteľstve máme rozdiskutované väčšie
množstvo aktivít a to: farebný náter oplotenia kostola,
materskej školy, cintorína, autobusovej čakárne a starej
časti kultúrneho domu . Stará časť kultúrneho domu je
už vymaľovaná a zvyšok sa bude robiť postupne podľa
množstva financií. Medzi ďalšie aktivity, ktoré bude
treba urobiť patrí: výstavba WC na futbalovom ihrisku,
výstavba prístrešku na futbalovom ihrisku, oprava
miestnych komunikácií a oprava kúrenia na obecnom
úrade. Teraz by som rád spomenul akcie, ktoré sa
v tomto roku v obci uskutočnili. Vo februári sa
uskutočnil už druhý ročník Valentínskeho plesu. V máji
sme si uctili deň matiek programom, ktorý nacvičili
deti materskej školy. Tak ako každý rok aj v tomto
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roku sa v našom kostole Panny Márie ružencovej,
konala slávnostná svätá omša, na ktorej dve deti prvý
krát prijali Eucharistiu. Na záver chcem spomenúť
jednu z posledných akcií v tomto polroku a to oslavu
dňa detí a rodinný futbal. O každej z akcii bude
v novinách písané podrobnejšie. Napriek tomu, že sme
malá dedinka dúfam, že v budúcnosti nebudeme zaháľať
a pre občanov pripravíme ešte zaujímavé akcie.
Zorganizovať kultúrne a športové podujatie nie je
jednoduchá vec, a preto sa chcem všetkým, ktorí
pomohli pri týchto akciách úprimne poďakovať.
Ing. Ľubomír Dekan
starosta obce Bašovce

Pozvánky

Srdečne Vás pozývame na
Inovecko – karpatskú
hasičskú ligu, ktorá sa
uskutoční dňa 21. júla
2012 o 15:00 hod. na
futbalovom
ihrisku v Bašovciach.

Dobrovoľný hasičský zbor Bašovce a obec
Bašovce Vás pozývajú na 2. ročník súťaže
o putovný pohár starostu obce Bašovce, ktorý
sa uskutoční dňa 21. júla 2012 na futbalovom
ihrisku v Bašovciach.
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Záverečný účet obce Bašovce za rok 2011

Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v €
Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočet na rok 2011
202 556,42

Skutočnosť k 31.12.2011
230 384,99

% plnenia
112 %

Bežné príjmy – daňové príjmy
Rozpočet na rok 2011
89 627,01

Skutočnosť k 31.12.2011
102 924,46

% plnenia
115 %

Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v €
Rozpočet na rok 2011
202 556,42

Skutočnosť k 31.12.2011
225 101,79

% plnenia
111 %

Rozpočet na rok 2011
102 229,80

Skutočnosť k 31.12.2011
118 382,90

% plnenia
116 %

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012
Politická strana

počet hlasov

SMER- sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Slovenská národná strana
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia
Sloboda a Solidarita
MOST – HÍD
Ľudová strana Naše Slovensko
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
99% - občiansky hlas
Strana slobodné slovo Nory Mojsejovej
Právo a spravodlivosť
Robíme to pre deti – SF
Strana občanov Slovenska
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Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku
vo
voľbách do NRSR konané dňa 10. marca 2012:
• Počet voličov zapísaných v zozname 287,
• počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní 188,
• počet platných hlasov 182,
• Účasť v percentách = 68%.

.

Vývozný kalendár odpadov
Odvoz zberového papiera
27.07.2012
07.09.2012
19.10.2012
30.11.2012

Odvoz plastov
27.07.2012
07.09.2012
19.10.2012
30.11.2012
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Valentínsky ples tu bol opäť

Rozpočet obce v €

Základným nástrojom finančného
hospodárenia obce bol rozpočet obce
na rok 2011. Obec v roku 2011 zostavila
rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek
7) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2011
bol zostavený ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa
schváleného rozpočtu na rok 2011.
Rozpočet bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa
17.01.2011
uznesením č. 14/2011.

Júl 2012

Odvoz zberového skla
24.07.2012
04.09.2012
16.10.2012
27.11.2012

Sviatok sv. Valentína je sviatkom
všetkých zamilovaných a slávi sa už
niekoľko desaťročí v rôznych kútoch
sveta.
Sv. Valentín bol (podľa legendy)
kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom
čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol
známy
svojimi
megalomanskými
túžbami
a
krutými
vojnovými
výpravami. Napadlo ho, že ženatí muži
sú slabšími vojakmi, pretože sa musia
starať o svoje rodiny, a tak zakázal v
krajine manželstvo. Sv. Valentín však
napriek zákazu ďalej zasnuboval a
oddával zamilované páry. Keď sa to
cisár dozvedel, za jeho snahu spájať
životy
zamilovaných
sviatosťou
celoživotnej lásky ho dal popraviť.
V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína
zamilovaní obdarúvajú valentínkami a
ďalšími romantickými darčekmi, aby
vyjadrili hĺbku svojich ľúbostných citov.
Tento sviatok má v sebe veľké čaro a
aspoň kúsok z jeho posolstva by mal byť
v každom dni počas celého roka.

Tak aspoň v jeden deň v roku sa
rozhodli organizátori „Valentískeho
plesu“ v Bašovciach, dať príležitosť
osláviť tento sviatok a usporiadať ples

pre zamilovaných, ale aj pre všetkých
tých, ktorý si chcú pripomenúť čo jeden
pre druhého znamenajú a ukradnúť si
trocha
času
pre
seba
a svojho
milovaného - milovanú.
Dobrá hudba, dobré jedlo, príjemná
atmosféra to bolo zárukou dobrej

zábavy. Parket bol plný atraktívnych
dám v nádherných plesových róbach a
pánov
nahodených
v
oblekoch.
Fantastická atmosféra vládla aj pri
stoloch. Skupina ponúkla plesajúcemu
davu hudobnú produkciu, ktorá zdvihla
zo stoličiek aj zarytých netanečníkov.
Parket hýril kreáciami od výmyslu
sveta. Na návštevu prišla aj Snehulienka
v podaní
ochotníckeho
divadielka
„Ochotníček. Síce v trocha inej podobe
na akú sme zvyknutí, ale pobavila
všetkých prítomných svojím vtipným
podaním. Bohatá valentínska tombola
vyčarila úsmev na tvári mnohým
výhercom. Po žrebovaní v plnom prúde
pokračovala už aj tak poriadne
rozbehnutá zábava. Ďakujeme všetkým
ktorý sa zúčastnili a prišli sa s nami
zabaviť!
Ďakujeme všetkým ktorý pomohli pri
organizácii a dobrom priebehu celého
podujatia. Organizátori: Gvuščová E.,
Madunická V., Svetlíková E., Dekan Ľ.
Viera Madunická

Dobrovoľný hasičský zbor Bašovce
Ani v tomto čísle nebude chýbať hasičská rubrika,
v ktorej si priblížime výsledky našich hasičov a ich plány do
budúcnosti.
Prvý júnový víkend sme sa zúčastnili okresnej súťaže vo
Vrbovom, ktorá bola našou prvou v tomto roku. Medzi sebou
si prišlo zmerať sily dvanásť družstiev z okresov Piešťany
a Hlohovec. Súťaž sa skladala z dvoch častí, a to
z požiarneho útoku a zo štafety. Štafetu beží sedem bežcov,
ktorí spájajú svoje náradie v čo najkratšom čase so
štafetovým kolíkom v ruke. Oproti obyčajným súťažiam je
spravodlivejšia z toho pohľadu, že aj ten kto nemá výkonnú
mašinu môže dohnať stratu na štafete. Toto bol aj náš
prípad a nakoniec z toho bolo celkové tretie miesto na
pretekoch. Oslavy zo zisku pohára sa potom preniesli aj na
ihrisko v Bašovciach, kde sa konal MDD. Z toho by som rád
vyzdvihol požiarny útok starších pánov, ktorí si zaspomínali
na staré časy v zbore.

Dňa 6.júna 2012 sa konala pohárová súťaž v obci Hrádok.
V ťažkej konkurencii sme obsadili 10. miesto a potvrdilo sa, že
v okrese Nové Mesto nad Váhom je väčšia konkurencia ako
v našom okrese.
Bašovce sa 21.júla 2012 môžu tešiť na veľký požiarny
sviatok, keďže sa u nás na ihrisku uskutoční 5. kolo Inovecko–
karpatskej hasičskej ligy. Pretekajú v nej len tie najlepšie
družstvá z tohto regiónu. V tomto ročníku je na pláne
dohromady 7. kôl a na každej súťaži si družstvá pripisujú body
podľa umiestnenia. Družstvo s najvyšším počtom bodov vyhráva
ligu. Preto neváhajte a prídite sa pozrieť na preteky na
vysokej úrovni s účasťou aj domáceho tímu. O občerstvenie
bude postarané. Všetci ste srdečne vítaní.
Tomáš Lély
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Materská škola
Opäť sa skončil školský rok, v ktorom sme sa v našej MŠ
učili, hrali, zabávali...
Deti sa prezentovali i na kultúrnych a spoločenských
udalostiach v obci a zvykoch regiónu.
V priebehu školského roka boli realizované v MŠ už
tradičné akcie pre deti ( stretnutie s Mikulášom, Jasličková
pobožnosť, vystúpenie detí s programom pre seniorov v obci
a ku Dňu matiek, detský karneval, fašiangový sprievod v obci
Pod šable, Deň detí, výlet, predplavecká príprava...)

Chceme sa s vami podeliť o akcie z posledného obdobia.
Ku MDD pripravila MŠ v spolupráci s obcou Bašovce pre
deti Deň hier a zábavy.
Najmenšie deti plnili úlohy tématicky zamerané na
rozprávku Ferdo Mravec. Za správne splnené úlohy získali
sedem bodiek pre svoju lienku, za čo boli odmenené. Staršie
deti plnili náročnejšie úlohy v hre na indiánov, za čo tiež
získali odmenu.
Akciu oživila súťaž v kopaní jedenástok, kde rodinné tímy
preukazovali svoje športové zručnosti. Každý tím za účasť
získal tričko s erbom obce Bašovce. Pre deti boli lákadlom
i ďalšie akcie programu dňa detí. Povozil ich koník ťahajúci
koč, spoločná opekačka, maľovanie na tvár, bábkové
divadlo, diskotéka a ukážka požiarneho útoku našich hasičov.
Prínosom bol i spoločne strávený čas detí s rodičmi.
V závere školského roka sme sa tešili na spoločný výlet na
Čertovu pec a Furmanský dvor.
Na Čertovej peci odvážne deti nakukli do jaskyne
pravekého človeka, pozorovali krásy prírody, lesné zvieratká
a ich rodiny. Na prechádzke lesným chodníčkom sa k deťom
pridali i pásikavé diviačiky, ktoré si našli svoju dieru v plote,
z čoho mali deti veľkú radosť.
Na výletnej trase sme sa zastavili na Furmanskom dvore,
kde si deti prezreli ďalšie zvietatká a dosýta sa zahrali na
krásnom detskom ihrisku. Po pohybových aktivitách dobre
chutil pripravený obed v reštaurácii Furman. Ďalšou
zastávkou bolo zaujímavé akvárium so živými žralokmi
v Piešťanoch.

Poslednou akciou bola realizovaná predplavecká príprava
detí na kúpalisku Eva. Deti sa vody nebáli, naučili sa hravou
formou splývať a niektoré preplávali v závere kurzu i detský
bazén. Za šikovnosť boli odmené „Mokrým vysvedčením“.
Z naozajstného vysvedčenia sa tešili i naši budúci prváciKatka Ťapušíková, Elenka Mračnová, Samko Maco, Dávidko
Šadibol, Petrík Valo a Petrík Urban. S deťmi sa rozlúčili
spoločnými hrami, piesňami a básňami.
V priebehu školského roku sa okrem nutných opráv,
vybudovali nové žalúzie v triede. Zakúpené boli pre deti
nové hračky a plastový domček na hranie.
V závere chceme poďakovať všetkým, ktorí MŠ Bašovce
podporovali a pomáhali nám. Obci Bašovce - p. starostovi,
poslancom OZ, p. Petrášovej a ďalším zamestnancom OcÚ.
Obec Bašovce získala sponzorský dar od Tesca Beckov, čím
sa skvalitnilo a podporilo stravovanie detí. Veľká vďaka patrí
našim šikovným a obetavým rodičom a priateľom MŠ za
všetku aktivitu pri organizovaní akcií, všetku pomoc
a podporu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám darovali 2% dane
z platu. V pláne je zakúpenie nových stolíkov a stoličiek pre
deti.
V spolupráci s Obecným úradom je i úprava a vysadenie
predzáhradky pred MŠ.
Janka Macová
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Deň, ktorý patrí predovšetkým deťom
Hry....zábava.....smiech.....radosť....toto všetko a ešte
oveľa viac mohli zažiť v tento deň nielen deti ale i dospelí
na bašovskom ihrisku. Pre deti boli pripravené rôzne
hry, súťaže a atrakcie, ale i dospelí si prišli na svoje.
Celý deň sa niesol v indiánskom duchu. Všetko zahájil
veľký náčelník (náš pán starosta), ktorý hneď na začiatku
pozval rodiny k zaujímavej súťaži: kopanie jedenástok do
brány, a hoci hra bola zaujímavá, výhra bola ešte
zaujímavejšia. Výherca mohol získať na tri mesiace plyn
zdarma. Zúčastnilo sa 30 rodín a po napínavom priebehu
súťaže si výhru odniesla rodina Petrášová. K výhre srdečne
gratulujeme.
Nasledovali hry pre našich najmenších, ktorí sa na malú
chvíľu premenili na kamarátov Ferda mravca. Po zdolaní
zložitých úloh ako napríklad: prechod cez tunel mraveniska,
záchrana malých mravčekov zo siete zlého pavúka a rôznych
iných úloh, dostali naše malé usilovné „mravčeky“ za
odmenu rozprávkové bublifuky a sladké potešenie pre ich
bruško. Úlohy zvládli bravúrne, ale keďže sa trošku
vyčerpali, posilnili sa výborným gulášom a oddýchli si pri
krátkom, ale za to poučnom divadelnom predstavení.

hasiči, oprášili svoje znalosti a taktiež si vyskúšali hasičský
útok.
Úplným vyvrcholením krásneho dňa bola opekačka pri
veľkej vatre. Hoci sme toho spomenuli veľa, nebolo to
všetko, čo bolo v ten deň pre deti pripravené. Jednou
z najobľúbenejších detských atrakcií bola jazda na
skutočnom konskom záprahu. Maľovalo sa na tvár i na asfalt
a futbal hrali deti i dospelí.

Na záver by sme chceli poďakovať predovšetkým
starostovi obce Ing. Ľubomírovi Dekanovi, Materskej škole
Bašovce, pani Madunickej, pani Gvuščovej, pani
Svetlíkovej, DHZ Bašovce, všetkým animátorkám, ktoré
pomáhali pri súťažiach a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na priebehu dňa, ktorý nie je len pre
deti. Taktiež ďakujeme vám všetkým, ktorí ste prišli
povzbudiť naše malé ratolesti a veríme, že aj pre vás bol
tento deň povzbudením.
Veronika Čechvalová

Na svoje si prišli aj väčší indiáni, ktorí absolvovali 8
disciplín: Streľba z luku, krotenie opíc, pexeso, presná
muška, vytrvalostný beh, lov bizónov, slepý lovec, hádaj čo
ješ. Po absolvovaní disciplín si deti prevzali odmeny a čestné
uznanie o tom, že sa stávajú čestnými občanmi indiánskej
osady Bašovce. Svoje zručnosti si taktiež preverovali v
šifrovanej abecede, po ktorej sa žrebovali traja výhercovia.
Svoj talent a nadanie ukázali tiež členovia DHZ Bašovce
a predviedli ukážkový hasičský útok. Nelenili taktiež „starí“

Knižnica pre každého
Našu knižnicu okrem nových kníh, zdobí aj veľa starších,
veľmi vzácnych diel od významných svetových, ale aj
slovenských autorov.
Aj keď sa naša knižnica nemôže porovnávať ani
veľkosťou, ani množstvom kníh s inými knižnicami, som
presvedčená o tom, že každý, kto má záujem čítať, si v nej
určite niečo nájde...
Možno to nebude najnovšie vydanie, možno obrázok na
obale nebude dokonalý, ale príbeh, ktorý vám kniha ponúkne
bude určite znamenitý. Preto pozývam každého milovníka
literatúry na návštevu do knižnice plnej príbehov, plnej
skvelej atmosféry – do Knižnice Bašovce...

Knižnica a deti
Knižnica sa teší stále narastajúcemu počtu nielen
detských návštevníkov, ale aj čitateľov. Za odmenu je pre
nich na celé leto pripravený program s názvom Slniečko na
motúze, ktorý bude plný hier, čítania, zábavy a na záver aj
pekných cien. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do nášho
letného programu, sa môžu prihlásiť v budove knižnice každý
štvrtok od 15:00 – 17:00 a sobotu od 13:00 – 15:00 až do 7.7.
2012. Tešíme sa na vás. :)
Adriana Balogová
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Od 01.01.2012

NARODILI SA:

VÍTAJTE MEDZI NAMI!
UZAVRELI MANŽELSTVO:

28.04.2012
Peter Pavlovič a Katarína
Gajdošíková
05.05.2012
Vladimír Dekan a Ing. Zuzana
Macová

VEĽA ŠŤASTIA NA
SPOLOČNEJ CESTE
ŽIVOTOM
ŽIVOTNÉ JUBILEUM:

„90“
Ján Melicher

„80“
Jolana Ferancová
Matilda Miklovičová

„70“
Gašpar Dekan
Mgr. Gabriela Dekanová
Anna Miklášová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME
OPUSTIL NÁS:

05.02.2012
Alojz Melicher

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ

Bašovské noviny

3.

ich aspoň trocha chránia pred priamym
slniečkom, ako zberajú jahody, ríbezle,
maliny, egreše, melóny, no i uhorky a iné
plody leta.
Z polí nám zamávajú kombajnisti,
ktorí zberajú dozretú úrodu obilia
a svojimi strojmi pracujú od skorého rána
do neskorého večera, aby obilie skončilo
v sýpkach a v konečnom štádiu ako
čerstvý chlebík na našom stole.
Leto vie byť krásne, očarujúce, no vie
byť i zradné. A to hlavne teraz, keď
teploty na teplomeroch sa šplhajú do
tropických rozmerov. Vraví sa, že horúce
leto škodí deťom, starším ľudom, no
i zvieratkám, preto zbytočne nehazardujme so svojím zdravím!!!
Užívajme si leto tak, aby bolo pre nás
skvelé a úžasné.
V noci vetrajme, cez deň zbytočne
neotvárajme okná, dodržujme pitný režim
a prechádzky
absolvujme
v raňajších
a večerných hodinách.
Nezabúdajme ani na našich štvornohých miláčikov a taktiež im doprajme
veľa vody a aspoň kúsok chládku, ak sa
dá.
A tak ako gazdinky spracovávajú,
zavárajú a mrazia rôzne dobroty, ktoré
nám v zimných mesiacoch pripomenú to
krásne leto, tak i my si prichystajme ten
pomyslený batoh, plný zdravia zo
slnečných dní a úžasné spomienky na leto
voňavé, leto čas malín....
Eva Dekanová

Bašovské noviny

Šetríme životné prostredie

Leto voňavé, leto čas malín...
Keby sme dali otázku : „Čo je leto?“
žiakom prvých ročníkov základných škôl,
tak by nám určite odpovedali, že leto je
ročné obdobie.
Otázku tohto znenia položíme deťom
i dospelým a dostaneme rôzne odpovede.
Deti leto milujú, lebo skrýva vytúžené
prázdniny. Vtedy si môžu dlhšie pospať
a naplno
užívať
svoje
záľuby,
od
športových:
bicyklovanie,
jazda
na
kolieskových
korčuliach,
badminton,
futbalové hry, plávanie a iné...., až po tie
rekreačné a to pobyty v detských táboroch
a dovolenky s rodičmi. Niektorí trávia
prázdniny doma, iní v prírode, kde
spoznávajú krásy nášho Slovenska. Od
majestátnych štítov Tatier, cez úžasné
scenérie Slovenského Raja až po výlety po
hradoch a zámkoch, ktorých naša krajina
skrýva neúrekom. Posledná skupina detí sa
rekreuje s rodičmi v zahraničí, kde sa
nechajú rozmaznávať teplými morskými
vlnami a slnečným počasím.
Keď sa spýtame na leto ľudí v bufetoch
na kúpaliskách a obsluhujúceho personálu
na letných terasách v mestách, tak nám
odpovedia, že leto je horúce, ale pekné –
lebo vďaka veľkej návštevnosti im ubehne
rýchlo pracovný čas i tržby sú skvelé.
Leto svojimi horúcimi lúčmi ohrieva
každý deň robotníkov na stavbách, klobúk
dolu pred ich výkonmi v takýchto
horúčavách.
Slniečka si užijú i zberači sezónneho
ovocia. A tak na poliach i plantážach
vidíme ľudí v klobúkoch a šiltovkách, ktoré
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Prečo
je
dôležité
zbierať
opotrebovaný kuchynský olej?
Opotrebovaný
(
prepálený
)
kuchynský olej patrí do kategórie
odpadov, preto je potrebné s ním
zaobchádzať veľmi opatrne. Prepálený
kuchynský olej je možné recyklovať
a následne vyrobiť z neho ekopalivo –
bionaftu. Energia vyrobená z bionafty je
omnoho lepšia pre naše životné
prostredie, pretože sa jej spaľovaním
uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej
CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych
palivách.
Taktiež
obsah
iných
nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a
oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej
nafte. Použitý kuchynský olej býva
obyčajne súčasťou komunálneho odpadu
a môže preto spôsobiť závažné škody na
životnom prostredí (napr.: podzemnej
vody alebo pôdy). Môžete tomu
zabrániť, ak sa rozhodnete začať
zbierať použitý kuchynský olej.
Pri
neekologickom
odstraňovaní
kuchynského oleja sa:
•
Zanáša, prípadne upcháva
kanálové potrubie
Pri vylievaní použitého kuchynského
oleja do výlevky, tento olej vytvára
olejový film na vnútornej ploche
kanálového potrubia. Na tento olejový
film sa v krátkom čase začnú
zachytávať rôzne nečistoty, ktoré
prúdia kanálom. Tieto nánosy vytvoria

hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá
najskôr zúži priemer kanála, čím značne
poklesne
prietoková
kapacita
kanálového potrubia a v konečnom
dôsledku môže celý kanál i upchať.
Náklady na prečistenie kanála sú
relatívne vysoké. Taktiež Vám mastný
olej môže narobiť podobné problémy
s domovými čističkami odpadových vôd.
• Životné prostredie a ľudský
organizmus

Pri
odstraňovaní
použitého
kuchynského oleja do voľnej prírody sa
môže
znečistiť nielen
životné
prostredie, najmä pôda a podzemná
voda ale aj ohroziť životy ľudí. Pretože
prepálený kuchynský olej obsahuje
karcinogénne (rakovinotvorné) látky,
ktoré sa prostredníctvom vypestovanej
zeleniny, či ovocia dostávajú späť do
ľudského
organizmu.
Opotrebovaný
kuchynský olej sa nesmie pridávať do
jedla domácim zvieratám, pretože im
spôsobuje vážne žalúdočné problémy.

Navyše pri výrobe domácich špecialít
z ošípaných,
sa
škodlivé
látky
z prepálených olejov dostávajú späť
do nášho organizmu.
Keď
vylievate
opotrebovaný
kuchynský olej, či masť do kompostu,
živíte tak potkanov, ktorých prilákate
na tento olej.
Možno ani neviete, že 1 liter
benzínu alebo motorového oleja
znečistí 5 miliónov litrov vody, 1 liter
prepáleného
kuchynského
oleja
znečistí 1 milión litrov vody. Z 1 litra
prepáleného kuchynského oleja sa dá
vyrobiť 1 liter bionafty. Jeden občan
za rok spotrebuje približne 5 l
kuchynského
oleja.
Keďže
na
Slovensku žije viac ako 5 miliónov
obyvateľov, každý z nás si vie
vypočítať, koľko opotrebovaného oleja
sa vyprodukuje len na Slovensku. Keď
tento odpad budeme neustále vylievať
do prírody, negatívne následky nás
rýchlo zastihnú.
Všetci môžeme pomôcť krásnej
prírode,
ktorá
si
to
zaslúži.
Nezabúdajme, že kto chráni prírodu,
chráni tým seba !

Sviatok dňa matiek
Vzácne životné jubileum

„V živote je okamihov veľa, tých
slávnostných menej snáď, preto si ich
vážime a sme šťastní, keď môžeme ku
sviatku najdrahším a blízkym
blahopriať.“
V týchto dňoch sa vzácneho životného
jubilea dožil pán Ján Melicher a hrdo sa
môže pýšiť svojou 90-tkou.

Oslávencovi srdečne blahoželáme!

V našej obci sa aj tento rok
uskutočnila pekná oslava pre mamičky
a babičky.
Záštitu
prevzala
obec
Bašovce v spolupráci s
materskou
školou. V nedeľu 13. mája sa všetky zišli
do kultúrneho domu.

Po milom príhovore pána starostu,
dostali slovo naše deti pod vedením
paní učiteliek. Detičky zarecitovali
krásne básničky a zatancovali pekný
tanček. Po vystúpení sa rozbehli za
svojimi mamičkami aj s darčekom,
ktorý pre ne v škôlke samé vyrobili.
Potom nasledovalo malé pohostenie
a občerstvenie. Pozornosť v podobe
krásnej ruže si všetky oslávenkyne
s úsmevom odniesli domov.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
podieľali na organizovaní a príprave
tohto
sviatku.
Ďakujeme
našim
škôlkarom
a ich
učiteľkám,
tiež
všetkým, ktorí kultúrny dom skrášlili
originálnymi
maľbami
a všetkým
obsluhujúcim.

Naše mamy im za to doma určite
napečú voňavé koláčiky. ☺
A najväčšie poďakovanie patrí našim
mamičkám a babičkám za to, že sú.
Ing. Mária Urbanová

