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Šťastný Nový rok chceme Vám priať, aby človek
človeka vždy mal rád, aby jeden druhému vždy
viac šťastia prial, aby nový rok za to stál

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa vám
na začiatku Nového roku 2014 prihovoril. Prajem Vám viac krajších dní ako tých horších, viac
lásky ako nenávisti, viac hojnosti a veľa Božieho
požehnania,
k tomu pevné zdravie a
veľa úspechov v pracovnom
i
osobnom
živote.
Nový rok nie
je len údaj
v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj
začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si
nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho
roku 2014 chceli uskutočniť a to v súkromnom i
pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa
späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok
zažili, urobili či nestihli urobiť. Život človeka je sám
o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni
naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj
dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté
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a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Do samosprávy neprichádza
dostatok finančných prostriedkov a to má dopad
samozrejme i na našu obec. Pri riadení obce s
malým počtom obyvateľov to znamená i menším
prísunom financií, je veľmi dôležité zvážiť použitie
každého eura.
Aj napriek neľahkej situácii obec vstupuje do roku
2014 bez zadĺženia, ako sa hovorí s čistým štítom.
Napriek nedostatku financií sme dôstojne oslávili
900 výročie prvej písomnej zmienky o našej obci.
Pri príležitosti tohto výročia sa nám podarilo našu
obec skrášliť. V obci bola uskutočnená výsadba
novej zelene a to: pred materskou školou, v okolí
hasičskej zbrojnice, pred kaplnkou i cintorínom.
Medzi dôležité skrášľovacie akcie patrilo preloženie
a obnova nakláňajúcej a chátrajúcej sochy sv.
Trojice. Teraz pô-

sobí ako nová a má aj
dôstojnejšie miesto - bližšie ku kostolu.
Medzi ďalšie obec skrášľujúce akcie patrilo obnovenie kaplnky pri Dubovom. Kaplnka bola vo veľmi
zlom stave , murivo bolo vlhké a opadané, strecha
deravá. Na kaplnke sme urobili novú strechu, nové
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Napriek tomu, že oprava nie je
ešte
celkom
dokončená,
prostredie
značne skrášlila
a skultúrnila.

senie a upratovanie obecných
priestorov.

Rok 2014 by mohol byť
pokračovaním a dokončením
už začatých aktivít. V mojej
doterajšej práci na obecnom
Skoro som zabu- úrade som sa snažil aby som
dol spomenúť z obec nezadlžoval a dúfam, že
môjho pohľadu i tento rok skončíme bez dlhu.
zaujímavú opra- Snažím sa viacej sústrediť na
vu schodov na svoju prácu a nereagovať na vyomietky a novú dlažbu.
objekte potravín jadrenia „odborníkov“, nechPri prechádzke obcou
teraz je pre mňa radosť zastaviť a pohostinstve. Teraz s odstupom cem sa prezentovať a chváliť na
sa pred sv. Trojicou a pred ka- času na to pozerám s nadhľadom verejnosti, o mojej práci hovoplnkou. Okrem už spomínaných a s úsmevom, pretože oprava ria skutky, ktoré je vidieť. Počas
akcii sme v obci obnovili aj so- bola navrhovaná ako provizórna rokov som mohol sledovať, aký
chu sv. Vendelína. Medzi kosto- a navyše v zimnom období. Som vlastne život v našej obci je.
rád, že sa mi podarilo opravu
odložiť a urobiť ju v inom termíne Som rád, že som nestratil dobrý pocit z toho, že môžem byť
a esteticky aj prakticky lepšie.
obyvateľom tejto obce. Všetci sa
Medzi ďalšie akcie, ktoré tu poznáme, lebo väčšina z nás
skultúrnili život tu vyrastala už od malička. I keď
v
obci
bola sa v dospelosti cesty s rodinou či
r e k o n š t r u k c i a kamarátmi rozchádzajú, každý
p o h o s t i n s t v a . musí vedieť kde je jeho domov.
Veľa práce na Domov je tam, kde máme svoju
rekonštrukcii po- rodinu, miesto kde sme vyrastali,
hostinstva urobil kde sme sa učili robiť prvé kroky.
lom a materskou
prenajímateľ sám, Preto budem rád, keď sa naše
školou sa opravila
ale
veľkým dielom deti nebudú hanbiť za to, kde
cesta na ktorej sa
sa pričinila aj obec. vyrastali, a starší sa budú tešiť,
v období dažďa
Počas
celého roka že pri budovaní našej obce bude
tvorili veľké mláky
sme sa museli mať kto pokračovať v ich snahe.
a nedalo sa po nej prejsť. Nedá
zaoberať
aj
bežnými
udržiavacími
mi nespomenúť opravu vagóna a
túto
príležitosť,
prácami, medzi ktoré patrí aj Využívam
Vám všetkým,
zabezpečovanie chodu mater- poďakovať sa
milým
spoluobčanom,
ktorí ste
skej školy. Budova je veľmi stará
a v zlom stave. Preto sa počas sa akoukoľvek formou pričinili k
prázdnin v materskej škole urobil rozvoju našej obce.
náter jedálne a spálne a prilepenie nových sok- Vážení spoluobčania do nového
lov. V materskej roku 2014 Vám ešte raz želám
škole treba ešte veľa zdravia, šťastia a Božieho
spomenúť výmenu požehnania.
dvoch plastových
„bufetu“ na
okien a opravu
futbalovom
prístrešku. Medzi
ihrisku. Boli
ďalšie
pravidelné
■ starosta
to stavby vo
práce patrilo koveľmi zlom a chátrajúcom stave.
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Tri slová

„Tri slová, obyčajné slová: Nie si sám
Tri slová – Jednoduché slová nesieme k vám
Tri slová – obyčajné slová
Netreba k nim drahý rám
Vrav ich zas a znova
a hneď sa smútok schová
vyslov tie tri slová: Nie si sám „
Text slovenskej piesne v podaní Mariky Gombitovej
a Mira Žbirku nám zaznieva v našich domácnostiach viac ako tri desaťročia.
A predsa znova poteší nielen melódiou zo známeho
muzikálu „Neberte nám princeznú“, ale aj textom,
ktorý je tak príznačný pre tento čas.
Čas, kedy doznieva čaro vianočných sviatkov, vstup
do Nového roku, slávnostná omša a posvätenie
Trojkráľovej vody .
Ako sme ich prežili ?
Vo väčšine domácností určite najprv predvianočným
zhonom a stresom. Veď stihnúť tie všetky nákupy,
upratovanie a hlavne pečenie a varenie na slávnostný štedrovečerný stôl, môžeme prirovnať k vrcholovému športovému výkonu.
Odmenou však nie je žiadna medaila, ale prežitie
tých krásnych a slávnostných dní s najbližšími a
hlavne spoločne.
Veď ozaj sa smútok schová, keď človek nie je sám.....
Týka sa to najmä osamelých ľudí, starých rodičov –
ktorí po celý rok sú sami vo veľkom dome, pretože
deti a vnúčatá sa „rozpŕchli do sveta“.
Domácnosť, hlavne v zimnom období je akási
smutná, hoci sa sem tam pristaví suseda na kus
reči, zvukovú kulisu nám robí rádio a obraz nejaký
– nekonečný seriál v televízii.
Ale, čo sa už dá robiť po dlhých zimných večeroch?
Zanikajú mám známe ľudové zvyky, kedy sa gazdiné
a celé domácnosti stretali pri „páračkách“, zimných zabíjačkách ale aj ochotníckych divadlách.
Ľudia sa nielen zasýtili – dnes mnohí vravia
„nezdravou stravou“, ale i prehodili slovíčka, vety,
príbehy pri domácich prácach, či už páraní peria,
tkaní kobercov, alebo vyšívaní, čipkovaní a iných
ručných prácach.
V starých sálach na jednoduchých javiskách so
skromnými kulisami sa tlieskalo ochotníkom,
ktorí predviedli svoje umenie v rôznych veselohrách od našich známych spisovateľov.
Mladí ľudia sa zasa tešili z filmových noviniek – kiná
„praskali vo švíkoch“, keď sa premietalo niečo nové.
Do kín chodili skupinky ľudí, manželia, priatelia,
známi a všetci sa tešili nielen na film, ale i posedenie po predstavení. Dnes kiná zatvárajú nielen
pre nedostatok financií, ale hlavne pre malú účasť

divákov. Tí skalní obdivovatelia filmového umenia
sa stretajú na filmových festivaloch, alebo vo svojich kluboch a prečo?
Pretože niekto chce byť radšej sám, v pohodlí domova a len tak kedy koľvek si pozrieť film z DVD.
Sme na jednej strane uponáhľaní dnešným „technickým tempom“, ale na druhej strane v nás rastie
akási pohodlnosť.
Pohodlnosť, keď návštevu divadla, kina, známych,
alebo prechádzku, či krátku športovú túru v podobe plávania, korčuľovania, lyžovania radšej zameníme za ponuku internetu a tá je teda rozsiahla,
hlavne však nekonečná.
Je to len a len o nás, či máme záujem ísť na kultúrne
podujatie v dedine, keď sa uskutoční.
Potešiť sa zaujímavým programom, oceniť umelcov – naše deti a vnúčatá spontánnym potleskom –
veď rozžiarené očká a úsmevy stoja za to a spoločné
posedenie má vždy svoje čaro.
Je to v nás – či dokážeme vymeniť lenivosť a
pohodlnosť, niekedy i boľavú samotu za stretnutie s tými, ktorí sa nášmu príchodu potešia.
Možno len tak neohlásene navštíviť svojich rodičov,
dať si „stretko“ s kamarátkou z bývalej práce,
spolužiačkou zo školy, alebo len tak sa pripojiť k
susedke cestou z nedeľnej prechádzky.
Niekedy i málo znamená veľa a počúvať slová
piesne : „Nie si sám...“ s niekým, vie byť krásne.
■ Eva Dekanová

Pre naše zdravie.
Zázvorový čaj.
Do vriacej vody asi 1 liter vsypeme asi 2-3cm postrúhaného
čerstvého zázvoru, pridáme celú
škoricu, 4-5 klinčekov a necháme
vylúhovať. Môžeme pridať medovku. Vlažný čaj ochutíme citrónovou šťavou a medom. Je veľmi zdravý a chutný, pre lepší účinok ho pijeme aj zo zázvorom, teda neprecedený.
Cibuľa – ako liek.
Na cibuľový sirup proti kašľu
potrebujeme 1 cibuľu a med.
Cibuľu nasekáme na jemno a
premiešate s troma veľkými
lyžicami medu. Tí, ktorí sú alergickí na med použijú práškový cukor. Potom túto
zmes necháme niekoľko hodín odpočívať v uzavretej
nádobe. Sirup užívame ráno a večer po jednej lyžici.
Na cibuľový čaj pri nachladnutí potrebujete 2 cibule,
med alebo cukor na osladenie. Nadrobno nakrájané
cibule povaríte v pól litri vody asi 20 minút, odvar
scedíte, osladíte podľa chuti a pijete niekoľko krát
počas dňa.
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Posedenie pre seniorov
Viac ako mesiac pred vianočnými sviatkami sa v obci
Bašovce uskutočnilo posedenie seniorov. Dátum bol vybraný náhodne a to v čase keď
ešte nie je predvianočný zhon
a v záhradách a ich okolí sú
už jesenné práce ukončené. Z
tohto dôvodu sme očakávali
vysokú účasť. Napriek tomu
účasť bola troška slabšia ako
sa očakávalo. Niektorí občania
sa tejto akcie pravidelne ne-

zúčastňujú i napriek tomu,
že sa roznášajú osobné pozvánky. Je to škoda. Toto
stretnutie si občania veľmi
zaslúžia a je radosť pozerať,
ako si po celoročnej práci
môžu spoločne posedieť a

zaspomínať.
Na začiatku stretnutia zaznela Bašovská
hymna, po ktorej
sa občanom prihovoril starosta a
všetkých
srdečne
privítal. Po tomto
príhovore
nasledoval kultúrny program, ktorý nacvičili
deti z materskej
školy so svojimi
učiteľkami. V programe
odzneli
krásne básničky,
scénky, tančeky a
spev. Vystúpenie
bolo dojemné a
krásne a to preto , že sa nieslo
v duchu úcty a
vďaky k starším.
Po
ukončení
kultúrneho
programu
sa
podávalo občerstvenie v podobe voňavých klobások a
jaterničiek, ktoré k tejto
príležitosti venoval sponzor
podujatia PD Ostrov. Na zahriatie sa podávala káva a

varené víno. Z reproduktorov
znela ľudová hudba a účastníci
sa medzi sebou rozprávali a
zabávali.
Poďakovanie patrí všetkým
milým dôchodcom, ktorí sa
tejto peknej akcie zúčastnili,
zároveň však i účinkujúcim
deťom z materskej školy a
ich učiteľkám. Veľké ďakujem
patrí aj milej obsluhe a
personálu kuchyne, ale aj
všetkým, ktorí sa podieľali
na dôstojnom priebehu tohto
podujatia.
■ redakcia

Srdečne Vás pozývame na Valentínsky ples, ktorý sa bude konať
dňa 08.02.2014 o 19:00 hod. v kultúrnom dome v Bašovciach
Prípitok

15€

Káva
Dezert
1/2 Vína
Večera
Kapustnica
Prípitok

1
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Aktuálne z MŠ...
Prvý polrok v Materskej škole ubehol ani sme sa
nenazdali.

V novembri deti básňami, piesňami a tančekmi
zabavili a rozveselili svojich starých rodičov a seniorov obce v kultúrnom dome.

V septembri sme sa zišli vo vynovených priestoroch
– spálňa a jedáleň krásne vymaľované, s novým
bambusovým obložením a šatňa detí s novým
plastovým oknom prispeli ku vylepšeniu estetiky priestorov. Chceme sa s Vami podeliť o svoje
zážitky z niektorých akcií v tomto období :
V októbri sme prežili pekné dopoludnie v Dome
umenia v Piešťanoch, sledovaním divadelného
predstavenia „Gašparko a princezná“. Po predstavení si deti s radosťou vyskúšali „vodenie“ bábok
a zahrali sa s nimi.
Adventné obdobie prinieslo chvíle, kedy sme sa
spolu tešili a pripravovali na Vianoce- narodenie Ježiška. Deti tvorili zo slaného cesta adventné
venčeky, ozdoby na vianočný stromček, vystrihovali
a lepili Mikulášov, vytvárali vianočné stromčeky
maľovaním, lepením, skladaním. Popritom si vyspevovali vianočné koledy z vlastného repertoáru.

■ Janka Macová, Edita Belicová

Knižnica Bašovce
Mesiac december je každoročne najobľúbenejším
mesiacom všetkých detí. Samozrejme, že to nie je
len pre prázdniny, na ktoré sa, pravdaže, tešia tiež,
ale je to pre sviatky, ktoré deti prežívajú v kruhu svojej rodiny, so svojimi blízkymi. Všetci spolu zdobia
stromček, vypekajú alebo skôr vyjedajú cukrovinky,
rozbaľujú darčeky, púšťajú ohňostroj … Síce sme v
knižnici nevypekali koláčiky ani nepúšťali ohňostroj,
ale snažila som sa zo všetkých síl, aby tento čarovný
mesiac prišiel aj sem. A nie len ja. Náš pán starosta
zavolal
aj
Mikuláša,
ktorý deťom
v
knižnici
nechal kapsu
plnú sladkých
dobrôt. To bolo
radosti! A tých
čokoládových
úsmevov!
Krátko pred
Vianocami
spolu všetky
deti
zdobili

náš veľký vianočný stromček, vďaka ktorému naša
knižnica je teraz ešte krajšia ako inokedy. Inšpiráciou
im bol stôl plný čipsov, malinoviek a sladkých bonbónov. Zvolila som správny typ inšpirácie, som si
tým istá, lebo
stromček taký
krásne
vyzdobený ešte
nebol! A páčil
sa aj Ježiškovi,
pretože deťom,
ktoré chodia
pravidelne
do
knižnice
počas celého
roka,
pod
vyzdobené
konáriky uložil
malé darčeky.
Začína sa ďalší rok a ja prajem našej knižnici, aby
bola plná detí, tak ako doteraz, aby do nej pribúdalo stále viac a viac nových kníh a čitateľov a aby tu
bola pre všetkých ešte veľa, veľa ďalších rokov.
Všetko dobré do nového roku!

■ Adriána Balogová
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Vývozový kalendár

Termín odvozu zberového skla
Sklo

Termín odvozu plastov
PET fľaše a ostatné plasty
Január
24. piatok
Február
Marec
7. piatok
Apríl
18. piatok
Máj
30. piatok
Jún
Júl
11. piatok

Vrecia
(slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)
Zberá sa: PET fľaše z nealkoholických nápojov v
stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky – potravín.
Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie,
kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

1 100 l kontajner
Zberá sa:
prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez
farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané
Nesmie obsahovať: žiarivky, porcelán, kovové a
plastové uzávery fliaš, papier
Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie,
kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Termín odvozu kovov

Termín odvozu zberového papiera
Papier
Január
24. piatok
Február
Marec
7. piatok
Apríl
18. piatok
Máj
30. piatok
Jún
Júl
11. piatok

Plastová nádoba
(slúži len na zber papiera)
Zberá sa: Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre, telefónne zoznamy, lepenky,
vlnité lepenky
Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový
papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný
papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a
výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené
potravinami
Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie,
kovy, sklo, cement, škváru,
drevo, kožu, gumu a iné)

21. utorok
4. utorok
15. utorok
27. utorok
8. utorok

Kovy - 1100 l
Január
Február
21. piatokMarec
Apríl
Máj
16. piatok
Jún
Júl
-

Plastová nádoba
(slúži na zber kovov)
Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy
z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové
výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.
Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti,
ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od
nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.
Zberová nádoba nesmie obsahovať: kovy
znečistené surovinami.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore
dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu
a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
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Z Bašovskej kroniky

Pôda chotára
Od roku 1813 až do roku 1838 neudáva sa žiadnej
veľkej pamäti hodnej udalosti, len krátko podotýka, že ľudia čo tu žili boli pokoja milovní a
znášajúci. Veľké rolníctvo v prúde nebolo. Tak sa
môže z toho usudzovať, že pracovať ťažko nelúbili,
ale dosť vo velkom chovali dobytok, ktorý pásli po
húštinách a hrádzach.

Živili sa úžitkom rožného statku, chleba na
dostač nemali a preto mali najradej záživu mäsa,
ktoré budto si doma vychovali, alebo divé zvery
polovali.
Rodinný život. Dľa údajov, žili vo veľkých rodinách. Len s povolením hlavy rodiny sa rozešli
jednotlivé rodinné kmene do svojich príbytkov.
Veľká povodeň. Výbor pamätnej knihy do budúcnosti tunajšieho spisu podáva správu o veľkej
povodne, ktorá temer celú Považskú dolinu r.1813
zaplavila. Veľmi v pamäti hodná katastrófa, lebo
sa objavila v auguste to jest v priami žatvový čas,
tak že smyla sebou takmer celé úrody. Ktoré stáli
na koreni, boli s môlom zanesené a neboli itak
k stroveniu. V ten čas žijúci tu obyvatelia iste že
zažili hroznú bieda hlaď. Len v budúcich rokoch
zase úrody dali im svoju vynáhradu. Do vznešenej
pamäti podávajú toho skúsení obyvatelia budúcim
generácii tunajšieho obyvateľstva
Rok: 1831 založenie cintorína
V tomto roku obyvateľstvo bolo navštivené s
veľkou nemocou tak zvanou „kolevou“, veľmi
smutné bremeno ľudstva. Po dobu tohto roku v

obci bašovskej cintorína nebolo, odo mrelý ľudia
sa odnášali do pobedímského, ktorý bol okolo kostola vnútornej obstave múrov. Počas veľkej kolery neboli vstave odnášať odumretých do Pobedíma, preto, lebo viac naraz bolo odumretých. Boli
nútení založiť v obci bašovskej cintor, aby stačili
mrtvoly odpratať. Aký koniec vzala táto nemoc,
istotou uskutočniť nevieme. Rátajúc na Božie
odjatie toho trestu, po pobožnostiach a prosbách
ľudu k Bohu za odvrátenie trestu. Medzi ľudom
dlho sa zachovával smútok. Z nariadenia politických úradov boli zakázané s hudbou zábavy a
svadby Veľmi v pamäti hodná údalosť.

Veľký požiar rok 1839
Ktorý sa vyskytol následovne: V budove č 39.( Kde
je terajšie potravné družstvo ) býval neaký žid
menom Šchneider Filip krčmár mal pálenicu na
pálenie ražného špiritusu. V septembri roku 1839
pálil špiritus sneopatery chytil sa špiritus horet,
takou mocou, že nebolo možné udusiť požiar, tak,
že v pár minutách bola celá pálenica v plameni,
ktorý pomocou búrlivého povetria prehodil sa na
susedovú(Filovú) stodolu, s ktorej sa požiar rozmohol a celý rad ležiaci okolo potoka Dubového,
až po kraj Račkoviec strávil. Požiar, ako taký
nečakaní hosť, prišiel počas shromaždeného
obilia v stodolách a v sýpkach, bez malej vynimky
pohorelo všetko. Škoda bola veľká.
Tieto udalosti sú takto zaznamenané v obecnej
kronike a sú to všetky udalosti do roku 1900. V
budúcom čísle budeme pokračovať rokom1926,
tak ako je to v kronike.
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Z obecnej matriky
Narodili sa:
Pavlovič Michal
Kabzanová Klára

DHZ BAŠOVCE

po sebe. Súťaž tohto typu sme
organizovali aj my v Bašovciach a

DHZ Bašovce vstúpil
do n ove j s e z ó n y
s očakávaním, čo
prinesie nová sezóna. Prioritou sa stali okresná súťaž a
účasť na súťažiach
Inovecko – karpatskej hasičskej ligy.

VITAJTE MEDZI NAMI!
Opustili nás:
Mikláš Anton
Tóth Ladislav
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!

Oficiálne výsledky volieb
do TTSK vo volebnom obvode č.1 Bašovce
Miloš Tamajka

18

Remo Cicutto

9

Iveta Babičová

11

Jozef Drahovský

10

Peter Ottinger

10

Jozef Bolješik

19

Jozef Malík

8

Eva Kolláriková

5

Milan Gajdoš

8

Ivan Borovský

11

Ján Horváth

1

Alica Miklášová

12

Marián Gula

1

Ján Jánoška

7

Milan Máček

4

Jozef Dragula

0

Gilbert Liška

5

Magdaléna Kuciaňová

2

Marián Ručkay

2

František Tahotný

7

Jozef Maceka

3

Počet hlasov za poslancov

153

Počet hlasov pre predsedu

40

Druhého kola volieb sa zúčastnilo
52 voličov z celkového počtu 291 zapísaných voličov, čo je 17,8%.
Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:
Jozef Mikuš
48 hlasov
József Berényi 3 hlasy

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. V
krajskom kole sme obsadili 4.
miesto.

to konkrétne 6. kolo.
V októbri si už pýtali našu
pozornosť tradičné bašovské
hody, ktoré sa tento rok niesli
v novom šate. Návštevníci si
mohli pochutiť na hodových
špecialitách,
ako
napríklad
pečenej kačke alebo rebrách. Do
tanca hrala živá kapela. V nedeľu
sa zábava presunula na ihrisko,
kde sa hral hodový – derby zápas
s výberom Veľkého Orvišťa.
Na jeseň sme zorganizovali malú
brigádu, na ktorej sme natierali
oplotenie nášho cintorína.
V novom roku máme
veľa
očakávaní
a
cieľov. Chceme naďalej
reprezentovať
obec
Bašovce, zaškoliť požiarny výbor, alebo
napr. organizovať súťaž
Inovecko-karpatskej
hasičskej ligy.

V súťaži IKHL, ktorá mala doko- Všetkým sponzorom a fanúšikom
py 9.kôl, sme obsadili konečné srdečne ďakujeme za celoročnú
13.miesto, z víťazstva sa radovali podporu.
■ Tomáš Lély
hasiči z Topoleckej už druhý krát
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