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Vážení čitatelia, držíte v rukách
siedme vydanie Bašovských
novín, ktorých prvé číslo bolo
vydané v júli 2011. Bolo čiernobiele a tlačilo sa na úrade.
Ďalšie čísla mali vonkajšie
strany farebné a posledné dve
už boli celofarebné. Vytvoriť
dokonalé noviny v takomto
rozsahu nie je celkom možné.
Určite sa objavili nedostatky
a chýbajúce informácie, ale
verím, že naše noviny predstavujú solídny základ pre ďalšie
vydania.
Je to prvý krát, čo sa niekto podujal vydávať noviny
v našej obci. Vieme, že sme sa pustili na neprebádanú pôdu. Nebojíme sa ani prípadnej kritiky. Chceme však vyvolať širokú spoluprácu a
čakáme, že čitatelia prídu s novými podnetmi na
doplnenie, ktoré budú zapracované do ďalšieho vydania. Noviny sú dielom širokého kolektívu autorov,
ktorým sa chcem touto cestou poďakovať.
Vážení spoluobčania, rok 2014 je posledným
rokom terajšieho volebného obdobia. Toto obdobie začalo 27.12.2010 ustanovujúcim zasadaním
OZ Bašovce. Ku dňu 31.12.2010 sa vzdal funkcie
hlavného kontrolóra Mgr. Ján Giacko. Na treťom
zasadnutí OZ Bašovce bola zvolená do funkcie
hlavného kontrolóra obce Ing. Anna Dekanová. V
apríli 2013 sa vzdal mandátu poslanca Jozef Melicher a na začiatku roku 2014 Jana Snopková. Na
ich miesta nastúpili postupne Mgr., Mgr. Magdaléna Miklovič Černoková a Igor Drlička.
Ako prvé čo muselo novozvolené OZ Bašovce riešiť,
bola ekonomická situácia v obci a dňa 14.3.2011
sme museli požiadať Dexia banku o úver 40 000€. V
prvom volebnom roku sme v podstate konsolidovali
ekonomickú situáciu a vybavovali odklady splátok.
V ďalších rokoch sme už postupne opravovali ces-
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ty, materskú školu , futbalové ihrisko,
obecný úrad, kaplnku, kultúrny dom a
snažili sa obec celkovo skrášliť. Niektorí občania ma presviedčali, aby som
do tohto čísla obecných novín napísal
všetko čo sa v obci vybudovalo. Zo
začiatku som si začal robiť poznámky
o všetkých činnostiach čo sa v obci
urobili, ale všetko som si nakoniec
rozmyslel. Povedal som si, že ten, čo
chce prácu vidieť ten ju vidí a ten čo
nechce, ten bude hľadať len nedostatky. O práci v našej obci by sa dalo písať
veľmi veľa, ale v mojej povahe nie je
chválenie. Snažil som sa s Vami podeliť
o to, čo som považoval za potrebné.
Dúfam, že volebné obdobie ukončíme
tým, že obecný rozpočet bude konsolidovaný a novozvolené OZ bude začínať bez dlhov.
Prajem Vám krásne prežitie letných dní v zdraví a
pohode.

Valentínsky ples
v Bašovciach
Sviatok zaľúbených pripadá na 14. februára, kedy
oslavuje meniny Valentín. K tomuto menu a sviatku
sa viaže hneď niekoľko legiend, náboženského aj
pohanského pôvodu. Najviac preferovaná verzia
hovorí, že sv. Valentín bol kňaz, ktorý v období prísneho zákazu manželstiev tajne sobášil milencov,
za čo bol po odhalení popravený.
Najmä médiá a obchodníci sa už niekoľko rokov
starajú o to, aby sme na sviatok zaľúbených náhodou nezabudli. Vďaka tomu ho mnoho ľudí neuznáva a považuje ho za komerčnú zbytočnosť, ktorá
nemá s láskou nič spoločné.
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Berme teda sviatok sv. Valentína
ako príležitosť, kedy si môžeme
úprimne a srdečne pripomenúť to,
čo nás spája s našimi partnermi.

Radosť i skvelá zábava nielen pre
zaľúbených a v úžasnej atmosfére sa niesla u nás v Bašovciach,
8. februára na tradičnom Valentínskom plese v poradí už
štvrtom.
A tak priam v rodinnom kruhu –
veď plesali mladí i tí starší z našej
obce, sa zábava rozdávala plným
priehrštím.
Hneď na úvod plesajúcich
hostí prekvapila prekrásna až
čarokrásna výzdoba, vytvorená
šikovnými rukami Evky Gvuščovej,
ktorá tento krát v červenom tóne
spravila výzdobu a tak červené
srdiečka, balóny, rozžiarené
sviece i kahančeky premenili sálu
kultúrneho domu na rozprávkové
miesto.

Možno sme v tento deň potešili
našich najbližších a najdrahších.

Po nemom úžase sa slávnostne
pripíjalo s organizátormi plesu,
hostia sa pousádzali a ples bol
slávnostne
zahájený
starostom obce. Úvodný valčík a rezké
tóny hudobnej skupiny Smo-

liari privítali na parket prvých
odvážlivcov, postupne sa pridávali ďalší a tanečné kreácie sa vynímali v plnej kráse nádherne odetých tanečných párov.
K dobrej zábave patrí potrava
duševná i telesná, no a tu sa teda
nešetrilo. Zaznel spev, zábavná
scénka mladých divadelníkov z
domácich radov a tak sa tlieskalo
veľa krát, potlesk zaznieval i pri
bohatej tombole, keď si šťastlivci
odnášali výherné darčeky.
Chutná večera, sladký zákusok
– marlenka Vierky Madunickej,
ktorý očaril už na pohľad, dobré
vínko, super kapustnica Janka
Svetlíka a spoločný spev to všetko
spravilo skvelú zábavu. Tá sa
určite vydarila, veď sa tancovalo
až do rána bieleho.
Bodkou tohto krásneho podujatia je veľké ĎAKUJEM, ktoré patrí
našim šikovným organizátorom,
mladej obsluhe i personálu v
kuchyni a bufete.■ Eva Dekanová

Každá minca má dve strany
kostolom, to znamená
V jednom slovenskom prísloví za
sa hovorí, že každá minca má v strede dediny, lokalita sa
označila i dopravnou značkou.
dve strany.
Vtedy sme ešte nevedeli, že
Toto príslovie bolo prvé, čo to bude
vadiť niektorým
ma napadlo, keď som riešil občanom. Každý deň sa na
sťažnosť občanov na krik a tomto ihrisku hrá veľa detí s
zlé správanie detí na detskom rodičmi a starými rodičmi. Je
ihrisku.
radosť pozerať, ako sa tieto
V najlepšom vedomí dala vekovo rozdielne generácie
obec spraviť detské ihrisko spolu zabávajú.

Príde však doba, kedy zasvieti verejné osvetlenie a to
už na tomto ihrisku sú deti
staršie a bez dozoru a to sa
stáva „tŕňom v oku“ občanom,
ktorí boli proti tomuto ihrisku.
Aby „dlhšie“ vydržalo, našli sa
aj takí, ktorí polievali lavičku
opotrebovaným vysmážaným
olejom.
Pravda je tá, že deti, hlavne tie
staršie sú hlučnejšie, niekedy
i vo večerných hodinách, preto
žiadam rodičov, aby si s deťmi
pohovorili a upozornili ich na
slušné správanie.
To, že deti občas zvýšia hlas je
prirodzené, ale keď sedia na
lavičke aj dospelí a ich slovné
výrazy sa nedajú počúvať, tak
to správne nie je. Malé deti
sa učia rýchlo a neslušné
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očakávať aj porozumenie
k deťom a ich hravosti od
dospelých. Treba tu len vzájomnú toleranciu, aby sa daný
problém vyriešil.

A prečo ”detské ihrisko?”
pretože sa tam hrajú deti a
tie by nemali byť na ihrisku
bez dozoru starších, lebo
lavička,
preliezka i húpačka,
Takže minca má ozaj dve
strany. Na jednej strane Preto chcem požiadať rodičov, nemusia byť vždy len zdrojom
záleží na tom, ako si deti a aby vysvetlili svojim deťom, zábavy.
mládež budú vážiť starších, ako sa majú správať na det■ starosta
ale na druhej strane budeme skom ihrisku.

Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno Lienkovo ...
Možno takto začína nejaká rozprávka, ale deti z
Bašoviec mali možnosť takéto „Lienkovo“ navštíviť.
Druhého februára sa kultúrny dom premenil
na rozprávkovú krajinu plnú lienok. V ten deň ju
prišlo navštíviť veľa malých i veľkých rozprávkových postavičiek spolu so svojimi rodičmi a starými
rodičmi.

Ktoré postavičky ešte potrebovali troška skrášliť,
bola tu Vierka Lienka, ktorá im pomaľovala
tváričky .
Deti si spomedzi seba zvolili kráľovnú Lienkova.
Potom sa už iba zabávali, súťažili a tancovali. Do
tanca im hrala skvelá hudba v podaní DJ-Mokráň.
Celým programom ich sprevádzal ujo Ivan.
Pre rozprávkové postavičky bola pripravená
bohatá tombola, ktorá vykúzlila úsmev na ich
tváričkách. Veľká vďaka patrí každému, kto nejakým spôsobom do tomboly prispel.
A aby neboli ich brušká prázdne, mamičky
im upiekli super koláčiky. Dúfam, že si všetci
odniesli iba úsmev na tvári a dobrú náladu z
kráľovstva Lienkovo.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tohto kráľovstva: za krásnu výzdobu, ktorú
vytvorila Evka Gvuščová, moderovanie, pečenie
koláčikov super hudbu, lienočkám pomocníčkam
a každému kto sa nejakým spôsobom o priebeh
akcie pričinil. Ďakujeme!
Všetkých Vás zdraví Vierka Lienka z kráľovstva
Lienkovo.
■ Vierka Madunická
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Rozlúčka s pánom Mgr. Ing. Dušanom Nemcom
V nedeľu 29.06. 2014 po
svätej omši sa farníci z
Bašoviec lúčili s pánom
farárom Dušanom Nemcom,
ktorý po 4-ročnom pôsobení vo farnosti Pobedim
odchádza na iné pôsobisko.
Vážený pán farár,
v Knihe Kazateľ sa píše:
„Všetko má svoj čas a svoju
chvíľu každé úsilie pod nebom.“ Je aj čas prísť a čas
odísť. Tak to už v živote chodí.
A svoj čas má aj pôsobenie
kňaza vo farnosti. Pred štyrmi
rokmi sme sa zišli a teraz
nastal čas našej rozlúčky.
Dovoľte mi, aby tieto slová boli
aj rozlúčkové slová veriacich
obce Bašovce, veriacich, ktorí
navštevujú tento Boží chrám.
Prijmite od nás úprimné
poďakovanie za vykonanú
prácu a duchovnú službu a
to najmä za slúženie toľkých
svätých omší, rozdávanie
eucharistie,
vysluhovanie
mnohých sviatostí, akými sú
sviatosti zmierenia, krstu, prvé
sväté
pri-

stopy Vašej práce
ostanú
trvalo zapísané v histórii našej
obce aj v našich srdciach.
Ďakujeme za Vašu starostlivosť
o našu malú filiálku počas
Vášho 4-ročného pôsobenia v
pobedimskej farnosti.
Dôstojný pán, budeme na Vás
spomínať aj vo svojich modlitbách.
Ešte raz Vám ďakujeme za
všetko, čo ste ako kňaz pre
nás a pre väčšiu Božiu slávu
jímanie, sviatosť manželstva,
urobili, a vyslovujeme Vám
pomazanie chorých, preukasrdečné a úprimné Pán Boh
zovanie úcty pri poslednom
zaplať.
rozlúčení so zosnulými. Vďaka
za usporiadanie početných Zároveň Vám vyprosujeme
pútí,
slávnostné
slávenie pevné zdravie, hojnosť Božieho
všetkých cirkevných sviatkov, požehnania, plnosť darov Dupravidelné poklony a litánie, cha Svätého, aby ste vo svoza prehlbovanie živej viery v jom poslaní mohli pokračovať
Boha.
ešte veľa rokov aj na Vašom
novom
pôsobisku. Nech Vás
Zvykne sa vravieť, že osud
človeka je v Božích rukách. ochraňuje naša nebeská MatTak je to i s kňazom – Božím ka – Panna Mária Ružencová,
služobníkom, ktorý ide tam, patrónka nášho kostola.
kam ho pošlú. Vieme predsa, Nuž a celkom na záver: Nie
že sa nemáme viazať na kňaza, zbohom, ale dovidenia!
ale na učenie Krista, ktoré
nám sprostredkováva. Hlboké
■ Ing. Martina Dekanová

Privítanie nového kňaza v našom Božom chráme
Ostatné dni sa niesli v zna- sv. Cyrila a Metoda. Nedeľná
mení osláv i v duchovnom sv. omša bola vysluhovaná
svete, a to vysluhovaním svia- ako 14. v období cez rok.
tostí.
Všetky tieto slávnostné omše
V stredu 3. júla sme v celebroval náš nový kňaz
pobožnosti slávili návštevu JCLic. Ľuboš Tvrdý.
Panny Márie u svätej Alžbety,
Predstavil sa nám v nedeľnej
v
piatok i sobotu boli svätej omši a v svojich úvodomše
slávnostné,
a
to ných
slovách
poďakoval
slávenie príchodu vierozvestov všetkým prítomným veriacim,

organistovi a miništrantom.

„Bude mi cťou a potešením
slúžiť vo vašom chráme...,“

tak zneli jeho slová a my ho
srdečne vítame.
■ redakcia

Milý pán farár,
pred niekoľkými rokmi ste
odpovedali na Ježišovo volanie
: „Poď za mnou.“ Vzdali ste sa
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Deň našich detí

všetkého, aby ste nasledovali svojho Majstra.
V posledných dňoch ste zase čelili výzve z
evanjelia: „Choďte do celého sveta a ohlasujte Je dobre, že všetky deti majú svoj deň.
evanjelium.“ Vy ste obrazne vykročili do sveta, V Bašovciach sme tento rok pripravili radosť naším
keď ste prišli ako Boží služobník do našej deťom v sobotu 7. júna. Bol to krásny slnečný deň.
sme sa začali schádzať na našom ihrisku
filiálky Bašovce. Z poslušnosti ste sa vydali po Pozvoľna
okolo 15.00 hodiny.
novej, neznámej ceste avšak s jasným cieľom Vítal nás starosta s poslancami a učiteľkami materukazovať Krista. Sľubujeme, že vám budeme skej školy v zelených tričkách od sponzora Rybník
na tejto ceste pomáhať ,aby sme tak vytvori- Bašovce.
Deti privítali
li jedno farské spoločenstvo. Zverujeme Vás
pri
vstuochrane patrónky kostola Ružencovej Panne
pe
šikovné
mamičky
Márii a vyprosujeme Vám hojnosť darov Dua
každé
cha Svätého. Týmto Vás zároveň vítame na
dostalo mevašom novom pôsobisku vo filiálke Bašovce a
dailu so svoprajeme Vám, aby ste sa medzi nami príjemne
jim menom.
Potom
sa tie
cítili.
■ Janka Dekanová
odvážnejšie

Knižnica Bašovce
Naša malá obecná knižnica je každý týždeň plná
smiechu, hier a zábavy. Cez letné mesiace pripravujeme pre detských návštevníkov rôzne prázdninové
aktivity. Okrem výberu krásnej knižky si deti môžu u

nás v knižnici zahrať rôzne spoločenské hry, maľovať,
ba dokonca aj modelovať postavičky zo špeciálnej
modelovacej hmoty. Avšak naša knižnica nie je
určená len pre detských návštevníkov. Aj dospelí,
ktorí radi čítajú,
si u nás určite
nájdu tú správnu
knihu.
Navštíviť
nás môžete každú
stredu od 17.00
do 19.00 a sobotu
od 13.00 do 15.00.
Tešíme sa na Vás!

■ Adriána Balogová

posadili
na stoličku ku Vierke Madunickej a tá im pekne
namaľovala tváričku.
A začali sa súťaže. Deti súťažili v rôznych disciplínach,
ktoré pre ne prichystali pani učiteľky a pomáhali im
naše mladé dievčence a chlapci.
Po úspešnom zdolaní súťaži deti dostali chutne
medovníkové medaily z dielne Lenky Černokovej.
Každý zdatný športovec dostal tričko a občerstvenie.
Postupne bolo na ihrisku pekne tričkovo zeleno. Program spestrili Zumbou Aďka a Vierka a všetky malé
slečny sa k nim hneď pridali. Radosť pozerať.
Prišli nás pozrieť aj policajti. Keď spustili húkačku,
tešili sa najmä chlapci. A keď si mohli sadnúť do ich
auta, tuším, že aj troška narástli. Aby som nezabudla
celé popoludnie sa deťúrence vozili na naozajstnom
koči ťahanom
dvoma
urastenými koníkmi
s
pohoničom
Stankom
Puvákom. To nám
už pomaly aj
vytrávilo.
Fantastický
kotol
guľášu nám pripravili oteckovia Paľko Urban a Mário Masarovič.
Z výčapu sa na nás usmieval ocko Ferko s
pomocníkmi.
Keď sa začalo zvečerievať, rozhorela sa vatra a
opiekli sme si špekáčiky.
Chlapci si zahrali futbal a už sme netrpezlivo čakali
na hasičov. Rozhorela sa v kúte zatúlaná pneumatika,
tak sme videli aj odborné zahasenie s použitím bielej
peny. Deťúrence skákali od radosti. Možno z niektorých vyrastú mladí požiarnici.
Na záver sme ešte raz rozžiarili detské očká krásnym
nočným ohňostrojom.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí neľutovali námahu a
pripravili našim deťom zaujímavý deň a nám starším
aspoň na chvíľku návrat do detstva.
■ Ing. Mária Urbanová
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Vývozový kalendár
Termín odvozu plastov
PET fľaše a ostatné plasty
Júl
11. piatok
August
22. piatok
September
Október
3. piatok
November
14. piatok
December
26. 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)

Termín odvozu zberového skla
Sklo
Júl
August
September
Október
November
December

8. utorok
19. utorok
30. utorok
11. utorok
23. utorok

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
Kovy - 1100 l
Papier
Júl
11. piatok
August
22. piatok
September
Október
3. piatok
November
14. piatok
December
26. piatok

Júl
August
September
Október
November
December

20. streda
26. streda
-

Plastová nádoba
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)

(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
obec. K stavbe sa prikročilo dňa 1. mája 1930 a
postavená mala byť a aj bola dňa1. októbra 1930.
V roku 1926 odišiel z obce Bašovce Jozef Bohovic, Posviacku previedol z Trnavy biskupský sekretár
Gašpar Petráš, Juraj Urban, Michal Dekan, Jozef Dp. Drr. K Korper dňa 12. októbra 1930 práve v
Feranec, Jozef Mikláš, Martin Melicher i s famil- nedeľu na naše hody. Základný kameň posvätil
iami na koloniu na žitný ostrov.
Dpt. Juraj Takáč z Vrbového. Stavbu podujal Sylvester Mišík drevár z Pobedima. Majstrovstvo
viedol Jozef Mitošinka so svojími pomocníkmi,
ktorí boli zväčša z Pobedíma.
V roku 1926 vymoklo obylie,burgyňa atd.

Rok 1931: V tomto roku nestalo sa nič zvláštneho.
Obilie sa urodilo stredno.
Rok 1932: V tomto roku nestalo sa nič zvláštneho.
Obilie sa urodilo stredno. Všetko pomali klesá, ale
v obchodoch sa cena drží v jednom tóne. V tomto
roku od skorej jari do pozdnej jesene reguloval
sa potok Dubové v piešťanskom poli, počnúc od
Čistých stavu (Orvištského mlyna) až cez Piešťany
k váhu.
Rok 1933: V tomto roku jar sa otvorila dosť skoro.
V roku1927 bola na česť a chválu božiu postavená Pri začiatku marca nastali nám veľmi teplé a milé
socha najsv. trojice, ktorá vyčnieva na námestí dni až radosť. Jarná sejba sa čoskoro previedla s
Slobody. Darcom tohto dobrého skutku bol aj so
svojú manželku: Michal Urban Ištvánech a Katarína rodená Švecová. Pomník postavil majster
Rymplel z Piešťan. Posviacku previedol Dp. dekan farár Michal Tarek, ktorý toho času bol na
pobedímskej fare. Práve tú jar prišiel na menovanú faru.
V roku 1928 slávilo sa desatročie trvania našej
Česko-Slovenskej Republiky. K trvalej pamiatke
týchto osláv na brehu pažitnom pálila sa hranica,
ako slávnostný oheň , v brehu na pažity sadilo sa
desať stromov neúrodných, na znak desat rokov.
V obci pri kostole je sadená lipa aj na školskom
dvore to sú lipky slobody.
Rok 1929: Na tento rok, len s utrpením môžeme
si spomínať, skarevá veliká,a pamätníka nemajúcu zimu, ktorá takmer trvala od nového roku(
1.1.1929) až do poli marca stále v jednej, a tejistej miere, tak, že i veľké zásoby palivového
dreva sa preriedily, alebo vôbec minuly. Lanka
mala dlhú dobu natoľko, že omrzela s jej dlhou
neodbytnosťou i ľudí. Za tak dlhú zimu prišlo i
svieže a pekné jaro, a poňom i bohato obdarené
leto. Časom prepŕchalo a požehnania poskytlo
každému pracovitému.

veľkou usilovnosťou obyvateľov. Ale aké prekvapenie , potom nastalo sucho, zima a veľké vetry,
ktoré narobily na rolách veľkej škody, vyfúkalo
mnoho zbožia, hlinu miestami dalo do závejovako v zime sneh- miestami zafúkalo zbožie a
niektoré priekopy boly celkom zaviate. Najhoršia
úroda bola na zemiakoch(krumploch) , lebo ani
semeno sa nevrátilo, lebo bolo veľké sucho. V
jeseni sa zemiaky dodávali z východného Sovenska a Moravy. Ľudia i sadili na jar kúpené zemiaky. V tomto roku bola v našej fárnosti slávnosť
birmovania dňa 22. júna (vo štvrtok). V našej obci
Rok 1930: V tomto roku postavila sa rím. katol. bolo 52 birmovancov.
ľud. škola za obnos 61 000 kč. Stavbu previedla
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“Život je ako veľká kniha,
ktorú čítame mnoho krát,
tá Vaša je dnes otvorená
na kapitole “90”.
Nech slovká a príbehy v nej
ešte dlho plynú,
zdravie a šťastie
stránku za stránkou, otvárajú...”
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Slávnostná svätá omša

Dňa 15.5.2014
sa v našom
kostole Panny
Márie
ružencovej,
k o n a l a
slávnostná
svätá omša,
ktorej
V máji 2014 sa dožila pekného životného na
dve
deti
jubilea pani Anna Tomášiková
z
Bašoviec
Srdečne blahoželáme!
a jedno z Pobedima prvý krát prijali Eucharistiu. Slávnostnú svätú omšu celebroval Mgr. Ing.
Dušan Nemec.

Z materskej školy...
Slovensko predstaví svoju históriu vo Vatikáne
|Zdroj:TASR
Výročie príchodu svätcov Cyrila a Metoda na naše
územie oslávi Slovensko aj vo Vatikáne. Počiatky
kresťanstva na našom území a pôsobenie vierozvestcov na Veľkej Morave pripomenie výstava
tých najvzácnejších archeologických nálezov a
historických predmetov z tohto obdobia. Vystavené budú mnohé nálezy z kresťanskou symbolikou z obdobia Veľkej Moravy. “Sú to napríklad
ostrohy z Bašoviec, predmety z Ducového, Devína,
Bratislavy a z Bratislavského hradu. Súčasťou
expozície budú aj nálezy z viacerých pohrebísk
z Nitry a jej okolia. Takže bude to relatívne veľký
počet, aj keď takých drobnejších nálezov,” hovorí
Ruttkay.
V listine z roku 1414, sa uvádza že Stibor zo Stiboríc zakladá opátstvo kanonikov rehole sv. Augustína v Novom Meste nad Váhom a dáva mu 2
dediny Pobedim a Bášovce s rôznymi úžitkami
aj s „právom lovu a poľovačky na akúkoľvek divú
zver.“ Peter Kušnír: Právo lovu na „stredovekom
Slovensku“

S príchodom jari a leta sa spája viac podujatí,
už i tradičných, na ktorých participuje MŠ s obcou. Chceli by sme sa podeliť o niektoré , čo sme
v tomto období zažili. V druhú májovú nedeľu svoje mamičky, babičky a tety potešili deti „kytičkou“
básní, piesní a tančekov. Usilovne pre svoje
mamičky deti vyrobili i darčeky.
Deň detí na ihrisku
sa niesol v téme Dúhy.
Boli pre ne pripravené
rôzne zaujímavé hry
a činnosti. Menšie deti
plnili úlohy, za čo si
mohli vyfarbiť svoju
dúhovú medailu a tak
získať bašovské tričko.
I staršie deti sa zabavili v hrách a súťažiach.
Atraktívne pre deti bolo vozenie sa v koči
ťahanom koníkom, opekačka, ukážka policajného
auta a jeho vybavenia, kde im páni policajti dovolili si vyskúšať všetko príslušenstvo. A tak sa
okolím niesol zvuk policajnej húkačky a trúbenie.
Zaujal i ohňostroj. V závere školského roka
naši budúci školáci
navštívili
Základnú
školu v Pobedime.
Oboznámili sa s prostredím školy, zúčastnili
sa vyučovacej hodiny
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v prvej triede kde im prváci ukázali, ako sa naučili
čítať, písať a počítať. Ani naši škôlkari sa nedali
zahanbiť a prvákom tiež ukázali, čo všetko už vedia.
Najviac sa im páčila veľká telocvičňa ,kde
sa deti vyšantili so svojimi kamarátmi.
Výlet v Piešťanoch Aký by to bol koniec školského
roka bez výletu?! Vybrali sme sa spoznávať
svoje
rodisko
a kúpeľné mesto
Piešťany.
Deti
s nedočkavosťou
od rána vykúkali
z okna autobus,
ktorý nás odvezie.
Po príchode do
Piešťan,
sme
vystúpili
na
kúpeľnom
ostrove, kde si
mohli
prezrieť
faunu a flóru
parku. Krásne sa
deťom predstavil
páv, so svojim vejárom a tancom.
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Vo vláčiku...
Pieštanský vláčik nás vyhliadkovou jazdou odviezol
okruhom parku i mesta.

Obed „ U Snopeka“
Unavení, ale spokojní,
sme sa vrátili z výletu
a veľmi nám chutila pizza u rodiny Snopekovej.

Naši
školáci V školskom roku 2013/14
navštevovalo MŠ Bašovce 19 detí. V posledný deň
školského roka sme sa rozlúčili s piatimi budúciOchutnávka liečivej vody
mi prvákmi. Do ZŠ odchádzajú: Martinko Urban, Samko Baffi, Tomáško Brenessel, Jakubko
Deti si mohli vyskúšať i piešťanskú liečivú vodu.
Mokráň a Petrík Mišík Prajeme im veľa úspechov
Oveľa viac im však chutili maškrty z ruksaka od
v škole a dobrých kamarátov. V závere sa chcem
mamičiek a chutná zmrzlina všetkých osviežila.
poďakovať všetkým, ktorí pomáhali našej MŠ, Obci
Bašovce, p. starostovi Ing Ľubomírovi Dekanovi, p.
Erike Petrášovej, poslancom OZ, zamestnancom
OÚ Bašovce, Rade školy, p. Zuzane Špankovej
za ušitie chráničov na lehátka a podsedákov na
detské stoličky, mojim spolupracovníčkam a
rodičom detí a priateľom, za veľkú ochotu pri organizovaní a príprave podujatí pre deti a všetku
ich pomoc a podporu, všetkým ktorí nám darovali
2 % z dane a
tiež všetkým
s p o n z o ro m
MŠ.
■ E. Belicová
a J.Macová
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Ocenení „Bašovania“
Dňa 26.6.2014 sa na pôde
Základnej školy s materskou
školou Jána Hollého v Pobedime konala slávnostná akadémia pri príležitosti ukončenia
školského roka 2013/2014.
V úvode slávnostnej akadémie
sa k prítomným prihovorila
riaditeľka školy PaedDr. Jarmila
Gáborová. Následne spoločne
so zástupkyňou školy Mgr.
Jarmilou Pastulovou ocenili
knižnými odmenami najlepších
žiakov školy za školský rok
2013/2014. Medzi ocenenými
boli aj žiaci z obce Bašovce.
Ocenenie a knižnú odmenu za
reprezentáciu školy dostali nasledovní žiaci:
Damián Garžík za 2. miesto v obvodnom kole súťaže prednese
poézie a prózy - Hviezdoslavov
Kubín;

nou účasťou VICTORIA REGIA
2013;
Jakub Urban za reprezentáciu
v kolkoch.
Medzi žiakov na ktorých
je ZŠ s MŠ Jána Hollého
v
Pobedime hrdá,
patria tiež šikovní matematici,
žiaci ktorí súťažili v obvodnom
kole Pytagoriády a to Lukáš
Svetlík, Vratko Maco, Romana
Dekanová a Damián Garžík.

Tomáš Garžík za 2. miesto v Dejepisnej olympiáde – obvodné
Knižnú odmenu a cenu riaditeľky
kolo a následne za umiestnenie
školy za výborný prospech a pomoc spolužiakom získala „malá
Bašovanka s veľkým srdiečkom“
Tímea Svetlíková. Bez vzájomnej spolupráce rodičov žiakov
a školy, by sa spomínané úspechy nedosiahli.
Ďakujeme rodičom a učiteľom za
neustálu pomoc a starostlivosť
úspešný riešiteľ krajského o ich deti a žiakov.
kola Dejepisnej olympiády.
Všetkým oceneným gratuluPochvala za reprezentáciu školy jeme.
patrí aj nasledovným žiakom:
Vedenie ZŠ s MŠ Jána Hollého
Patrik Svetlík za 2.miesto v 20. Pobedim
národnej súťaži v aranžovaní
■ PaedDr. Jarmila Gáborová
a viazaní kvetov s medzinárod-

Mama, mamička,
mamulienka.....

Jednoduché slovíčko zo štyroch
samohlások, no neskutočne
veľa raz skloňované v rôznych
podobách. Keď dieťatko príde
na svet, všetci sa tešia, určite
najväčšiu radosť, hoci niekedy
ešte takú boľavú – v prvých
minútach
prežíva
matka
nositeľka života. A oveľa
väčšiu radosť prežíva pri
prvých
pokrokoch toho
malého človiečika a trpezlivo
sleduje všetky udalosti, malé
i tie väčšie. Radosťou sú prvé
úsmevy, prvé kroky, zúbky, ale
určite najkrajší moment je
ten, kedy z detských ústočiek
zaznie to sladké slovíčko
mama. A toto slovo už znie
potom každý deň, doma,
v škôlke, v škole – keď ho hrdí
prváci hláskujú zo šlabikára.
Na oslavách, ku dňu matiek sa toto slovo spomína
neskutočne veľa raz, recitujú, spievajú ho malí škôlkári,
žiaci základnej školy a nám
dospelým sa v očiach lesknú
slzy radosti, šťastia a dojatia,
keď to obyčajné, ale krásne
slovo znie tak slávnostne
a vznešene. Veď toľko lásky, čo
v sebe skrýva, zároveň i rozdáva, sa nedá odvážiť žiadnymi
mierami. Mama je krásna už
vtedy, keď je v očakávaní. Jej
telo chráni ten malý zázrak

11

po dobu deviatich mesiacov,
jej ruky sú prvé, čo si privinú a pohladia ten malý zázrak prírody – plod lásky. Jej
oči zvedavo sledujú slabučký
dych, prvé okamihy malého
človiečika. Ona je tá, čo so
slzami v očiach prvý raz necháva dieťa v škôlke, veď tie prvé
tri roky života tak veľmi rýchlo
ubehli. Mama je tá trpezlivá,
čo spolu s prváčikom slabikuje a hláskuje, počíta, vedie
ruku pri písaní prvých písmenok. Je nielen maminkou,
ale aj akousi zdravotnou sestrou, čo fúka prvé „boľačky“,
samozrejme tou najlepšou
kuchárkou
a
pekárkou,
pomocníčkou, priateľkou.....a
čo ešte ? To vie každý z nás,
kto mamu má, alebo i ten,
ktorý už miesto pohladenia
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pohladí tou svojou rukou svoju maminu naozaj. Hoci už
matkina ruka nie je hladká,
je už vráskavá – vždy bude
pohladenie
to
najkrajšie.
Pohladiť
maminu
ruku
skúsme aj dnes vo všedný
deň, to pohladenie bude o to
výnimočnejšie.
Veď
malé
a všedné veci robia veľké
udalosti, udalosti píšu dejiny. A tak raz, keď naše deti,
vnúčatá dospejú a otvoria tú
zázračnú
knihu života, prvé
tých dobráckych rúk, môže len
otvoriť v svojom srdiečku kni- slovíčko v nej bude mama....
hu tých najkrajších spomie■ Eva Dekanová
nok na túto vzácnu bytosť.
Dnes vďaka vymoženostiam Bašovská hymna
techniky sa môžeme s našimi
Hudba nás obklopuje takmer
najdrahšími stretávať cez
všade. Pekná pesnička nás
veľké diaľky, počítače nám
poteší, dokáže nám zlepšiť
ukážu obrázky, fotografie tie
náladu a môže i povzbudiť
najkrajšie zábery. Dokonca
k láske k rodnej hrude. V priesa môžeme na diaľku nielen
behu niekoľkých desaťročí
vidieť, ale i počuť, ako nám
sa čoraz viac dostávajú do
to neraz ukáže i reklama v
povedomia obecné hymny.
televízii. Dieťatku chýba na
oslave babička, zázrak tech- Zložením a nahrávkou sme
niky a úsmev z obrazovky sa zviditeľnili nielen pre obec,
diaľky, vytvorí zázračný okamih, keďže naša krásna hymna
kedy oslávenec s radosťou, znie na všetkých kultúrnych
spoločne i s babičkou sfúkne podujatiach, ale môžeme sa
plamienok sviečok na naro- pochváliť, pretože len dve
deninovej torte. Je to záz- obce na Slovensku majú
rak, ale nikdy taký, ako keď svoju hymnu. Hoci príspedieťa, dcéra, syn, vnúčatko vok odvysielaný v televízii,
bol krátky
spomenuli sa
dve obce, obec Prečín a obec
Bašovce - nositeľky hymien,
už teraz mnohí nielen naši
známi vedia, že”.....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.
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Z obecnej matriky BAŠOVCE sa cez víkend rozrástli ...

Narodil sa:
Patrik Kubovič
VITAJ MEDZI NAMI!

Jubileá:
70 rokov Anna Mosná
80 rokov Anna Macová
90 rokov Anna Tomášiková

počasí mohli návštevníci ochutnať
–cigánsku, klobásku alebo kačacie
stehná.

BLAHOŽELÁME

Z víťazstva sa tešili muži z Topoleckej a ženy z Rudníka. Domáci
sa umiestnili na 19. mieste. Hneď
na druhý deň sa konala opäť u nás
okresná súťaž . Z víťazstva sa radovali muži z Vrbového. Touto cestou chceme poďakovať sponzorom- pivovaru Topvar, Vladimírovi
Dekanovi, Obecnému úradu
Bašovce a všetkým, ktorí nám pomohli.

Opustili nás:
Ján Melicher
Stanislav Antal
Rudolf Šadibol

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!

V polovici júna sa celý víkend
niesol v súťažnom duchu, ihrisko
sa stalo dočasným domovom pre
všetkých zanietených a súťaživých
hasičov.

Naši hasiči vstúpili do novej
sezóny s triezvymi očakávaniami.
Prioritou bola organizácia súťaží
a účasť v Inovecko-karpatskej
hasičskej lige. V Bašovciach sa Ďakujeme a veríme, že or14.7. uskutočnilo 2.kolo IKHL. ganizovanie pretekov sa stane
Z organizačného hľadiska do- v Bašovciach peknou tradíciou.
padla súťaž na výbornú. Pretekov
■ Tomáš Lély
sa zúčastnilo 24 mužských a 11
ženských družstiev. V príjemnom
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