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Milí spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám
na prahu nového roka prihovoril.
Prvý deň nového roku je dňom, keď
sa viac ako inokedy zamýšľame
nad našim žitím, snažením, ale
si aj určujeme nové ciele a méty,
ktoré v živote chceme dosiahnuť.
Počas
vianočného
času
a na prahu nového roka zvykneme
na chvíľu spomaliť rýchly kolobeh
nášho života a hľadať odpoveď
na otázky: „kto sme, kde sa
nachádzame a kam smerujeme?“
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 roka 2015 chceli uskutočniť.
Rok 2014 bol pre niekoho radostný, pre niekoho
smutný, pre niekoho viac, pre iného menej úspešný.
Na sklonku roka som sa stal, vďaka Vašej dôvere
pri komunálnych voľbách, znova starostom našej
obce. Touto cestou chcem poďakovať všetkým
občanom, ktorým nie je ľahostajný verejný život
v našej malebnej dedine, že sa na voľbách zúčastnili.
Ďakujem tým, ktorí ma podporili svojím hlasom
a vložili do mňa svoju dôveru. Uvedomujem si,
že je to 75% voličov, ale svojou prácou a životom
sa budem snažiť získať si aj tých zvyšných 25%.
Dôveru je jednoduchšie získať, ako si ju udržať,
ale verím, že za pomoci poslancov obecného
zastupiteľstva a aj Vás milí spoluobčania sa mi to
podarí. Nedá mi nepoďakovať sa za vykonanú prácu
minulému obecnému zastupiteľstvu. Ďakujem
Vám touto cestou za spoločne vykonanú prácu
v prospech obce Bašovce. V novom roku Vám v mene
svojom a tiež i v mene mojich spolupracovníkov,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva prajem

veľa sily a šťastia v každodennom
živote. Prijmite, prosím, aj želanie
pevného zdravia, vzájomného
pokoja a harmónie, zlepšenie
medziľudských vzťahov, nech
nás v našej dedine nezaťaží
nezamestnanosť, nech Vám
prinášajú šťastie a radosť Vaše
deti a nech sa dlho môžete tešiť
z prítomnosti Vašich najbližších.
Rozdávajme okolo seba dobrú
náladu, usilujme sa prekonať
zlo dobrom a ceňme si to, čo
má naozaj hodnotu. Na záver
Vám ešte raz želám do nového
roku 2015 pevné zdravie, šťastie, pracovné
a osobné úspechy, veľa rodinnej pohody a Božieho
požehnania.

Karneval v Bašovciach!
MŠ Bašovce Vás pozýva
na KARNEVAL PRE DETI I DOSPELÝCH
dňa 24.1.2015 o 15,00 hod. v KD Bašovce
Program:
maľovanie na tvár, zábava a hry
so zebrou a tigrom, večerné disko,
tombola.

Všetci ste srdečne pozvaní!
■ Ing. Ľubomír Dekan
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Prichádza Nový rok.
„Čas plynie ako voda“, známa veta, ktorú používame
pri stretnutí s našimi známymi a blízkymi. Ozaj
je to pravda, veď tie štyri ročné obdobia, akoby sa
predbiehali, ktoré skôr nastúpi, ale i skoršie uplynie.
Prebúdzajúca sa jar, dlho očakávané leto, krásy
jesene a znova je tu čarovná zima. Zima biela asi
nie, sneh nám akosi chýba, ale zima predpovedajúca
sviatočný záver roka : Vianoce, Silvester a Nový rok.
A tak nám z rádia i televíznych reklám už v predstihu
vyhráva tak známa pieseň „Každý deň budú vraj
Vianoce...“. Interpreti tejto známej piesne Žbirka
a Kochanovský ju zaspievali i nahrali excelentne, ale
ako sa vraví, všetkého dobrého vo veľkom množstve
škodí. Pretože v nákupných centrách je táto skladba
akoby hymnou a to už nevravíme o samotných
reklamách známych operátorov, kedy dieťa je
v chladničke a manželka operným spevom sľubuje
manželovi tablet. Sú tu i ďalšie prekvapenia, ktoré
mnohým zdvíhajú adrenalín v krvi. Veď toto všetko
akoby zakrývalo to ozajstné, krásne a vznešené.
Blížiace sa sviatky, keď sa ozaj stretávame spolu pri
štedrovečernom stole, pri rozbaľovaní vianočných
darčekov, slávnostných svätých omšiach – hlavne tej
polnočnej, ktorá býva len raz do roka. Najväčším čarom
sviatkov je však určite stretnutie pri spoločnom stole,
návštevy najbližších, hlavne však milé slovo a príjemná
atmosféra. Ani milióny sms – správ, ktorými sa pýšia
mobilní operátori, nenahradia ten pravý stisk ruky,
pohladenie, objatie. Akoby sme zázračným prútikom
na chvíľu zastavili ten uponáhľaný čas, čuduj sa
svet. U príbuzných pomaly popíjame bylinkový čaj,
alebo varené víno, ponúkame sa sladkým vianočným
pečivom a nepozeráme na hodiny, že ponáhľame –
naše srdcia sú otvorené dokorán. Bohužiaľ, že tento
zvyk patrí len k týmto sviatkom, cez bežný rok akosi
nestíhame, okrem zamestnania stále máme termíny,
či u lekárov, na úradoch, nakupujeme, vedieme
domácnosť a iné....., len stretnúť sa a porozprávať,
na to nie je ani termín, ani čas.
Vianočná doba rýchlo uplynie, chýli sa koniec roka,
kedy bilancujeme, spomíname, ale ani to nie dlho,
všetko sa sústredí na posledný deň roka. Silvester
mnohí oslavujú v spoločnosti, zábavou a tancom,
iní silvestrujú na horách, kde v pobytoch ponúkajú
skvelú lyžovačku, super welnes i skvelú zábavu.
Veľa ľudí však tradične zostáva doma a takzvanou
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„papučovou“ kultúrou – pri telke, s povzdychnutím:
ach ten program, zavŕši koniec roka. Sú tu však
i mnohí, ktorí akoby nevnímali tento čas, berú deň
a večer, ako bežný iný, pretože sú v práci. Lekári,
sestričky, pomocný personál, vodiči autobusov,
vlakov, predavači, obslužný personál na čerpacích
staniciach a ďalší a ďalší si len v duchu symbolicky
zaželajú šťastný Nový rok. A my ostatní pri odpočítaní
posledných sekúnd starého roka, zdvíhame poháre
a Nový rok privítame slávnostným prípitkom a tým
známym slovíčkom : Šťastný nový rok. Prvé okamihy
sú ozaj slávnostné, neskutočne - veľa blahoprianí, či
doma, po telefóne, alebo po prvej omši, kedy si sused
so susedom podáva ruku a praje to najlepšie. Vďaka
prázdninám, dovolenkám mnohí ešte v slávnostnom
tóne pokračujú, sviatok Troch kráľov nám to ešte
umocní. Potom však prichádza znova kolotoč
povinností, autá z východu Slovenska opäť smerujú
v kolónach do Bratislavy a to je už znak bežného roka.

Vitaj teda Nový rok, vitajte novonarodené bábätká,
vitaj každá chvíľa...

■ Eva Dekanová

Dobrá novina

Dňa 4.1.2015 sa aj naša filiálka Bašovce zapojila
do 20.ročníka Dobrej noviny, ktorá podporuje
rôzne projekty zamerané na vzdelanie, zdravotnú
starostlivosť a zabezpečenie základných životných
potrieb pre obyvateľov rozvojových krajín Afriky.
Finančné príspevky z tohtoročného koledovania
sú určené pre obyvateľov Kene, konkrétne
na podporu vzdelávania , zabezpečenie sociálnej
pomoci a pitnej vody, rehabilitácie a integrácie ľudí
s telesným postihnutím, rekonštrukciu nemocnice
a výstavbu zdravotného strediska s ambulanciami.
Do koledovania sa v našej filiálke zapojilo
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14 detí,3 sprevádzajúce osoby a duchovný otec
vdp. Ľuboš Tvrdý, ktorý zároveň požehnal príbytky.
Navštívili sme 35 domov, v ktorých nás čakalo
srdečné prijatie domácich. Spolu sa pre potreby
našich bratov a sestier v Afrike vyzbieralo 530 eur.
Ďakujem všetkým, ktorí sa do koledovania zapojili,
ako aj rodinám, ktoré dané projekty podporili.
■ Janka Dekanová

Zo života našej MŠ...
Polrok školského roka sa napĺňa a my by sme sa
chceli podeliť s vami o niektoré udalosti, zážitky
a aktivity počas neho. V septembri sme sa zišli
do čistých a vynovených priestorov MŠ. Nové deti
nemali problém s adaptáciou a na prostredie
materskej školy si zvykli veľmi rýchlo. Pre deti boli
zakúpené nové učebné pomôcky a hračky. Inováciou
výchovy a vzdelávania detí v našej materskej škole
je výučba anglického jazyka, formou krúžkovej
činnosti. Deti si osvojujú cudzí jazyk prirodzenou
metódou frázy, pesničky , hry... hravo a primerane
veku. Okrem lektorky deti sprevádza bábka
Cookie. Anglické slovíčka deti začali skoro používať
prirodzene v bežnej činnosti v MŠ a majú záujem
o túto činnosť.

Zaktivít, ktorésmeprežilivtomtoškolskomroku,bola
pre deti zaujímavá návšteva Hvezdárne a planetária
v Hlohovci. Deti sa prostredníctvom rozprávky
o dievčatku, ktoré putuje vo sne Slnečnou sústavou
oboznámili s krásou, fungovaním a tajomstvami
našej krásnej nočnej oblohy. Ktovie, možno z nás
budú raz výskumníci a dobyvatelia vesmíru.
I tento rok sme sa pripravovali a tešili na Vianoce.
V MŠ si deti vyrobili adventný kalendár, každý deň si
jedno dieťa našlo sladkú odmenu. Maľovali a kreslili
sme ku téme Mikuláš, Vianoce, zima, strihali, lepili

a tak sme si aktuálne vyzdobili interiér MŠ.
Do vyzdobenej MŠ potom prišiel Mikuláš. Prišiel
s košom sladkých balíčkov a novými hračkami. Deti
sa ho vôbec nebáli a odvážne vystupovali s básňami
a piesňami. Zrazu však zazvonil zvonček pri
vchodových dverách. Po informácii, že za dverami
je niekto celý čierny, deti trocha stŕpli... . Nebol to
však ten na koho mysleli, ale ujo kominár, ktorý sa
s nimi i Mikulášom rád vyfotil.

Deti sa pripravovali i na narodenie Ježiška.
Spoločne, deti MŠ i deti z obce, nacvičili Jasličkovú
pobožnosť ktorá sa uskutočnila na Božie narodenie
v kostole. Vďaka patrí všetkým deťom ktoré sa
zúčastnili a potešili Ježiška i srdcia dospelých.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám v tomto
polroku pomáhali. Hasičom z Bašoviec za finančný
dar z hodovej zábavy, Obci Bašovce, p. starostovi
Ing. Ľubomírovi Dekanovi, p. Erike Petrášovej,
poslancom OZ, zamestnancom OÚ, rodičom detí,
sponzorom a priateľom našej MŠ za všetku pomoc
a podporu.
■ Janka Macová
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Vývozový kalendár

Termín odvozu zberového skla

Obec Bašovce v spolupráci so spoločnosťou
Marius Pedersen

Február

04. streda

Marec

18. streda

Kompozitné obaly (tetrapaky)

Máj

29. streda

Jún

10. streda

Júl

22. streda

Február

11. streda

Marec

11. streda

Apríl

08. streda

Máj

06. streda

Jún

03. streda

Júl

01.-29. streda

August

26. streda

September

23. streda

Október

21. streda

December

16. streda

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 plastov

Zberá sa:

obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné
s označením C/PAP. Obaly odporúčame prerezať
po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť.
Zberová nádoba nesmie obsahovať: tetrapaky
znečistené surovinami

Termín odvozu zberového papiera
Február

06. piatok

Marec

20. piatok

Máj

01. piatok

Jún

12. piatok

Júl

24. piatok

Zberá sa:

Noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy , adresáre,
telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky.

Nezberá sa:

Zberá 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)

Február

06. piatok

Marec

20. piatok

Máj

01. piatok

Jún

12. piatok

Júl

24. piatok

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 kovov
Február

18. streda

Máj

13. streda

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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Výsledky volieb za starostu
a do obecného zastupiteľstva
obce Bašovce

Náhradníci, ktorí neboli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
získaných hlasov:

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na funkciu starostu obce:
Ing. Ľubomír Dekan

NEKA

142

Mgr., Mgr. Magdaléna Miklovič Černoková

NEKA

32

Ivan Madunický

SNS

15

Pavol Mikuš

KDH

65

Mgr., Mgr. Magdaléna Miklovič Černoková

NEKA

65

Marian Blaško

SMER SD

64

Ivan Madunický

SNS

55

Vladimír Tomášik

SNS

50

Zápisnica bola podpísaná všetkými členmi MVK 15.11.2014
a odovzdaná Obvodnej komisii v Piešťanoch.

Družstvo DHZ

Počet volebných okrskových volebných komisií

1

Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov

287

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

190

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva

188

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť

5

Počet zvolených poslancov

5

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce

189

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Ing. Mária Urbanová

KDH

107

Eva Gvuščová

KDH

103

Katarína Snopková

SNS

88

Michal Pavlovič

SMER SD

80

Igor Drlička

SMER SD

79

Družstvo DHZ Bašovce sa v septembri zúčastnilo
školenia základnej prípravy členov hasičských jednotiek.
Základná príprava prebiehala v dvoch fázach: prvá
bola teoretická časť tvorená prednáškami z legislatívy,
priebehu požiaru, jeho lokalizácie, riadenia a velenia
pri požiari, takticko-technickými údajmi jednotlivých
prostriedkov a techniky a druhou fázou boli praktické
ukážky, kde sme si vyskúšali veci potrebné pri zásahu.
Školenie bolo ukončené záverečnou skúškou a získaním
osvedčenia o absolvovaní Základnej prípravy člena
hasičskej jednotky. Hasiči ktorí prešli týmto školením
majú oprávnenie asistovať profesionálnym hasičom,
vykonávať záchranné práce pri živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach .Kurz absolvovalo
9 hasičov z našej obce. Školenie sa konalo vo Veľkom
Orvišti a absolvovali ho aj ďalšie družstvá z nášho
regiónu.
■ Tomáš Lély

Z Bašovskej kroniky
Rok 1934

V tomto roku zima bola stredná. Sánkovačka bola
dobrá a ani netrvala dlho. Ako chitila zima dňa 1.
decembra 1933, tak nastala teplá jar dňa 1. marca
1934. Veľmi sa steplelo a o pár dni už aj bola jarná
sejba v plnom prúde. Tak rečeno bola cela kampán
práce a kampán úrody o mesiac prv ako po iné
roky. Pred sv. Petrom už bola ražná žatva a ihneď
za ňú ostatné obilie rýchlo dozrievalo. Mlatba
zakončená bola v posledných dňoch júla 1934.
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Ovocie dozrievalo tiež v júli a v auguste. Zemiakov
sa už viacej urodilo ako rok prvnejší. Krmná repa
(burgyna) futrová bola veľká a moc. Repa cukrová
bola tiež v hojnom požehnaní. V lete roku 1934 sa
postavilo potravné družstvo a stavali ho majstri:
Mitošinka z ostrova a Gejza Miklovič z Pobedima,
pôvodne obá Pobedimčani.
Požiar
Dňa 27. sept. 1934 začala horieť stodola Floriánovi
Mihálikovi, trafikantovi. Požiar sa rýchlo zbadal,
dobehli ľudia s putňami a naše dva strekáče
pracovali tak, že okolité kozle a stodoly sa ochránili.
Poznamenávame, že nebolo vetra, ak by bol vietor,
neochránil by, lebo to bolo blízo.

Rok 1938
Dňa 21. mája 1938 niektorí vojaci v prvej zálohe boli
povolaní do zbrane- na lístok ihneď s najbližším
vlakom. Odešli: Viktor Urban Macko, Jozef Dekan
Krajčech, Michal Miklovič, Arnold Dekan. O tri týždne
prišli domov. Dňa 24.sept. 1938 boli povolaní tí istí
do zbrane. Dňa 24. sept. boli vyvesené mobilizačné
vyhlášky, na ktoré boli povolaní záložníci všetci
do 40 roku a mladší, ktorí vojenský výcvik už mali.
Dňa 26. sept. boli vziate evidenčné kone, ktoré každý
majiteľ musel zaviesť do okresného mesta Nové
mesto nad Váhom a na dva dni krmiva: 30 kg zeleného
a 15 kg. ovsa. Dňa 28. sept. 1938 bola asentirka
ďalších koní v Novom meste nad Váhom.

Rok 1945

Hrôzy plné časy prechodu fronty cez obec Bašovce
druhej svetovej vojny prežili aj bašovskí občania.
Dňa 2. febr. 1945 prišla do našej obce posádka
nemeckého vojska, ktorá sa umiestnila vo dvoch
budovách miestnych škôl a u občanov, ktorí mali
väčšie staveniská. Bolo ich asi dve roty, kone boli
po maštaliach. Táto nemecká posádka zdržala sa
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v obci do 29. marca 1945. Dňa 4. apríla 1945 prešla
fronta cez našu obec. Vojaci červenej armády prišli
od Piešťan a Veľkého Orvišťa. Predtým bola obec
bombardovaná ruskými a rumunskými lietadlami.
Jeden dom bol poškodený (Michal Dekan, č. 77)
a 5 stodôl zhorelo. Na chotári obce počas boja padli
asi dvaja nemeckí a dva ruskí vojaci, ktorí boli potom
pochovaní na miestnom cintoríne. Počas prechodu
vojsk, t.j. bojov občania po ukrývaní boli väčšinou
v podzemných skrýšach tzv. bunkroch, ktoré si sami
spravili. Prozreteľnosť Božia ochránila obec ako
i občanov od väčších škôd na majetku. Usmrtený
nebol žiaden občan. Príslušníci červenej armády
s obyvateľstvom zachádzali slušne. Kvôli pravde treba
konštatovať, že pri odchode Nemeckých vojsk, títo
z obce zrekvirovali 24 koní a 12 vozov i so záprahom
bez akejkoľvek náhrady. Po vzdialení fronty prišli
do obce Rumuni ( vojáci), ktorí taktiež vyše 20 koní
zrekvirovali od miestnych gardov a to tiež bez náhrady.
Národná stráž
Pre udržanie pokoja, poriadku a bezpečnosti
zorganizovala sa v obci Národná stráž a to
pod vedením Michala Mihálika.
Revolučný národný výbor
V polovici mája 1945 z iniciatívy občana Gustáva
Melichera zorganizoval sa revolučný národný výbor
a to z občanov, ktorí neboli konfrontovaní fašistickou
ideológiou.
Skončenie II. svetovej vojny
Po páde Berlína, ktorý obsadili príslušníci Červenej
armády, Nemecké vedenie kapitulovalo pred
víťaziacimi mocnosťami a iného dňa 9. 5.1945
vyhlásené bolo zakončenie II. svetovej vojny.
Nebol túžobne očakávaný mier. Československá
republika bola znovuutvorená. Nakoľko politické
vedenie obce, zvolené za Slovenského štátu
nemohlo svoju funkciu naďalej vykonávať,
zvolený bol ako som to už vyše označil Revolučný
národný výbor, ktorý pozostával z týchto občanov:

Predseda: Jozef Melicher, roľník
Členovia výboru: , Anton Lednický, robotník
Gustáv Melicher, robotník, Eduard Dekan, mlynár,
Viktor Petráš, robotník, Štefan Maco, roľník, Gustáv
Mikláš, roľník, Štefan Klčo, robotník
Tento výbor riadil osudy obce v ťažkých časoch
prechodných. Obcou prechádzajúce vojská potrebovali
zásobovacie prostriedky a preto i naša obec musela
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obetovať a to na jej pomery hodne. V týchto časoch
odovzdala na zásobovanie vojsku 2 vagóny obilia
a 42 kusov hovädzieho dobytka.
Politické organizovanie
Po znovuutvorení ČSR na Slovensku boli iba 2 politické
strany a to DS a KSS. Utvorenie miestneho národného
výboru. Pre skonsolidovanie pomeru v obciach bolo
treba v každej obci urobiť právoplatnú inštanciu,
ktorá by požívala dôveru občanov a to oddaných ČSR.
Nakoľko občania tunajšej obce pre krátkosť času
neboli politicky dostatočne preorientovaní, ustálené
bolo medzi okresnými vedúcimi, že v MNV bude každá
strana (DS a KS) zastúpená na 50 %. Predseda MNV
bude zo strany DS. Tak koncom mája 1945 prikročilo
sa k verejnému hlasovaniu, z kandidatúry prečítaný
bol menoslov členov MNV a zhromaždený ľud svojim
verejne vysloveným súhlasom a sčasti nesúhlasom
potvrdil, alebo odmietol toho ktorého kandidáta.
Na základe tohto verejného hlasovania zvolený bol
tento MNV:
predseda: Jozef Melicher, roľník za DS
tajomník: Anton Lednický, robotník za KSS
členovia: Eduard Dekan, mlynár, DS, Viktor Petráš,
robotník, DS, Viktor Klčo, robotník, KSS, Jozef
Mitošinka, robotník, KSS, Anton Jankech, robotník,
KSS, Štefan Miklovič, roľník, DS, Štefan Maco, roľník,
DS, Gustáv Melicher, robotník, KSS, Gašpar Petráš,
robotník, KSS, Viliam Vavrinec, robotník, KSS, Štefan
Mikláš, roľník, DSS, Michal Urban, roľník DSS

stredná. Za 1meter žita platila sa úradná cena
280 ksč. Pri panujúcej drahote táto cena sa
nevyrovnala ani výrobnému nákladu. Preto v tieto časy
bujnel tzv. čierny obchod. Tovar predával sa na čierno,
t. j. za cenu ďaleko vyššiu, než úradná maximálna
cena. V obehu boli tieto obeživá : slovenské peniaze,
české protektorátne, československé v SSSR
vyrobené. Nutno konštatovať, že ľudia mali mnoho
peňazí, len nebolo čo za ne kúpiť. Jedna kŕmna hus
predala sa za 1000 až 1400 kčs. Jeden pár topánok
na čiernom trhu stál 1200 kčs. Jeden pár čižiem
7-8 tisíc kčs.
■ redakcia

Z našej knižnice

Tento výbor zahustený väčšinou hlasov občanov, ujal
sa ťažkej práce konsolidovania povojnových pomerov
v obci.
Rôzne: Poštátnenie školy
V obci bola dvojtriedna rímskokatolícka ľudová škola
a to Výnosom slovenskej národnej rady č. 5/1944
zo dňa 6. sept. 1944 všetky neštátne školy na území
Slovenska sa poštátnili. Preto i miestna ľudová škola
bola poštátnená. Škola umiestnená je takto: jedna
trieda umiestnená je v pôvodnej budove pri kostole,
druhá trieda umiestnená je od roku 1943 v budove
po Jozefíne Schneiderovej, miestnej obchodníčky,
ktorá v roku 1943 ako židovka z obce odtransportovaná
bola.
Úroda v r. 1945
Jar bola stredne vlhká, za to leto bolo mimoriadne
teplé. Koncom júla, resp. začiatkom augusta,
teplota + 30 stupňov nebola zriedkavosťou. Úroda
obilia: stredná, cukrovka: podpriemerná, okopaniny:

Je zimný čas. December. Práve v decembri, v mesiaci
plnom zázrakov, sa deje mnoho udalostí. Spočiatku
deti nedočkavo očakávajú príchod Mikuláša a tešia
sa na balíčky plné sladkostí. Potom prichádza čas,
kedy srdiečka detí veselo poskakujú pri zdobení
vianočného stromčeka a s nadšením rozbaľujú
každý darček, ktorý pod ním leží. A na koniec tohto
kúzelného mesiaca nám všetkým buchot delobuchov
oznámi, že prišla prvá minúta, ktorou vstupujeme
do nového, nastávajúceho roka s vierou, že bude ešte
lepší, ako bol ten predchádzajúci. Atmosféra tohto
zimného čara prišla aj k nám do knižnice. Mikuláš
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Z obecnej
matriky

Narodili sa:
Bílik Matej
VITAJTE MEDZI NAMI!

Jubileá:
70 rokov
Jozef Dekan
Marta Melicherová
Mária Macová
80 rokov
Július Pastorek
Katarína Urbanová
BLAHOŽELÁME

Opustili nás:
Roman Šadibol
Ján Dekan
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!

zaklopal aj na naše dvere a pre
deti, ktoré chodia celý rok do našej
obecnej knižnice, tu nechal balíček
plný sladkých dobrôt. Ešte krajším
dňom však bola sobota, keď sme
zdobili vianočný stromček. Deťom,
ktoré pravidelne navštevujú knižnicu,
špeciálny poštár doručil jagajúcu sa
vianočnú pozvánku k tejto veselej
udalosti. No o pár dní prišiel ten
najkrajší deň – deň, keď našu knižnicu
večer navštívil Ježiško a nechal tu veľa
nádherných darčekov.
Zostáva mi už len jediné. Poďakovať
sa tým, ktorí mi pomohli a podieľali
sa na tom, že naša knižnica je takým
úžasným miestom a všetkým čitateľom
Bašovských novín zaželať úspešný
a šťastný nový rok 2015.
■ Adriána Balogová

Posedenie s našimi milými
starými rodičmi.
„Jeseň, jedno z nádherných období –
skrýva v sebe zvláštne čaro“, to určite
každý z nás pozná. Niektorí zberajú
úrodu, iní ešte dovolenkujú, veď
jesenné mesiace sú priam ideálne
počasím, pestrofarebná jeseň nás
láka. Každý z jesenných mesiacov je
pekný, ale október skrýva v sebe niečo
úžasné. Je nositeľom slávnostných
okamihov, kedy si pripomíname
Deň úcty k starším. Tento mesiac
bol v našej dedine slávnostný,
pretože nedeľné popoludnie 26.
októbra bolo venované našim
najmilším a najdrahším. Starým
rodičom, ktorí postupne prichádzali
do
nášho
kultúrneho
domu.

Slávnostným príhovorom privítal
všetkých zúčastnených starosta
obce, potom si všetci pozreli krátku
projekciu našej dediny, ktorá bola
popretkávaná nádhernou melódiou
našej vzácnej dedinskej hymny.
Potom už nasledoval program detí
z Materskej školy, ktoré moderovali
šikovné mladé dievčatá. Pod vedením
pani učiteliek nám deti predviedli
milé predstavenie zložené z recitácií,
piesní i tančekov. Všetko malo veľký
úspech, dlhotrvajúci potlesk nám
to len potvrdil. V očiach babičiek,
dedkov, ale i mamičiek, ktoré v duchu
s detičkami recitovali, sa neraz leskli
slzy, ale boli to slzy radosti a šťastia.
Každý si našiel milé slovo, tiché
pohladenie i nežné objatie, ktoré deti
bravúrne zvládli. Potlesk to nebol
záver, pretože nastalo obdarovanie
milým darčekom a ďalšie minúty
plynuli v srdečnom posedení
pri chutnom pohostení. Posedenie
skončilo, skončil slávnostný deň
– veríme, že stretnutie s našimi
starými rodičmi, bude krásne, hoci
i len doma v kruhu rodiny. Veď jeseň je
nádherná a jeseň života je úžasným
obdobím našich najbližších.

■ Eva Dekanová
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