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Vážení spoluobčania, prostredníctvom Bašovských
novín, Vás chcem informovať čím sa zaoberá a na čo
sa pripravuje naša obec
v najbližšom období. Chcem
Vás aj informovať o udalostiach, ktoré sa v obci udiali
za predchádzajúce polročné
obdobie. Prvý polrok 2015
bol bohatý na stretnutia
a rokovania. Počet stretnutí
bol naozaj veľký, niektoré
možno považovať za povinné, či rutinné na zabezpečenie chodu obce. Veľa
stretnutí však bolo podnetných a dôležitých. Ako
som sa dozvedel od poslancov obecného zastupiteľstva, občania našej obce sú málo informovaní o práci obecného úradu, preto mi bolo doporučené, občanov viacej informovať a to hlavne prostredníctvom obecných
novín.
Na začiatku tohto roka bol vybudovaný chodník od čakárne
smerom na Pobedim. Uskutočnila sa výsadba v okolí chodníka,
zrovnal sa terén za chodníkom a vybudovali sa parkovacie miesta
pre autá. V knižnici sa kúrilo elektrickými ohrievačmi a tak bolo
potrebné vybudovať plynové kúrenie, ktoré sa nám na jar podarilo
vybudovať. Zastrešil sa chodník v materskej škole. Urobil sa
poriadok v kompostárni, natreli sa podstavce v dome smútku
a natrelo sa zábradlie pri materskej škole a zábradlie na moste.
Popritom prebiehajú bežné udržiavacie práce pre rozvoj dediny a to
hlavne kosenie trávnikov a ich zalievanie v týchto horúcich letných
mesiacoch. Obec Bašovce je v štádiu prípravy na vypracovanie Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Teraz nastalo obdobie,
keď vláda zvýšila množstvo výziev na rôzne aktivity v obciach. Obec
Bašovce na obecnom zastupiteľstve rozhodla, že sa zapojí do
viacerých. Ako prvé prebiehajú jednania a príprava projektov na
nadstavbu kultúrneho domu. Tu treba tlačiť investora k zrýchleniu
prípravy na plánovanú výstavbu, aby sa stavba začala čím skôr,
nakoľko strecha na kultúrnom dome je v katastrofálnom stave.
Teraz vyšla výzva na vybudovanie kamerového systému, ako ďalšiu
očakávame výzvu na verejné osvetlenie. V auguste sa očakáva výzva
na zlepšenie stavu budov, budovanie ciest a kanalizácie. Medzi
dôležité informácie patrí aj vstup našej obce do mikroregiónu
Dubová a vstup do tzv. MASky Beckov-Tematín-Čachtice v okrese
Nové Mesto nad Váhom. V spolupráci s obcou Ostrov a Veľké
Orvište pripravujeme spoločnú BOVO olympiádu, ktorá by sa mala
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uskutočniť vo Veľkom Orvišti na futbalovom ihrisku v predbežnom
termíne 5.9.2015. Bližšie informácie budú na pozývacom plagáte.
Druhého mája sa uskutočnil v obci Majáles. Touto cestou sa chcem
poďakovať organizátorom, ktorý pre úspešný priebeh celej akcie
venovali veľa svojho voľného času. Viem o čom hovorím, pretože
veľa času som musel v spolupráci s Ondrejom Hornáčkom venovať
záchrane spojov v našej obci, čo sa nám aj podarilo. Zrušili sa len
spoje, ktoré obec Bašovce dotovala a podľa štatistiky SAD Trnava
chodili poloprázdne. Na záver mám ešte jednu povinnosť a tou
je moja žiadosť a zároveň aj prosba, aby sa deti a staršia mládež
v lokalite za kostolom správali ticho a ohľaduplne a to hlavne v čase
po 22,00 hod. Treba však upozorniť aj starších občanov, aby tolerovali
deti, veď aj oni boli deti a tiež sa radi živo hrali, čo znamená, že sa
radi smiali a zabávali a prosíme ich, aby sa nevyjadrovali neslušne
na adresu rodičov týchto hrajúcich sa detí. Prajem Vám krásne
prežitie letných dní v zdraví a pohode.

Slávnostná
svätá omša
Dňa 17.5.2015 sa v našom kostole Panny Márie ružencovej, konala slávnostná svätá omša, na ktorej
štyri deti z Bašoviec prvý krát prijali Eucharistiu.
Slávnostnú svätú omšu celebroval JCLic. Ľuboš
Tvrdý.
Začiatkom júla sme si pripomenuli ročné výročie pôsobenia nášho
nového kňaza JCLic. Ľuboša Tvrdého.

David Šadibol, Elena Mračnová, Peter Urban,
Samuel Maco.
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„Čo ťa nepáli,
nehas“
Známe slovenské príslovie, ktorým sa v minulosti riadili mnohé naše staršie generácie. Veď porekadlá, príslovia i pranostiky, vždy v sebe skrývali
nejakú múdrosť. Mení sa doba, svet je vyspelejší
vďaka pokrokovej technike, kedy sa nám otvárajú
dvere dokorán a práve preto sa niekedy stráca význam niečoho tak zaužívaného. V tomto prísloví obzvlášť. Veď keby sme fungovali podľa jeho významu,
tak svet by bol možno „naruby“.
Najviac nás istotne trápi a robí nám bolesť, keď v rodine nie je všetko v poriadku.
Príde choroba, problémy finančné, existenčné a všetko je zrazu iné.
A vtedy nevieme byť ako z kameňa, matka by aj dýchala za svoje
dieťa, otec pomôže svojou zručnosťou a šikovnými rukami, súrodenci sa stávajú spolupatriční a starí rodičia tiež zdieľajú vzniknutú
situáciu.
Niekedy sa to zdá málo, lebo hlavný aktér musí prekonávať prekážky sám, ako bežec na olympiáde, príbuzní tvoria obecenstvo, ktoré
fandí a povzbudzuje. Ale i ten potlesk robí atmosféru, z ktorej bežec
naberá ten zázračný dych a vbieha do cieľa. Koľko krát nezáleží, či
prvý, druhý, ale hlavné je , že ten cieľ je tu. O to je ten pocit emotívnejší a krajší.
Ako je to však, keď do toho cieľa bežia úplne cudzí ľudia, možno naši
susedia, občania z našej obce, alebo niekto, koho poznáme len tak,
ako sa vraví „z videnia“?
Určite veľa z nás znova tvorí to povzbudzujúce obecenstvo, pomôžeme ako sa dá.
Možno ak sa vyhlási nejaká zbierka, niekoho postretne nešťastie,
vtedy sa zastavíme a podáme pomocnú ruku. Niekedy však len naslepo prejdeme a ideme ďalej.
Netrápi nás a nezaujíma ako vypadá naše okolie, možno si ho ničíme sami, sme utiahnutí radšej doma ako slimák v ulite svojho
domčeka. Ak sa niečo deje, preberieme to len slovne a to je úvod aj
záver. S ťažkým srdcom si zvykáme na niečo nové, viem, veď každý
má teraz toho ozaj veľa. Stále sa za niečím náhlime a naháňame.
Raz sú to termíny v práci, potom u lekára, treba zaplatiť šeky na
pošte, otvoriť úver v banke, samozrejme na dedinách sú to i nekonečné hodiny v záhrade i pri domácich zvieratkách. To nás všetko
zamestnáva a oberá o čas, preto si asi nevšimneme, že dedinou
prechádzajú dve mladé dievčatá – skautky s veľkými batohmi a nemajú kde prespať a ani sa posilniť pred dlhou cestou po našom
krásnom Slovensku.
Zabudneme i na to, že príroda sa dá chrániť nielen čistotou, ale
i správnym separovaním a triedením. A tak vyložené vrecia s tetrapakmi - obalmi z mlieka, džúsov..., sú ako ojedinelé lastovičky,
pretože v mnohých domácnostiach končia v smetných nádobách.
O tejto téme by sa dalo písať veľmi veľa, všetko však záleží od nás.
Veď priložená ruka k dielu, akémukoľvek potrebnému je vždy vítaná. A aj ten pocit je potom úplne zvláštny a krásny. Ako keď mladá
študentka z našej obce len tak medzi rečou, ako trávi prázdniny, povie, že chytá muchy!!! Nerozumiete, ale ja už áno. Tie muchy a bolo
ich pomaly tisíc, zachránili život malému vtáčatku, ktoré vypadlo
z hniezda. Určite Vám teraz na tvári zaveje malý úsmev. Ja by som
takých malých úsmevov priala veľmi veľa nám všetkým. Pretože
maličkosti robia veľké veci a veľké veci robia dejiny.
Chráňme si naše dedičstvo i vzácne tradície, tešme sa, keď i malou
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zmenou prispejeme k niečomu veľkému. Nebojme sa však prekročiť myslené hranice niektorých pohodlných zvykov, ktoré možno
v čase, keď chudobný ľud nemal dovolania, mali svoj zmysel. Dnes
by sme takéto pomyselné požiare okolo nás už nemali obchádzať
s bázňou v duši, ale mali by sme prispieť k ich haseniu. Niekedy
možno zdisciplinovaním samého seba, inokedy upozornením suseda na chybné kroky. Chce to trocha odvahy a spolupatričnosti.
Tie požiare ohrozujú nás všetkých.
■ Eva Dekanová

Odpad v našej obci,
čo s ním?
Odpadový hyenizmus, aj takto možno nazvať situáciu, ktorú som našiel na zbernom dvore v polovici júna 2015. Pre lepšiu orientáciu občanov kam ukladať kroviny a dreviny som chcel umiestniť na plot vedľa vchodu do skládky tabuľu s nápisom „Kroviny a dreviny ukladajte
vedľa ohrady“. Pri pohľade do ohrady ma ohúrilo zistenie, že medzi
zeleným odpadom sú vyhodené aj staré gumené hadice a dokonca
rôzny stavebný odpad.
Neviem tento čin inak pomenovať ako názvom hyenizmus. V dobrej vôli ma napadlo, že bude lepšie, ak bude zberný dvor celoročne otvorený, to som však netušil, čoho sú schopní niektorí občania
(veľa krát nie naši). Obec má nastavený komplexný systém triedenia
odpadov tak, že každý druh odpadu má miesto, kde ho môže občan
uložiť. Od najkomfortnejšieho spôsobu vyložením pred dom v stanovený deň zberu, cez celodenné otvorenie zberného dvora. Aj napriek tomu pohodlnosť človeka a nezodpovednosť nemá hraníc ani
zábrany. ,,Odpady naše každodenné“, aj takto môžeme s trochou
recesie a nadsázkou pomenovať problém odpadov, ktoré vytvára
každý človek, ktorého prívlastok je jednoznačný - spotrebiteľ. Čím
viac spotrebúvame, tým viac tvoríme odpady. Moderný baliaci priemysel balí výrobky stále dokonalejšie, zaujímavejšie, nápaditejšie a
doslova všetko. Jediným liekom na stále sa množiace odpady, ktorými sa ľudstvo doslova dusí, je ich spracovávanie na nové výrobky
procesom recyklácie, ktorým sa uzatvára kruh produkujúci nové zo
starého, šetriaci prostredie a dokonca vytvárajúci zamestnanosť.
Preto jediným rozumným spôsobom, ako zachrániť prírodu pre budúcnosť je dôsledná separácia odpadov občanom - spotrebiteľom,
ktorému obec vytvára podmienky pre triedenie (separovanie) odpadu pri jeho odovzdávaní oprávneným organizáciám pre nakladanie
s odpadmi.
Systém je nastavený tak, že občan separovaný odpad vo väčšine
komodít len vyloží pred bránu domu. V Bašovských novinách Vás
informujeme o termínoch vývozu. Od začiatku tohto roka v separácií pribudlo separovanie tetrapakov. Tu Vás chcem požiadať o zapojenie sa vo väčšej miere do separácie. Do separácie tetrapakov sa
v našej obci zatiaľ zapojilo veľmi malé množstvo občanov preto Vás
chcem poprosiť a požiadať aj o lepšiu separáciu.
Navyše ešte jeden dôležitý fakt: občan za odovzdávaný separovaný
odpad neplatí, platí len za zmesový odpad – kuka nádoby. Tu hrozí
ďalší problém a to pri zvýšení množstva zmäsového odpadu zvýšia
sa aj náklady na jeho vývoz a to už platí čiastočne aj občan.
Odpadový hyenizmus, aj takto možno nazvať situáciu, ktorú som
našiel na „zbernom“ potoku Dubová v polovici júla 2015. Znova sa
opakujem, ale musel som použiť tú istú vetu pri pohľade do vody
nášho, v minulosti krásneho potoka, v ktorom sme sa ako deti kúpavali a starší občania si pamätajú, že sa tam i pralo. Teraz pri pohľade do vody uvidíte plávať uhynuté domáce zvieratá, rôzny odpad
a čo ma teraz zarazilo boli v obale zabalené koláče a chlieb a nebolo
ich málo. Na začiatku roka sme na zastupiteľstve tento problém

júl
1.vydanie roku 2015

3

Bašovské noviny
riešili a bolo doporučené zakúpiť fotopascu. Znečisťovanie ustúpilo
a pri prezeraní záberov bolo vidieť zvedavé pohľady našich občanov do korún stromov. Po tomto zistení som fotopascu radšej vrátil,
pretože pri jej objavení by určite zmizla. Ostáva len na našej fantázii,
predstaviť si, koľko toho náš potok už stihol ukryť. Pri takejto pestrej
palete odpadu v potoku podporujeme zvýšenie množstva potkanov
a myší. Ktovie čo si o nás pomyslia naše ďalšie generácie? Pravdu
povediac mrzí ma, keď si na to pomyslím. Nie je to však len v Bašovciach. Takéto miesta sú pozdĺž viacerých riek. Pýtate sa, čo som
chcel vlastne týmto článkom dosiahnuť? Chcel som, aby niektorí
z nás vedeli, že tým, že svoje smeti vyhodia niekam kam nemajú,
tieto smeti nezmiznú. Záleží na každom z nás, aby si spytoval svedomie pre to, ako sa správa k prírode okolo seba a či je ochotný
spraviť niečo v jej prospech. Nuž občania je len na nás, či budeme
záchrancami alebo hrobármi prírody.
■ Ing. Ľubomír Dekan

Mama, mamička,
mamulienka

odovzdávania vlastnovyrobených darčekov detí i krásnych ruží od
vedenia obce.
Zábava pokračovala už pri sladkom koláčiku, káve a minerálke,
hlavne však v príjemnom ovzduší, kedy sa na jednom mieste stretli
viaceré generácie a spoločne prežili nádherné a milé chvíle jedného
nedeľného popoludnia.
Záverečné ďakujem patrí všetkým, ktorí sa prípravou a prácou podieľali na tejto milej udalosti.
■ Eva Dekanová

Slnečný deň detí
Tento rok sme oslavovali deň detí v peknú júnovú, slnečnú sobotu.
Okolo 16.00 hod. sa na našom ihrisku zišli všetky deti.
Pani učiteľky z miestnej materskej školy v spolupráci s obecným
úradom pripravili pre malých nedočkavcov rôzne zaujímavé prekvapenia. Čakali na nich rôzne súťaže, za ktoré dostali body a na záver
okúpali svoju loďku vo vode.

“Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky, každú hračku maličkú,
lež najväčšmi zo všetkého ľúbim svoju mamičku.”

Známy verš venovaný našim mamičkám, od významnej slovenskej
spisovateľky Elenky Čepčekovej, je ako stvorený na úvod tohto článku, v ktorom opisujem krásne chvíle a momenty z oslavy dňa matiek.
Tá sa konala tradične, druhú májovú nedeľu. V poobedňajších hodinách do sály kultúrneho domu prichádzali mamičky, babičky, tety,
ale i niektorí ockovia, pretože hlavnými aktérmi slávnostného posedenia boli práve tie najmenšie škôlkárské ratolesti .
Tie prichádzali krásne vyobliekané v doprovode svojich najbližších,
ale hneď bežali ku skupinke , ktorá sa chystala na vystupovanie.
Úvod slávnostného podujatia tradične zahájil starosta obce. Milý
a dojemný prejav bol zakončený potleskom a to už znela naša bašovská hymna a všetci prítomní si pozreli na veľkom plátne zábery
našej obce.
To hlavné a najkrajšie prišlo však práve vtedy, ako začal program
detí z Materskej školy. Pod vedením pani riaditeľky Janky Macovej a pani učiteľky Editky Belicovej škôlkári uplietli veniec vďaky
v podaní básničiek, veršovačiek, piesní, ale i veselých tančekov. Tu
sa prejavili mnohé talenty, ozaj výnimočné a taká bola i odmena.
Nielen vo veľkom potlesku, slzičkách radosti v očiach mamičiek
a babičiek, ale i tej slávnostnej atmosféry, ktorá pretrvávala i počas

Vyhrali všetci, ku gratulácii a sladkej medaile dostali deti pekné
tričká od sponzora pána Chalova.
Celé ihrisko bolo zrazu krásne ružové. Potom sa deti rozbehli za
sirénou policajného auta, čo na nich čakalo a všetci sa povozili po
celej dedine. Okrem toho, že im určite od napätia búšili srdiečka,
sa cítili trocha ako policajti. Aby som nezabudla celé popoludnie sa
deťúrence vozili na ozajstnom koči, ťahanom dvoma urastenými
koníkmi s pohoničmi bratmi Puvákovcami.
Deň pokročil a v podvečer sa zrejme z tepla rozhorela vatra pri plote
ihriska. To už boli privolaní naši hasiči a celú situáciu mali hneď pod
kontrolou. Boj s ohňom zvládli bravúrne, deti si vydýchli, že všetko
dobre dopadlo.
Keďže už boli aj troška hladné, začala sa opekačka chutných špekáčikov.
Ale ešte pred tým, aby im lepšie chutilo, im tanečnica Simsalala
pripravila veselý program. Deti pozerali, počúvali, potom spolu s
tanečnicou tancovali a kreslili.
Odmenu mali aj v podobe ruskej zmrzliny, aby im nebolo tak teplo.
Myslím, že všetci, ktorí sa tejto peknej akcie zúčastnili neobanovali,
že venovali čas našim deťom.
Porozprávali sme sa pri výbornom guláši a pivku z kuchyne u Snopeka a hneď nám bolo ľahšie na duši.
Chcem poďakovať všetkým usporiadateľom, dobrovoľníkom a sponzorom za ich čas a ochotu, ktorý venovali najmladším obyvateľom
našej obce. Čas venovaný deťom, patrí medzi najcennejší.
■ Ing. Mária Urbanová
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Skautky zo Švédska Cyklista
zavítali aj k nám
v Bašovciach
Začiatkom prázdninového mesiaca našou obcou prechádzali dve
mladé dievčatá a hneď upútali pozornosť. Turistické oblečenie,
hlavne kvalitná turistická obuv a veľké ruksaky. Pred slniečkom
ich ochraňovali plátenné šiltovky. To všetko nám už napovedalo, že
dievčatá sú zďaleka. Friga Nagy a Kajsa Emanuelsson sú študentky
univerzity v meste Göteborg vo Švédsku a ich koníčkom je skauting. Vďaka projektu spoznávania cudzích krajín a miest pricestovala na Slovensku 34 členná skupina, ktorá sa porozdeľovala do
skupiniek a tak práve táto dvojica v rámci spoznávania našej krajiny
zavítala do našej obce v podvečerných hodinách. Ich denná etapa
začala v dedine Krajné a končila u nás, kde sa občerstvili na káve
u pána Stanislava Macu, v areáli nášho ihriska si postavili stan na
prenocovanie a tiež využili pohostinnosť našej obce pri domácich
raňajkách a očiste turistického tela.
V rozhovore spomenuli, že skautingu sa venujú už vyše desať rokov,
navštívili už Nórsko a iné severské krajiny. U nás sa im páči príroda,
malé dedinky i mestečká, prekvapené boli z veľkých horúčav, veď 30
stupňové teploty ich ozaj nielen prekvapili, ale aj potrápili.
Odpočinuté a posilnené sa vydali na etapu ďalšieho dňa Bašovce –
Radošina, no a na záver ich čaká krásna naša Nitra, kde sa stretnú
všetky skupinky a vrátia sa späť do Švédska.
Prajeme šťastné kilometre do ich rodiska, nech sa zahoja boľavé nohy a zaujímavé fotografie i milé spomienky sa zapíšu do ich
skautského denníka.
■ Eva Dekanová

Na potulkách po Slovensku
zavítal k nám cestovateľ
Laco Holub z Vranova nad
Topľou.
Cestovať
začal
v roku 2010 a za osem rokov
chce navštíviť všetky obce na
Slovensku. Prajeme mu veľa
zdravia a šťastia, aby sa mu
sen podarilo splniť.

Naša knižnica
Vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a samozrejme, aj podpore našej obce, pribudlo do Obecnej knižnice Bašovce 92 nových knižných titulov. Okrem kníh, ktoré sú súčasťou
zoznamu povinných čítaní na základných a stredných školách, je
naša knižnica obohatená aj o nové romány, ktoré zaujmú najmä
dospelých čitateľov, ale aj o nové rozprávkové a obrázkové knihy,
ktoré potešia našich najmenších návštevníkov knižnice. Pri nákupe
nových kníh sme nezabudli ani na nové encyklopédie, týkajúce sa
nielen dejín, ale aj biológie, konkrétnejšie zvierat a ľudského tela.
Mysleli sme aj na vášnivých záhradkárov, pre ktorých sú pripravené
dva knižné tituly od Juraja Matláka, v ktorých nájdu zdokumentované najrozšírenejšie ochorenia záhradných plodín, ovocnín a viniča,
ako aj rady na odstránenie daných ochorení a liečenie napadnutých
rastlín.

Deti majú v knižnici možnosť zahrať si množstvo hier, maľovať si a
taktiež majú k dispozícii aj počítač s internetom. Otváracie hodiny
našej knižnice sú v stredu od 15:00 do 17:00
a v sobotu od 13:00 do 15:00.
Teším sa na Vašu návštevu!
			

■ Adriána Balogová
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Z našej
materskej školy...
...a opäť sa skončil školský rok, v ktorom našu MŠ navštevovalo 18
detí. Spolu sme sa hrali, učili a zabávali.

Letné obdobie prinieslo veľa spoločných aktivít, s ktorými by sme
sa chceli s vami podeliť.
Už tradične budúci prváci navštívili prvú triedu ZŠ Pobedim, oslávili
Deň detí v obci a hurá na výlet do Piešťan, ktorý bol spojený s návštevou výstavy krojovaných bábik Slovenska (našli i bábiku v bašovskom kroji)... Príjemne unaveným a hladným deťom po výlete, chutila výborná pizza, ktorú pripravili manželia Snopekoví.
Deti v škôlke rozospievala, roztancovala a spolu deťmi si zahrala na
hudobných nástrojoch veselá Simsalala. Deťom prisľúbila, že sa do

Bašoviec ešte vráti na oslavu Dňa detí. A svoj sľub dodržala.
Navštívil nás i ujo policajt, ktorý deťom hovoril o bezpečnosti na
ceste, o bezpečnom správaní sa detí, ak ich volá cudzia osoba alebo
nájdu injekčnú striekačku... Deťom sa predviedol i jeho cvičený pes
Amigo a deti mali možnosť sa s ním zahrať. Vyskúšali si i pomôcky,
ktoré používajú policajti v svojej službe, čo potešilo hlavne chlapcov.
Deti ktoré navštevovali v MŠ krúžok anglického jazyka, urobili radosť svojim rodičom a učiteľkám.
Na otvorenej hodine so svojou pani učiteľkou PaedDr. Slávkou Chlapíkovou predviedli, čo sa cez rok naučili.
Boli naozaj šikovné, za čo patrí vďaka i ich pani učiteľke.
Krásnym zážitkom bol spoločný výlet detí s rodičmi do Family parku, najväčšieho zábavného parku v Rakúsku. Na tomto mieste plnom atrakcií, si každý podľa svojho veku, ale i odvahy našiel svoju
zábavu a v časti vodný svet i osvieženie.
V posledný deň školského roka sme sa lúčili s budúcimi prváčikmi.
Do školy odchádzajú Sofinka Gvuščová, Saška Svetlíková, Kristínka Mračnová, Tomáško Nerpas, Petrík Mikuš a Oliverko Hermann.
Spoločne si všetky deti spolu zaspievali a zahrali sa. Budúci ško-

láci menším deťom pripravili malý program - čo som sa v škôlke
naučil. Deti dostali i naozajstné vysvedčenie. Ďakujem i za krásne
a dojímavé slová od detí a ich rodičov, ktorí sa tiež zúčastnili. Našim
budúcim prváčikom prajeme veľa úspechov v škole, dobrých kamarátov a milé pani učiteľky. Deti si potom odniesli svoje prvé tablo,
do okna kultúrneho domu. Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie
- torta, zmrzlina...
V závere chcem poďakovať Evke Gvuščovej, Evke Svetlíkovej a všetkým, ktorí im pomáhali a obetovali svoj voľný čas pri akciách, ktoré
boli organizované s MŠ. Za získané finančné prostriedky, boli zakú-

pené deťom nové posteľné návlečky a vankúše. Zároveň ďakujem
za krásny výlet do Family parku, autobus bol hradený tiež z týchto
získaných finančných prostriedkov. Rodine Snopekovej ďakujem za
pizzu a občerstvenie, ktoré deťom pripravili sponzorsky v deň výletu do Piešťan. Poďakovanie patrí i rodičom detí, p. starostovi Ing.
Ľubomírovi Dekanovi, zamestnancom OÚ a všetkým sponzorom
a priateľom našej materskej školy.
■ Janka Macová
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Stavanie mája

Naši hasiči obdržali tento rok dotáciu od Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na nákup zásahovej techniky. Táto technika
zlepší akcieschopnosť a vybavenosť nášho zboru, ktorý bude môcť
zasahovať a pomáhať pri ochrane zdravia a majetku v našej obci a v
okolí. Z viacerých spomeniem napríklad zásahové obleky, čerpadlo
na vyčerpávanie zatopených pivníc, alebo motorovú pílu. Technika
bola už aj odskúšaná na menších zásahoch v našej obci.

Bašovskí hasiči sa v posledný májový víkend zúčastnili okresnej
súťaže, ktorá zahŕňala okresy Piešťany a Hlohovec. Preteky pozostávali z dvoch disciplín: útoku a štafety. V silnej konkurencii sme
s najlepšou štafetou zvíťazili a postúpili na krajské kolo do Cerovej.
Dňa 13.6. 2015 sa na našom ihrisku uskutočnilo 2. kolo súťaže
Inovecko-karpatskej hasičskej ligy a súťaž o pohár starostu obce
Bašovce. Pretekov sa zúčastnilo 19 mužských a 9 ženských tímov.
Z víťazstva sa radovali hasiči z Pavlíc a hasičky z Rudníka. V horúcom počasí sa návštevníci mohli občerstviť čapovaným pivom, kofolou a chutnou cigánskou. Celkovo to už boli štvrté preteky usporiadané v Bašovciach a myslím, že to je pekná tradícia, ktorá bude
pokračovať aj ďalšie roky. Touto cestou by sme chceli poďakovať
každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol pri organizácii našej
súťaže.
■ Tomáš Lély

Máj patrí svojím čarom asi k najkrajším mesiacom v roku.
V máji nás privíta pekné počasie, začínajú kvitnúť kvety, lúky
a trávniky sú krásne zazelenané.
K tomuto mesiacu sa viažu mnohé príslovia, porekadlá, pranostiky
i tradícia stavania mája v každej obci i v meste.
Na príprave stavby mája sa u nás v Bašovciach predvečer tohto
krásneho sviatku podieľali malí i veľkí.
Šikovné a zručné ruky malých škôlkarov s radosťou ozdobovali korunu ihličnatého stromu, keď na jej vetvičky uväzovali pestrofarebné
mašle.
■ redakcia
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Z Bašovskej kroniky
Rok 1947
Začiatok roku 1947 je v znamení krutej zimy. Snehu napadlo
málo, zato v suchých mrazoch bolo veľa. -24, -25 stupňov nebolo
zvláštnosťou, ešte 5. marca 1947 nameral som -7 stupňov, čo je
v tomto období mimoriadny prípad. Leto je zase abnormálne suché.
V mesiacoch máj až október nebolo takmer žiadnych zrážok. Teploty dosahovali veľkých výšok ešte i v septembri. Teplota v auguste
bola 32 až 35 stupňov vysoká. Následok týchto nezvyčajných poveternostných pomerov bol, že úroda vo všeobecnosti bola hlboko pod
priemer. Veľký nedostatok krmy pre statok. Úradná cena 1 metráka
žita alebo jačmeňa je 600 ksč.
Komunikačné pomery
V tomto roku zavedená bola autobusová doprava Bašovce- Piešťany.
Cena jednej túry je 10 ksč. Toto spojenie s okresným mestom
bolo už potrebné, pretože obec nemá železničnú stanicu ( tá je
v Piešťanoch).
Školské pomery
Nakoľko počet žiakov stúpol, školská správa v školskom roku 19471948 zriadila druhú triedu, teda štátna ľudová škola je opäť dvojtriedna. Vyučuje sa vo dvoch budovách, a to v pôvodnej školskej
budove prvá trieda a v budove, ktorej majiteľkou bola bývala
obchodníčka Jozefína Schneiderová, ktorá zo Slovenského štátu
bola z obce vyvezená, patrne do koncentračného tábora a dosiaľ sa
nevrátila. Iste tam zahynula.
Zdravotné pomery
Napriek veľkým suchám tento rok, nevyskytli sa v Bašovciach epidemické choroby. Jedno dieťa onemocnelo na šarlach.
Rok 1948
Poveternostné pomery začiatkom roku boli priaznivé. Zima bola
mierna, snehu nebolo veľa, zato jarné dažde boli výdatné. Oziminy
dobre prosperovali.
Pre politické a názorové nezrovnalosti politických strán nár. frontu
v 2. pol. februára odstúpilo 11 ministrov z vlády (okrem ministrov
KSČ). Nakoľko pracujúca robotnícka trieda nesúhlasila prostredníctvom svojho vedenia URO-RH s podmienkami odstupujúcich
ministrov, ktorí nesúhlasili s postupnou socializáciou štátu na
návrh predsedu vlády dňa 25. 2. 1948 menuje V. E. Benéš novú Gottwaldovsku vládu, ktorá úplne vyhovuje ľudovo-demokratickému zriadeniu. Jarné voľby do nár. zhromaždenia celkom podporili postup
pokrokových elementov v štáte na koľko pre spoločnú kandidátku
NF hlasovali občania až 90 %. Na základe výsledkov týchto volieb
IVMNV sa museli spraviť tieto zmeny. Staré meštiacke NV boli
zrušené a na čelo vedenia obcí dostali sa pokrokoví ľudia, najmä
z KSS. I v Bašovciach ustanovila miestna správna komisia a miestny
akčný výbor a to verejným hlasovaním.
Miestny akčný výbor:
Anton Lednický, robotník, ako predseda
Rudolf Maco, robotník ako podpredseda
Michal Miklovič, predseda JSSR, roľník ako člen
Valérian Dekan, predseda JSSR, roľník ako člen
Miestna správna komisia:
Jozef Melicher, roľník, predseda
Viliam Klčo, robotník, podpredseda
Viktor Klčo, robotník, člen
Michal Urban, roľník, člen
Martin Melicher, roľník, člen
Vialiam Vavrinec, robotník, člen

Gašpar Mikláš, roľník, člen
Valentín Mihálik, robotník, člen
Klement Antal, robotník, člen
Štefan Melicher, roľník člen
Dňa 13. 3. 1948 mal štátny pohreb minister zahraničia Dr. Ján
Masaryk, posledný mužský potomok prezid. osloboditeľa T. G.
Masaryka.
Dňa 21. apríla 1948 odhlasovalo KNS základný školský zákon do
ktorého všetky školy sa poštátnili. Je to veľký sociálny výdobytok, lebo sa i sociálne najslabšiemu umožní štúdium na stredných i vyšších školách. Povinná školská dochádzka sa rozširuje
na 9 rokov. 9. mája odhlasovaná je KNS nová pokroková Ústava
Československej rep., a to jednohlasne.
Rok 1949
Poveternostné pomery
Zima bola mierna. Percento zrážok bolo priemerné. Na jar bolo
hodne zrážok, ktorej hospod. plody kultúry dobre vzišli a bujne
rástli. Aj leto bolo pre poľnohospodárov veľmi priaznivé. Žatevné
práce sa mohli preto konať bez prekážok poveternostných. V jeseni
bolo dostatok zrážok. Jesenné počasie prialo k orbe a siatiu ozimín. Abnormálna je zima v decembri. Totiž priemerná teplota je vo
všeobecnosti hodne vyššia než v priemere, než ako ho ukazujú v iné
roky. Meteorológovia tvrdia, že posledných 30 rokov bol dec. 1949
najteplejší. Možno tvrdiť, že dokonca r. 1949 ešte poriadne nemrzlo.
I snehu málo.
Hospodárske pomery
Vďaka dobrým poveternostným pomerom úroda tohoročne bola
niečo nad priemer. Aj kvalita zbožia bola veľmi dobra. Preto pôdohospodári kontingent na rok 1949 splnili nad 100%
Politické udalosti
Na jar toho roku konala KSČ svoj IX. zjazd v Prahe. Bola to veľká
udalosť celoštátneho významu. Základná org. KSS v Bašovciach,
ktorého predsedom je Viliam Klčo, robotník, uzniesla sa uskutočniť
tieto dni aktivity k IX. zjazdu KSČ tieto podujatia:
1. Dôkladne vyštrkovať a upraviť obecné cesty
2. Vykonať čiastočnú etapu kanalizácie obce
3. V ovocnej škôlke vysadiť podpníky
4. Žatevné a mlatobné práce konať v susedskej
výpomoci
5. Predpísané kontingenty poľnohospodárskych
produktov splniť na 100 %
Tieto podujatia sa v obci dôsledne splnili
V obci už od dávna je pri potoku tzv. „Baumschula“ t.j. ovocná
škôlka. No už dlhší čas sa tam stromky nepestovali. Z iniciatívy
riad. šk. Lad. Zálešáka a pred. MNV Ant. Lednického na jar t. r.
vysadila školská mládež 900 kusov podpučkov jabloní. V tejto akcii
sa na budúci rok bude pokračovať. Z iniciatívy mo KSS (miestna org.
komun. strany) v máji t. r. previedla sa parcelácia v bašovskom chotári sa nachádzajúce sa pozemky Prepozitúry v Novom Meste nad
Váhom. Noví prídelci týchto pozemkov už na jeseň mohli na svojich prídeloch konať jesenné práce. Keďže dosavády predseda MNV
Jozef Melicher sa tejto funkcii vzdal, mo KSS navrhla za nového
predsedu Antona Lednického, robotníka, ktorý túto funkciu aj prijal.
V jeseni t.r. štátna cestná správa začala s dôkladnou opravou štát.
cesty z Veľkého Orvišťa vedúcu cez obec Bašovce až do Pobedíma.
Stará a dlho neopravovaná poľná cesta, vedúca z Bašoviec do Pobedíma cez Kapustnice bola vyštrkovaná, zvalcovaná.
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Vývozový kalendár

Z obecnej matriky

Termín odvozu plastov

Narodili sa:
Pavlovičová Veronika
Melicherová Rebeka
Melicherová Karolína

PET fľaše a ostatné plasty
August
September
4. piatok
Október
16. piatok
November
27. piatok
December
-

Vrecia

VITAJTE MEDZI NAMI!

(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)

Uzavreli manželstvo:

Termín odvozu zberového papiera

Karaba Ján a Hornáčková Petra

Jubileá:
70 rokov
Valko Dušan
Masárová Oľga
80 rokov
Maco Viliam
Urban Alexander
Drlička Jozef

BLAHOŽELÁME
Opustili nás:
Mikláš Emil
Urbanová Mária
Urban Rafael

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!

Papier
August
September
Október
November
December

4. piatok
16. piatok
27. 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).

Termín odvozu zberového skla
Sklo
August
September
Október
November
December

2. streda
14. streda
25. streda
-

Bašovské noviny – polročník Obce Bašovce. Vydáva: Obec Bašovce
Tlač a grafické spracovanie: www.ghstudio.sk
Šéfredaktor: Eva Dekanová
Redakčná rada: Adriána Balogová, Erika Petrášová, Ing. Mária Urbanová, Janka Macová,
Tomáš Lély, Viera Madunická
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obec Bašovce č. 160, 922 01 Bašovce,
č. tel.: 033/7746859, fax: 033/ 7746859, e-mail: obecnyurad@basovce.sk
IČO vydavateľa: 318 278 02
Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, reg. č.: EV 4378/11,
Náklad: 140 ks. Tlač: Obec Bašovce č.160, 922 01 Bašovce. ISSN 1339-374X
Nepredajné

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
Kovy - 1100 l kontajner
August
5. streda
September
Október
28. streda
November
December
-

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.
Termín odvozu kompozitných obalov
Kompozitné obaly (tetrapaky) - vrecia
August
26. streda
September
23. streda
Október
21. streda
November
December
16. streda

Plastová nádoba - oranžová, vrecia
(slúži na zber kompozitných obalov
- tetrapakov)

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.
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.

