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Milí spoluobčania!
Vianoce........
ani
sme
sa
nenazdali a sú tu opäť. Sviatky
pokoja, radostného očakávania,
kolied, darčekov, vianočných
koláčikov, medovníkov, pohody,
lásky a porozumenia. To je len
niekoľko možností, ktoré nás
napadnú pri slove Vianoce. Je
však pravdou, že pre niektorých
ľudí sú Vianoce obdobím stresu,
zhonu a nervozity. Žijeme v dobe,
kedy sa kladie dôraz hlavne
na materiálne veci a to je aj príčina
toho, že niektorí ľudia vnímajú tieto sviatky viac
materiálne ako duchovne.
To ako Vianoce prežijeme je však len a len
na nás. Buďme skromní, vážme si to, čo máme.
Pri otváraní vianočných darčekov nepozerajme
na cenu. Radujme sa z toho, že darčeky máme
od koho dostávať, radujme sa z toho, že darčekmi
môžeme obdarovávať. Materiálne darčeky určite
potešia, ale nemali by zatieniť čaro spoločných
stretnutí, posedení a milého slova s rodinou
a priateľmi. Prajem Vám krásne a požehnané
Vianoce. Zdravie, láska, svornosť a pohoda nech
zotrvávajú v nás po celý nasledujúci rok.
■ Starosta obce

Vianoce sú už tu.....
Posledný z mesiacov v roku je v našom kalendári
a s ním i čarokrásne obdobie Vianočných
sviatkov. Znova sa chystáme, aby sme štedrý

večer prežili ozaj štedro za
slávnostným stolom, v kruhu
najbližších. Skôr než zapálime
štvrtú sviecu na adventnom venci
však prekonávame „behy“ na
dlhé prekážky v podobe nákupov,
upratovania, pečenia, vyzdobovania
našich príbytkov. Tieto materiálne
veci nás niekedy veľa prenasledujú
a preto až pri duchovnej hodnote ,
nastávajúcich sviatkov spomalíme
a ozaj sa zastavíme. Či už pri
vianočnej spovedi, slávnostne –
vysluhovaným omšiam, alebo len pri
tichej modlitbe, kedy sa s pokorou
modlíme, ale aj prosíme o to najvzácnejšie – zdravie.
Zdravie pre našich najbližších a najdrahších. Veď
s nádielkou zdravia sa zvláda všetko ľahšie –
učenie, práca i krkolomné termíny rôznych úloh.
Pritom si ho mnohí, hlavne zdraví nevážia a neraz
podceňujú prevenciu. Prevencia to nie sú len
kontrolné návštevy u lekára, tzv. „preventívky“, ale
i samotný spôsob nášho životného štýlu. Niekto
sa naháňa v práci, lebo je „nenahraditeľný“, iný
pracuje aj keď vie, že by mal odpočívať a liečiť
sa. Ale čo už. Môžeme si len spomenúť na zlaté
staré časy, keď sme mohli bez strachu odísť
na PN-ku a vrátiť sa do práce bez strachu, že
prídeme o miesto. A tak sa čerpá dovolenka
na „preliečenie“ a dovolenka na zotavenie sa
skracuje na krátkodobý pobyt, niekedy len doma
v záhrade. A tak naše telo dostáva zaberať, ako
keby prekonávalo prekážku na olympiáde. Mnohí
odvážlivci si pomáhajú cigaretkou na dva ťahy
a pohárikom na zdravie, opakovaným veľa a veľa
krát. K tomu už len nezdravá výživa a čakárne
kardiológov, internistov a iných odborných lekárov
sa zapĺňajú. Staršia generácia nám dá určite
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za pravdu, že za ich mladosti takéto „neduhy“ až
tak svetom nevládli. Rehabilitáciou im bola práca
na poli, či v záhrade – chrbtice neboleli zo sedenia
za
počítačom,
alebo
prechladnutia
v klimatizovaných pracoviskách a nákupných
strediskách. A aj keď si v zime omastili svoje žalúdky
zabíjačkovými dobrotami, určite im nestúpal ani
cholesterol a ani krvný tlak, pretože oddych vtedy
ešte mal zelenú počas mnohých zimných večerov.
Nepomôže nám však obracať sa za minulosťou,
treba žiť v prítomnosti a myslieť na budúcnosť.
Doprajme si nielen zdravú stravu, oddych ale aj to
najvzácnejšie - dobré ľudské myslenie , pretože
aj to patrí k pozitívam pre naše zdravie. A tak keď
budeme prichádzať do vianočných príbytkov, nech
to naše prianie „Zdravie, šťastie vinšujeme Vám...“
prichádza naozaj a počas celého roka.
■ Eva Dekanová

Hodová slávnosť v Bašovciach

Jeseň nie je len obdobím zberu úrody zo záhrad
a polí, v mnohých mestách, hlavne však obciach – je
to oslava duchovná. Vtedy si väčšinou pripomíname
zachovanie tradície, kedy oslavujeme výročie
patróna, patrónky nášho kostola. U nás sa táto
tradícia zachováva už dlhé roky a tak začiatok
októbra na sviatok Panny Márie ružencovej slávime
v našom kostole slávnostnú - hodovú svätú omšu.
Už uplynul rok, čo do našej farnosti nastúpil
dôstojný pán JCLic Ľuboš Tvrdý. Práve ten vnukol
myšlienku, obnoviť tradície našich predkov. Vrátiť
aspoň na chvíľu späť neskutočnú nádheru, ktorá
sa ukrýva v krojovom oblečení. A tak nás tá
naša hodová nedeľa privítala nielen slnečným
počasím, ale i obnovením našej ľudovej tradície.
Do nášho svätostánku prichádzali ľudia osláviť
sviatok patrónky nášho kostola. Na úvod ich
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očarila nádherná kvetinová výzdoba z rúk šikovnej
aranžérky, Evky Gvuščovej, ktorej šikovnosť je
vychýrená v širokom okolí. Farby jesene boli
zapracované do skvostných kytíc, ktoré ozdobovali
nielen hlavný oltár, ale i ostatnú časť kostola.
Farebnosť prevládala i v našom krojovom oblečení,
do ktorého sa v tento slávnostný deň obliekli nielen
dospelí a mládež, ale i tie najmenšie deti. Celá
omša sa niesla v slávnostnom duchu, atmosféru
dopĺňal zvuk organa, citlivý prejav mladej speváčky.
Obetné dary prijal dôstojný pán od krojovaného
páru detí i krojovaných žien. Záver omše bol
zakončený slávnostnou piesňou. Po skončení
omše sa ľudia nerozpŕchli, ako býva zvykom,
ale zostali na krátkom stretnutí. Pred kostolom
ich čakalo pohostenie v podobe napečených
sladkých i slaných dobrôt, na prípitok pohár vína
a k milej atmosfére sa zaslúžil i pán Kyselica,
ktorý na harmonike hral na ľudovú nôtu. Ľudia
zotrvávali v milých debatách i spomienkach, veľký
úsmev nastal pri spoločnej fotografii všetkých
prítomných krojovaných. Tu bola najkrajšie
zviditeľnená nádhera a skvost našich predkov.
V pestrofarebných krojoch stáli desiatky hrdých
Bašovanov, od najstarších, po tých najmenších.
V zábere nechýbal dôstojný pán, veď práve on stál
pri zrode tejto krásnej myšlienky. Do domácností
sa všetci poberali pokračovať v slávení hodových
osláv a hoci tie skončili, krásna obnovená tradícia
určite nepadne do zabudnutia.

■ Eva Dekanová

Pozvanie zimnej prírody
Od jesennej rovnodennosti (23. september) sa
noci predlžujú, dňa ubúda a Slnko sa postupne
dostáva na najnižší bod na oblohe. 21. decembra
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nastane zimný slnovrat. Od toho dňa Slnko opäť
naberá na sile. Po tomto slnovrate sa dni začínajú
zväčšovať a noci, čiže tmy, skracovať. Počas zimy
teda prežívame dni, keď je slnko najďalej od Zeme.
Avšak v tomto čase slávime Vianoce – sviatky,
ktoré vyzývajú človeka byť k druhému človeku čo
najbližšie. A tak posielame vianočné pozdravy do
celého sveta. Navštevujeme svojich príbuzných
a priateľov. Prajeme si navzájom všetko dobré
v novom roku.

v konaní dobra. Tak ako Slnko postupne naberá
na sile (na Nový rok o slepačí krok, na Hromnice
o hodinu více), postupujme aj my aspoň tým
„slepačím“ krokom v snahe byť spravodlivý, čestný,
úprimný. Sama príroda nás pozýva k tomu, aby
sme boli viac ľudskejší. Ak prijmeme toto pozvanie
a ľudia si nás začnú mýliť s Ježišom, bude to
signalizovať, že svet sa stáva lepším.

Pred niekoľkými rokmi cestovala skupina
manažérov na obchodné rokovanie. Svoje
manželky pri lúčení uistili, že v piatok večer budú
už doma. Určite budú večerať spolu. Ale ako to
býva, obchodné rokovanie trvalo dlhšie ako malo.
Aby stihli let, uháňali na letisko. To bolo preplnené
a tak s kuframi v rukách museli zvládnuť
prekážkový beh. Vtedy jeden z manažérov nechtiac
drgol do stola, na ktorom boli košíky s jablkami.
Košíky sa prevrhli a jablká sa rozkotúľali na všetky
strany. Bez toho, žeby sa obzreli, bežali ďalej,
aby stihli odlet lietadla. Už aj tak mali byť dávno
na palube. No jeden z nich zastal. Pocítil súcit
nad dievčaťom, ktoré stálo pri stole a strážilo zvyšné
jablká. Po tvári jej tiekli slzy. Bezmocne hľadela
na rozkotúľané jablká, zatiaľ čo sa davy ľudí
ponáhľali z jednej i druhej strany. Nikto sa
nezastavil, nikoho nezaujímala ťažká situácie
dievčiny. Manažér zakričal na svojich kolegov, aby
pokračovali bez neho. Poprosil ich, aby vysvetlili
jeho manželke, že poletí neskorším lietadlom.
Potom sa zohol a začal medzi pohybujúcimi sa
ľuďmi zbierať rozkotúľané jablká. Keď ich pozbieral,
odovzdal ovocie dievčine. No všimol si, že niektoré
jablká sú obité. Začal teda s triedením. Keď svoju
prácu ukončil, vytiahol peňaženku a dievčaťu
podal 20 dolárov. To je za škodu, ktorú sme ti
urobili. Bude ti to stačiť? spýtal sa. Dievča cez plač
prikývlo. Keď sa už chystal odísť, zavolala za ním:
,,Pane...” Manažér sa zastavil a otočil k dievčaťu.
Opýtala sa ho: ,,Pane, vy ste Ježiš?”

Z našej Materskej školy...

Svet nikdy nebude perfektný, ale môže byť lepší.
Inšpirujme sa preto zimnou prírodou. Tak ako sa
Slnko po dosiahnutí najvzdialenejšieho bodu opäť
vracia k Zemi, snažme sa aj my približovať k tým,
ktorí sú pre nás nesympatickí alebo neobľúbení.
Tak ako sa Slnko aj napriek mrazom a snehovej
prikrývke snaží zahriať zem, neochabujme ani my

■ JCLic Ľuboš Tvrdý

Každé ročné obdobie prináša pre deti rôzne aktivity,
hry a tvorivosť. Popri tradičných činnostiach v MŠ,
ku tvoreniu detí sa pridali tento rok i ich rodičia.
Školský dvor sa v týždni pred hodami zmenil
na tvorivú dielňu. Šikovné ruky rodičov a detí
vytvorili nádherné jesenné kompozície, pri ktorých
využili prinesené tekvice a prírodniny. Skrášlili tak
školský dvor ku hodom a deťom pre radosť.

4

december
2. vydanie roku 2015

Bašovské noviny

Ani tento rok nás neobišiel Mikuláš. Prišiel s košom,
a so svojou múdrou a vševediacou knihou, kde
mal zapísané dobré skutky ale i poznámku v čom
by sa mali deti polepšiť. Deti mu všetko ochotne
sľúbili. Po jeho odchode a mikulášskej hostine sa
s chuťou vyhrali s novými hračkami.

■ Jana Macová

Naša knižnica
V tomto roku pribudol do našej knižnice nový
počítač a vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej
republiky aj 99 nových knižných titulov, určených
pre malých aj pre veľkých čitateľov. Knihy sú nielen
od slovenských, ale aj od zahraničných autorov.
Popri výbere kníh som sa snažila zamerať aj
na povinnú literatúru, potrebnú pre žiakov druhého
stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl,
ale na svoje si prídu aj malí čitatelia, ktorí v našej
knižnici nájdu množstvo obrázkových kníh.
V tomto mesiaci nebudú knihy to jediné, čo
malí čitatelia v knižnici nájdu. V sobotu večer
(5. 12. 2015) navštívil našu knižnicu Mikuláš, ktorý
tu pre deti, ktoré chodia celý rok do našej obecnej
knižnice, nechal sladké prekvapenie. Na ďalší deň,

hneď po svätej omši, sme s deťmi knižnicu otvorili.
Na novej polici ležali balíčky s kinder prekvapením
a inými sladkosťami.
Na túto sobotu sa však naši malí čitatelia tešia
najviac, pretože tak, ako každý rok, aj teraz spoločne
vyzdobíme náš vianočný stromček a netrpezlivo
budeme čakať na príchod Ježiška, ktorý všetkým
deťom, navštevujúcim našu knižnicu, určite
prinesie niekoľko 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, všetkým návštevníkom
knižnice, no najmä deťom, ktoré si vždy nájdu čas
a knižnicu navštívia a všetkým čitateľom
Bašovských novín zaželať úspešný a šťastný nový
rok 2016.
■ Bc. Adriana Balogová

Opekačka

Dňa 29.8.2015 sa uskutočnila v priestoroch farskej
záhrady v Pobedime opekačka, ktorá mala byť
bodkou za končiacimi sa prázdninami. Zúčastnili
sa jej v hojnom počte deti aj rodičia z Bašoviec
a Pobedima. Počasie nám prialo a tak sa deti mohli
vyšantiť a vyskúšať si svoje schopnosti pri rôznych
disciplínach na piatich rôznych stanovištiach. Sily
si taktiež mohli zmerať pri preťahovaní lanom.
Po posedení pri ohni a samotnej opekačke
nasledovali spoločné športové hry pod vedením
sestry Pavly. Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí pomohli s prípravou tohto podujatia
a rovnako všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a neváhali
sa zapojiť do súťaží a hier.

■ MUDr. Janka Dekanová
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Vývozový kalendár

Termín odvozu zberového skla

Obec Bašovce v spolupráci so spoločnosťou
Marius Pedersen

Január

06. streda

Február

17. streda

Kompozitné obaly (tetrapaky)

Marec

30. streda

Máj

11. streda

Jún

22. streda

Február

11. štvrtok

Apríl

07. štvrtok

Máj

06. štvrtok

Jún

02.-30. štvrtok

Júl

28. štvrtok

August

25. štvrtok

September

22. štvrtok

Október

20. štvrtok

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

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
Január

08. piatok

Február

19. piatok

Apríl

01.piatok

Máj

13. piatok

Jún

24. piatok

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 plastov
Január

08. piatok

Február

19. piatok

Apríl

01. piatok

Máj

13. piatok

Jún

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
Marec

11. piatok

Jún

03. piatok

September

23. piatok

Zberá sa:

Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov
a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky
a súčiastky, železo, hliník a pod.

Nezberá sa:

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.

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.
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Z BAŠOVSKEJ KRONIKY

11. október 1949 na bašovské hody bola
v obci srdečná slávnosť. Z iniciatívy nového
farára v Pobedime, kam Bašovce sú prifarené,
dp. P. Jozefa Mistríka bol miestny rímskokatolícky
kostol zreštaurovaný, omaľovaný zvonku. Z úspor
a darov cirkevníkov- občanov zakúpené bolo
pre kostol staršie, ale vyhovujúce harmónium
zn. Fórster. Novovymaľovaný kostol a harmónium
ako i sošku sv. Alojza, ktorú kostolu daroval
neznámy občan obce 11. okt. 1949 vysvätil
dp. Minárik, gen. vikár z Bratislavy.
Zdravotné pomery:
V tento rok sa v obci nevyskytli nijaké chytľavé
choroby.
Kultúrne a ost. pomery:
Behom roku školská mládež a odrástla mládež
zahrala
niekoľko
divadelných
predstavení
a besiedok. Obec navštevujú zástupcovia
kultúrnych a národných organizácii ako i zdravotné
sestry a svojimi prednáškami rozširujú vedomosti
tunajších občanov.
70. narodeniny J. V. Stalina:
Koncom novembra založil sa spolok priateľov
ČSR- SSSR. Predsedom stal sa D. Urban.
21 decembra v rámci Dní priateľstva ČSR- SSSR
za spolupráce MAV. KSS- MOR národnej školy
bola v miestnosti školy veľká slávnosť k oslave
70. Výročia nariadením slávneho vodcu a učiteľa
pracujúcich na celom svete J.V. Stalin. Stalinská
výstava bola inštalovaná v budove školy. V decembri
1949 založený bol v Bašovciach Poľovnícky spolok.
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 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 menoslav 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
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 štátne 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 triedna umiestnená je
od roku 1943 v budove po Jozefíne Schneiderovej,
obchodníčky, ktorá v roku 1943 ako židovka z obce
odtransportovaná bola.
Voľba prezidenta republiky
Po abdikácii prezidenta V. E. Beneša, ktorý
v posledný čas bol ťažko chorý. Národné
zhromaždenie dňa 14. Júna 1948 jednohlasne
zvolilo za nového prezidenta dosavadného
predsedu vlády Klementa Gottwalda.
Novosti v živote obce
Politická obec Bašovce tento rok dala nákladom
kčs 17 tisíc ohradiť ovocnú škôlku a to drôtenobetónovým plotom. Nákladom 4 tisíc kčs upravilo
sa priečelie obecného cintorína, zhotovené boli
nové drôtené dvere. Pre obecnú knižnicu zakúpila
sa nová skriňa v sume 3 tisíc kčs.
Úmrtie farára V. Zajaca
V júli tohto roku zomrel na rímskokatolíckej fare
v Pobedime po dlhej ťažkej srdečnej chorobe
dekan- farár Vendelín Zajac, pápežský komorník.
Pôdohospodárske pomery
Poveternostné pomery tohto roku boli natoľko
priaznivé, že letošná úroda v ochlebovinách
a kukurici môže sa kvalifikovať ako dobrá až veľmi
dobrá. Určená kontingent pre verejné zásobovanie
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v množstve 15 vagónov (obilie) odovzdala obec
100 %. V celootvorenom meradle stala sa tým obec
na 6. mieste.
Úmrtie prezidenta E. Beneša
Dňa 8. sept. 1948 mal slávnostný štátny pohreb
bývalý prezident, budovateľ, doktor E. Beneš
v Prahe. Za jeho celoživotnú prácu v budovaní ČSR
poďakoval sa mu Anton Zápotocký, predseda vlády.
Pochovaný bol na svojom sídle v Sezimovem Ústí.

OPAKOVANIE JE MATKOU...
Slová, ktoré si môžete prečítať v nasledujúcich
riadkoch Vás možno oslovia, možno nahnevajú.
No predsa podľa porekadla „ Opakovanie je
matkou múdrosti“ opäť sa Vám prihováram
na často opakovanú tému – separovanie odpadu
v našej obci. Nebudem vyrátavať koľko platíme,
koľko ton odpadu sme vyprodukovali, alebo koľko
smetných nádob je v tom, ktorom dome a pritom
na počet obyvateľov by ani nemali byť. Opakovať
Vám však musím tú najdôležitejšiu a principiálnu
vec. Predstavte si, že všetky výdavky za odvoz,
uskladnenie a upratanie v obci platíte zo svojho
rodinného rozpočtu. Pretože obecný rozpočet je
rozpočtom nás všetkých.
Zbytočne platíme za kamene, pokosenú trávu,
lístie a biologický odpad v smetných nádobách,
čo patrí do separovaného zberu. Všetci máme
záhrady a preto kompostujme tak, ako to ukladá
zákon o odpadoch. Ak sa bude takýto odpad
stále nachádzať v smetných nádobách, nezastaví
sa zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad .
Nedisciplinovanosť niektorých našich občanov
tak pripraví našu obec o nemalú finančnú
čiastku z nášho rozpočtu. Na jednej strane sú to
občania, ktorí „ťahajú“ financie z nášho rozpočtu,
na druhej však a to musím pochváliť, rastie
skupina tých, ktorí si uvedomujú, že príroda
okolo nás nie je jedno veľké smetisko. Preto
sa už tak často nestretávame s odpadkami
na prechádzkach a vychádzkach do našej prírody.
Naša všímavosť i disciplína sa nám odvďačí
tým najkrajším – pohľadom a čistým ovzduším.
V našej obci máme zavedený separovaný zber
odpadov do plastových vriec. Do plastových vriec
môžeme dávať PET fľaše a zvlášť tetrapaky. Obaly
z tetrapakov a PET fľaše treba minimalizovať

stlačením. Samostatná kapitola je sklo a kovové
odpady. Tie treba dať do kontajnerov na miestach
na to určených. Treba si uvedomiť, že ak
nezačneme od seba, tak to jednoducho nepôjde.
Snažíme sa podmienky zlepšovať, ale podstatná
je spolupráca všetkých občanov. Ďakujem
všetkým, ktorí si uvedomujú potrebu spolupráce
a prosím ich, aby im nebolo ľahostajné konanie
susedov, kamarátov, detí a vysvetlili im o čo sa
snažíme. Chceme ochrániť prírodu a naše financie
pred zbytočným plytvaním za zneškodnenie
odpadu, keď existuje aj iná možnosť. Ďakujem
za pochopenie a spoluprácu.

■ Starosta obce

Poobedie našich seniorov.

V peknú októbrovú nedeľu sme v našej obci mali
posedenie našich skôr narodených. Aj tento
rok toto podujatie usporiadala obec Bašovce
v spolupráci s miestnou materskou školou. Okolo
15-tej hodiny sa do nášho kultúrneho domu začali
schádzať naše babičky a deduškovia. V úvodnom
príhovore ich privítal pán starosta teplým slovom
a potom už priestor dostali deti z materskej školy.
Pani riaditeľka Macová a pani učiteľka Belicová
s nimi nacvičili pekný program, ktorý vykúzlil
nejeden úsmev na tvárach našich dôchodcov.
Radosť a pozitívnu energiu bolo vidieť na obidvoch
stranách.
Na zahriatie sa podávalo dobré vínko, chutné
klobásky a jaterničky, ktoré k tejto príležitosti
vyrobil sponzor podujatia Granelam a.s. Ostrov.
Našim seniorom k občerstveniu znela ľudová
hudba na počúvanie. V príjemnej atmosfére sa
porozprávali a domov si odniesli okrem pekne
stráveného popoludnia aj darček od obecného
úradu. Chcem poďakovať všetkým organizátorom,
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sponzorom a tým čo prišli pomôcť s obsluhou
a v kuchyni. Ďakujem aj seniorom, ktorí si našli
čas a prijali naše pozvanie. Určite sme sa všetci
navzájom obohatili a odniesli si v srdci milú
spomienku, lebo čas prežitý s ľuďmi, patrí medzi
najcennejší.

■ Ing. Mária Urbanová

Dobrovoľní hasiči dostali
nové auto.

Bašovskí hasiči patria k aktívnym organizáciám
v našej obci. Zúčastňujú sa rôznych požiarnych
akcií a súťažia v IKHL, kde dosahujú dobré výsledky.
Každoročne organizujú jedno kolo IKHL a súťaž
o pohár starostu obce. V podvečer 9.10. zavítal
do našej obce podpredseda vlády a minister vnútra
Róbert Kaliňák. Prišiel nášmu Dobrovoľnému
hasičskému zboru slávnostne odovzdať nové
hasičské vozidlo Iveco Daily. Odovzdávanie vozidla
začalo príjazdom Róberta Kaliňáka osobne na
vozidle Iveco Daily. Nasledoval príhovor starostu
obce, ktorý odovzdal slovo Róbertovi Kaliňákovi.

Pán minister sa prihovoril prítomným hosťom,
hasičom a občanom. V príhovore poďakoval
prítomnému
zhromaždeniu
za
srdečné
prijatie. Nasledovalo posvätenie vozidla pánom
farárom JCLic Ľubošom Tvrdým. Následne pán
minister spolu so starostom a veliteľom hasičov
pokrstili auto šampanským. Minister vnútra
tiež hasičom poukazoval vybavenie vozidla
a pred novým vozidlom sa spravila i spoločná
fotografia . Potom už začala diskusia s prítomnými
hosťami i občanmi našej obce, fotografické zábery
a príjemné posedenie pri malom občerstvení.
Tohto krásneho aktu sa zúčastnili poslanci
Národnej rady SR, zástupcovia Min. vnútra SR,
hasičského a záchranného zboru SR, dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR, prednosta okresného úradu
v Piešťanoch, starostovia spriatelených obcí,
ale hlavne desiatky našich občanov. Vystúpenie
folklórnej skupiny z Pobedima spestrilo tento
pekný okamih, zaujímavý a výnimočný pre našu
obec.
■ redakcia

Hasičské preteky
Naši hasiči sa zúčastňovali počas celej sezóny
pretekov Inovecko-karpatskej hasičskej ligy.
Celkovo to bolo 11. súťaží a druhé kolo sa
uskutočnilo aj v Bašovciach.
Vo veľkej konkurencii tímov z okresov Piešťany,
Myjava, Stará Turá a Senica sme sa umiestnili
na 12. mieste. DHZ Bašovce od tohto roku disponuje
novou technikou na zásahy od MV SR. Technika
sa osvedčila a už aj využila pri vyčerpávaní vody
zo zatopeného domu alebo odstránení spadnutého
stromu na ceste v Bašovciach. V októbri boli naši
hasiči vykonávať požiarny dozor na kultúrnom
podujatí v Ostrove.
Po obdržaní nového vozidla Iveco, nášmu zboru
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vyplynuli určité povinnosti, spojené s ovládaním
a prevádzkou vozidla. Preto sa členovia DHZ
Bašovce v novembri zúčastnili odborného školenia
v obci Hôrka nad Váhom, zameraného na obsluhu
rádiostaníc (vysielačiek umiestnených vo vozidle).
Veríme, že náš zbor bude napredovať aj v budúcom
roku a sme radi aj za zvýšený zaújem zo strany
verejnosti. Ďakujeme všetkým čo sa pohybujú
v jeho blízkosti a nie je im ľahostajná ochrana
majetku a osôb v našej obci.

■ Tomáš Lély

Bovo olympiáda

Už samotný názov prezrádza spoločný zámer
našej obce spolu s obcami Veľké Orvište
a Ostrov zorganizovať kultúrnu a športovo-zábavnú
akciu, pri ktorej sa občania stretnú a zároveň si
zmerajú sily v rôznych disciplínach. Že raz obec
Bašovce bude mať svoje vlastné mužstvo aj
na Olympiáde, o tom sa jej zrejme ani nesnívalo.
Sen sa stal skutočnosťou 5. septembra 2015
v areáli futbalového štadióna TJ Slovan Veľké
Orvište. Samozrejme, nešlo o tradičné olympijské
hry s účasťou profesionálnych športovcov, ale
o BOVO olympiádu troch susedných obcí - Bašovce,
Ostrov a Veľké Orvište. Myšlienka troch starostov
namotivovať občanov k športovej aktivite s využitím
zdravej „susedskej“ rivality nabrala reálne kontúry
už v ranných hodinách.
Program premiérového ročníka odštartovala súťaž

vo varení gulášu, do ktorej sa zapojilo sedem
tímov. Krátko po 09:00 sa každý, kto mal pojazdný
bicykel a chuť, vydal na 15-kilometrovú cyklotrasu
vedúcu cez Ostrov, Očkov, Podolie, Pobedim
a Bašovce späť do Veľkého Orvišťa. Entuziazmus
účastníkov neschladil ani dážď, ani skutočnosť,
že išlo o nesúťažnú disciplínu a do cieľa sa vrátili
v rovnakom počte, v akom vyštartovali. Vydýchnuť
si tak mohli aj hasiči z Veľkého Orvišťa, ktorí
cyklistov po celý čas sprevádzali.
To pravé orechové prišlo na rad o 10:00. Postupne
si to družstvá Bašoviec, Ostrova a Veľkého Orvišťa
rozdali vo futbale na malé ihrisko, v hode prútenou
metlou, v kopaní jedenástok, v BOVO triatlone,
v bezorientačnom behu a povestnou „čerešničkou
na torte“ bola súťaž v preťahovaní lanom. Keďže
celok pod vedením starostu obce Ostrov Jozefa

Tkácza dominoval vo väčšine disciplín, boli to
práve Ostrovčania, ktorí sa tešili z cenného
prvenstva a zisku putovného pohára. Na druhom
mieste skončil domáci výber Veľké Orvišťa , tretiu
priečku obsadili Bašovce. Treba však podotknúť,
že tím Bašoviec mal ako jediný vo svojich radoch
aj zástupkyne nežnejšieho pohlavia a potvrdil
tak Coubertinovské „nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa.“ Porota pozostávajúca zo starostov
Očkova, Pobedima a Nižnej rozhodla o tom, že
najlepší guláš sa varí vo Veľkom Orvišti a tak
jeden z dvoch cenných triumfov predsa len ostal.
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Z obecnej matriky
Narodili sa:

Psalman Sebastián
Šadibol Lukáš
Navrátilová Tamara

VITAJTE MEDZI NAMI!

Uzavreli manželstvo:
Macová Miroslava
a Mišút Ľubomír
Tóth Tomáš
a Majerníková Veronika

Jubileá:
60 rokov

Dekanová Štefánia
Maco Michal
Melicher Anton
Ing. Maco Jozef

„doma“.
Ak
by
existovala
kategória
o
najpočetnejšiu
a najhlasnejšiu fanúšikovskú
základňu, s prehľadom by vyhrali
Ostrovské farby. Všetci starostovi
muži mali podporu, ktorú bolo
nielen vidieť, ale predovšetkým
počuť. Nasledujúci ročník BOVO
olympiády sa uskutoční v Ostrove.
Domáce prostredie by mohlo
byť dôležitým faktorom v snahe
za obhajobou prvenstva, hoci...
po prvom ročníku nemožno

hovoriť o porazených. Účastníci
i diváci prežili deň plný zábavy,
smiechu a športového zápolenia.
Obyvatelia zúčastnených obcí
sa zabávali spoločne a presne
o to v konečnom dôsledku šlo.
Ak sa podarí vytvoriť podobnú
atmosféru, aká panovala
5. septembra 2015 v areáli TJ
Slovan Veľké Orvište aj o rok
v Ostrove, už vopred môžem
konštatovať, že opäť vyhrajú všetci.
■ Pavol Kabát

70 rokov

Dekanová Oľga
Urban Alojz

80 rokov

Filová Jozefína
Mikušová Emília

BLAHOŽELÁME

Opustili nás:

Lazarčíková Magdaléna
Lazarčík Štefan

ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!
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