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Vážení spoluobčania!
Je tu opäť júl, začali horúčavy a nastal
čas vydania Bašovských novín.
V našom programe, ale aj v rozpočte
sme si schválili nemalé úlohy, ktoré
chceme zrealizovať. Od júla 2015
realizujeme
projekt
verejného
osvetlenia
cez
ministerstvo
hospodárstva v rámci operačného
programu Konkurencieschopnosť
a Hospodársky rast. Celkové
náklady sú 32 674,00 €, MH SR
nám na túto modernizáciu prispeje
sumou 31 545,00 €. Zatiaľ prebieha dokladovanie
a kontrola zo strany ministerstva. Financovanie
prebieha tak, že obec musí celú investíciu zaplatiť
a po zdokladovaní a kontrole ministerstvo pošle
peniaze. Na túto investíciu sme si zobrali pôžičku
do konca mesiaca jún.
Mesiac sa skončil a peniaze zatiaľ na účet neprišli
a tak sme museli splatnosť pôžičky predĺžiť. Svetlo
je určite kvalitnejšie a úspornejšie a napriek tomu
nájdu sa aj občania, ktorým svetlo nevyhovuje.
V materskej škole sme vymenili starý kotol za
nový úspornejší a čo je veľmi dôležité spravila
sa úpravňa vody. Celá táto akcia sa zrealizovala
v rámci projektu „Rekonštrukcia kotolne MŠ
Bašovce“. Náklady na rekonštrukciu kotolne boli
vo výške 34 312,00 €. Environmentálny fond nám
formou dotácie poskytol sumu 31 599,00 €. Vo
februári sme podali projekt na začatie budovania
kanalizácie v dĺžke cca. 150m v časti od MŠ po dom
číslo 50. V obci sa zatiaľ kanalizácia nezačala robiť
a už sú náklady na projekt plus verejné obstarávanie
vo výške cca. 4 000,00 €. Ako ďalšie o čo sa obec
zaujíma je vybudovanie cesty od KD po spúšť a dom
smútku. Projekt s verejným obstaraním už máme

naších školákov

za sebou čaká sa len na vyhlásenie
výzvy, ktorá možno bude vyhlásená
v mesiacoch september a október.
Tesne pred oslavou dňa matiek
sme v kultúrnom dome vybudovali
pódium, ktoré na tejto oslave bolo
aj vyskúšané. V MŠ bol za výrazného
prispenia rodičov aj obce /výťažku
z detského karnevalu/ postavený
krásny altánok. Za túto úspešnú
akciu rodičom ďakujem a dúfam,
že aj v budúcnosti sa rodičom
podarí niečo podobné. Medzi
ďalšie aktivity patrilo dosadenie
stromčekov pri chodníku a pri dome
smútku. Zberný dvor bol preplnený komunálnym
odpadom, ktorý z veľkej časti firma z Trenčína
podrvila a odviezla. Obec vytvorila dostatočné
podmienky na to, aby odpad nekončil v jarkoch,
v hrádzach a za záhradami. Mnohí obyvatelia sa
však zapojili do separovaného zberu odpadov veľmi
zodpovedne. Z roka na rok nám klesá množstvo
komunálneho odpadu a patríme medzi obce, ktoré
dobre separujú. Som rád, že chápete potrebu
rozumného nakladania s odpadmi a dúfam, že
v budúcnosti bude ešte menej odpadov, tam kde
ich neradi vidíme. Ako ďalšie o čom vás chcem
informovať je zamestnanie troch pracovníčok,
ktoré pracujú na základe projektu úradu práce
pod názvom “Cesta z kruhu nezamestnanosti“.
Tento projekt bude trvať 15 mesiacov a Úrad práce
a sociálnych vecí ho dotuje vo výške 95%. Obec
zamestnala B. Urbanovú a J . Paulovičovú, ktoré
pracujú pri údržbe a skrášľovaní verejnej zelene
a E. Dekanovú, ktorá bude pracovať pri archivácií,
správe cintorína a daniach. Do dnešného dňa
pripravila archiváciu za obdobie od r. 1991 do roku
2005 a po schválení z ústredia archivácie bude
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pokračovať s archiváciou do roku 2010. Na jeseň
sa urobí fyzická inventarizácia podľa príslušných
stredísk. Prácu Urbanovej a Paulovičovej je vidieť
v okolí MŠ, v zadnej časti cintorína a dúfam, že
svojou prácou skrášlia celkový vzhľad našej
malebnej obce. Musím však spomenúť aj menší
problém s doterajším pracovníkom J. Drličkom,
ktorý napriek viacerým upozorneniam viac krát
prišiel do práce pod vplyvom alkoholu a tak
pravdepodobne ak sa jeho vzťah k práci nezlepší
pracovný pomer ukončíme. Je nám to ľúto, pretože
pokiaľ nepil, pracoval dobre. Naša obec žije aj
kultúrou a akcií sa zúčastňujú už mnohí Bašovania,
čo nás teší – veď akcie ako Detský karneval, Deň
matiek, Deň detí, súťaž o Putovný pohár starostu
našich i ďalších hasičských družstiev si určite
zaslúžia nielen obdiv, ale aj úctu. Zároveň Vás
srdečne pozývame na športovo – spoločenskú
akciu BOVO – olympiádu, už druhý ročník, ktorá sa
uskutoční 10. septembra 2016 na ihrisku v Ostrove.
Dúfam, že aj Vy občania, ste prežívali úspechy
a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce
na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom, pretože
všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života
občanov našej obce. Mnohé v našej obci je potrebné
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Nie všetko sa podarí
stihnúť včas a preto sa veľa krát zamýšľam nad
drzosťou niektorých jednotlivcov, ktorý nemajú
pojem o potrebách obce a vidia len svoje osobné
záujmy. Na to aby naša obec bola krajšia je
potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i
dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie. Chcel
by som sa ešte úprimne poďakovať všetkým, ktorí
svojou prácou a dobrými nápadmi prispeli
k rozvoju a zveľaďovaniu našej malebnej obce,
ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce
Bašovce nie je ľahostajný.
■ Ing. Ľubomír Dekan - starosta obce

Krátky pohľad
na ekonomiku obce
Naša malá a rozvojová obec je veľmi krásna, malý
počet občanov v nej však ovplyvňuje ekonomickú
situáciu. Dotácie od štátu, ale aj príjmy od
obyvateľov sú okrem iného aj podľa počtu
obyvateľov – momentálne je nás 348. Výdavky preto
musíme ozaj svedomite sledovať, aby sme našu
obec nezadlžili. Hlavnou výdavkovou položkou je
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u nás pôsobenie MŠ a jej celé fungovanie a to od
miezd personálu, cez energie, nákup spotrebného
materiálu, až po jej celkovú údržbu. Z nášho
rozpočtu 125 924,00 € náklady na MŠ činia cca
45 506,00 € v percentuálnom vyjadrení je to 36
% z celkového rozpočtu. V nedávnej minulosti
niektorí ľudia navrhovali zatvorenie MŠ, pretože
je vysoko nákladová, súdny človek však s tým
nemôže súhlasiť, pretože keď sa niečo zruší, veľmi
ťažko sa obnoví. Veď naša škôlka je rodinného
typu a s radosťou ju navštevujú detičky naše
i detičky z vedľajších obcí.
Takže MŠ zostáva a v nej naše deti, vnúčatá , naša
budúcnosť.

■ Ing. Ľubomír Dekan - starosta obce

Z materskej školy...
I vám sa zdá, že čas veľmi rýchlo letí? Opäť sa raz
končí školský rok. Malé deti si zvykli na prostredie
MŠ a s predškolákmi sa rozlúčime. Spoločne sme
prežili školský rok ako vo veľkej rodine. S čitateľmi
Bašovských novín chceme zdieľať niektoré pekné
spoločne prežité chvíle .
I keď je leto v plnej kráse, vrátime sa v čase do
fašiangového obdobia. Veľmi úspešný bol detský
karneval, kde sa deti vyšantili a zabavili. Veľká
vďaka patrí za námahu našim maminkám,
tatinom i rodinám detí, Obci Bašovce a všetkým
podporovateľom tejto akcie. Pre potreby MŠ sa tak
získala pekná finančná čiastka. Na konci fašiangov
sa obcou ozýval detský spev a hra na rytmických
nástrojoch- Fašiangy, Turíce.... Za radosť
a veselosť ktorú priniesli škôlkári do rodín, boli
štedro odmenené i pohostené fánkami i šiškami.
A veru nám chutilo!
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Za lásku a starostlivosť poďakovali deti mamičkám,
babičkám a potešili všetky tety z obce pásmom
básní, piesní a tančekmi. Mamičkám darovali
vlastnoručne vyrobený kvietok i najväčší mamičkin
poklad - seba vo fotorámiku.

V sobotu 6.júna 2016 sa deti o 16.hod radostne
stretali na ihrisku veď slávili sviatok detí. I keď sa zo
všetkých strán na oblohe prevaľovali ťažké mraky
, veštiace hrmavicu- búrka neprišla. Na ihrisku
ich privítal pán starosta, jeho spolupracovníci
a pomocníci v oranžových tričkách. Svoje oranžové
tričko si deti museli zaslúžiť splnením pohybovo
– zábavných úloh. Vyskúšali si svoje zručnosti
v preliezaní cez kruhy, hádzaním loptičky na cieľ(
nádobku so skrytou sladkosťou, ktorú si vybrali po
zhodení), lezenie v labyrinte z kartónových krabíc,
chôdza v obrových gumákoch... Šikovné deti
všetko zvládli a tak keď nesvietilo slniečko, svietili
na oranžovo naše deti. Odmenou a osviežením
maškrtných jazýčkov bola i chutná zmrzlina
a čokoládová medaila. Súbežne so súťažou
prebiehali i ďalšie atraktívne ponuky pre deti.
Hlavne chlapcov zaujali policajti, ktorí umožnili
deťom vyskúšať a povoziť sa v policajnom aute v
obci i so zapnutou húkačkou. Ukázali deťom, rôzne
pomôcky ktoré používajú pri policajnom zásahu.
Obsadený bol stále i naozajstný koč ťahaný párom
koníkov i poskakujúcim žriebätkom. I naši hasiči
pripravili deťom zaujímavý program. Ukázali
hasenie požiaru vodou a k veľkej radosti detí
i penou. Predviedli nové hasičské auto, a dali
(možno budúcim hasičom a hasičkám) možnosť,
vyskúšať si hasičskú techniku. Myslelo sa i na
hladné brušká. Ktože by odolal opekaným
špekáčikom. Všetkým chutilo.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a potešili detské
srdiečka

Škôlkári sa veľmi tešili i na koncoročný výlet.
Netrpezlivo čakali na autobus, ktorý nás odviezol,
po zakývaní maminám, najskôr do Domu umenia
v Piešťanoch na predstavenie, deťom známych
postavičiek - Danky a Janky. Plní dojmov
z atmosféry veľkého divadla a príbehov dvojičiek
Danky a Janky sme pokračovali na zoofarmu
Nový Zéland Modrová. Po chutnom občerstvení
od mamičiek, sme sa .v krásnom prírodnom
prostredí, stretli so zvieratkami- klokan, kozy,
kravy, pštros Emu, krokodíl, ovce a prezreli si
obydlia Maurov. O všetkom nám rozprávala teta
sprievodkyňa.
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Autobusom sme sa šťastne vrátili do MŠ, kde
nám v našom novom altánku, veľmi chutila pizza
od rodiny Snopekovej. Poobede deti spokojne
oddychovali na svojich postieľkach.

Masarovičovou a Miškom Jurgom, ktorým želáme
veľa úspechov v škole, dobré pani učiteľky
a kamarátov.
V závere chcem poďakovať za všetku podporu
a pomoc v tomto školskom roku - všetkým
rodičom detí pod vedením predsedníčky ZRPŠ
Mgr., Mgr. Lenky Miklovič Černokovej, p. starostovi
Ing. Ľubomírovi Dekanovi, p. Erike Petrášovej,
poslancom OZ, zamestnancom OÚ, mojim
spolupracovníčkam, darcom 2 % z dane našej MŠ,
sponzorom a všetkým, ktorí akokoľvek Materskej
škole v Bašovciach pomohli.
■ J. Macová

V školskom roku 2015/16 navštevovalo MŠ Bašovce
16 detí od 2,5 do 6 rokov. V MŠ boli prevedené opravy
a rekonštrukcie – kotolne v spojení s úpravou vody
a hygienických priestorov detí. Zakúpené boli
z darovaných 2% z dane, nové stoly pre deti do
jedálne i triedy. Kúpili sa i nové učebné prostriedky
a hračky deťom. Z finančných zdrojov získaných
z karnevalu a prispením i Obcou Bašovce sa
vybudoval altánok, vybavený i posedením pre
deti. Sponzorským darom sa vymenil i piesok
v pieskovisku.
Na konci školského roka sme sa rozlúčili s troma
budúcimi prváčikmi - Emkou Urbanovou, Luckou

Vtipné hlášky našich detí z MŠ
„Ja nemôžem upratovať hračky,
lebo ma bolia kríže.“
Dieťa:
„Ja si naberám suchomokrý piesok.“
Dieťa:
„Plakala som, lebo ma boleli pančuchy.“
Ľubka sa spýtala p. učiteľky, ktorá práve prišla:
„Kam ideš?“
Učiteľka : „Do práce.“
Ľubka prekvapene : „ Do práce?
Tu nie je práca! Tu je škôlka!“
„My máme štyri záchody. Jeden
máme v jednom a jeden máme v druhom.“
Dieťa : „Prečo máš na rukách fúzy?“
Teta kuchárka : „Lebo mi narástli.“
Dieťa: „ Tak si ich ohol! Ako môj tato.“
Učiteľka : „Anička, už si zjedla?!
Anička : „Čoó?“
Učiteľka : „Povie sa prosím!“
Anička : „Prosím. Čoó?“
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Spomienka na Dobrú novinu

Detský karneval

Už sme si akosi zvykli, že k tradíciám Vianoc patri
aj koledovanie Dobrej noviny. Možno si ani celkom
neuvedomujeme skutočný cieľ tohto projektu,
ktorého náplňou je finančne pomáhať ľuďom
z vybraného štátu Afriky.
Každé sviatky vítame v našich domovoch kŕdeľ

Rodičia detí z našej Materskej školy sa i tento
rok podujali zorganizovať pre svoje ratolesti
a ich kamarátov tradičný fašiangový karneval,
ktorý sa konal 06.02.2016. Témou karnevalu bol
morský svet – v tomto štýle rodičia vyrobili krásnu
výzdobu, aby sa tento deň stal pre deti skutočne
výnimočným. Mamičky kreslili rybičky, ockovia
fúkali a vešali balóny...

deti, ktoré prichádzajú s koledami na perách,
a s úsmevom sa započúvame do najväčšieho
príbehu z príbehov, ktorý hovorí o narodení Ježiša
Krista. Na záver je každý domov, ktorý srdečne
privítal 14 koledníkov a 3 dospelých sprievodcov,
posvätený naším pánom farárom. Tento rok sa
koledovanie uskutočnilo v 31 domácnostiach. Deti
boli v závere koledovania už veľmi unavené, ale
dobrý pocit, že sa obetovali pre tých, ktorým sa žije
na tejto Zemi ťažšie ako nám, ich hrial v srdiečkach
a dodával im silu.
Aj keď teraz kožuchy už nenosíme a občas je nám
skoro tak teplo ako v Afrike, chceme si na to ešte
raz zaspomínať a poďakovať sa Vám všetkým, ktorí
ste koledníkov pozvali, za čas a peniaze obetované
na tento dobrý úmysel. Veľká vďaka patrí aj pánovi
farárovi JCLic. Lubošovi Tvrdému, organizátorke
Janke Dekanovej, animátorkám Adriáne Balogovej
a Kristíne Melicherovej a samozrejme, deťom, bez
ktorých by koledovanie Dobrej noviny nebolo nikdy
tak kúzelné a veselé. Tento rok sme koledovaním
Dobrej noviny vyzbierali 600,00 Eur, ktoré pomohli
deťom v Keni.
Ešte raz srdečná vďaka.
■ Ing. Mária Urbanová

Každý z rodičov zabezpečil množstvo cien do
tomboly, mamičky napiekli chutné zákusky,
spoločne sme zabezpečili občerstvenie, obsluhu,
hudbu, program a spolu s pani učiteľkami sme sa
postarali o dobrú náladu. V mnohom nám pomohli
i niektorí starí rodičia.
Všetci sa výborne zabávali, neváhali si zakúpiť
lístky do tomboly, zákusky, kávičku, hot-dog a iné,
čím podporili finančný zisk, ktorý sa celý použil
na potreby MŠ. Konkrétne sa rodičia zhodli, že za
zarobené peniaze dajú postaviť altánok, ktorý už
v súčasnosti krášli dvor škôlky. Deti ho s obľubou
využívajú, kreslia si v ňom, oslavujú svoje meniny
aj narodeniny a v prípade vhodného počasia v ňom
i obedujú, z čoho sa veľmi tešia. Spomínaný altánok
je z kvalitného dreveného masívu, je prepracovaný,
s podbitou strechou zabraňujúcou prehrievaniu.
Zdobia ho husto zakvitnuté muškáty v bielo cyklamenovej kombinácii. 2/3 financií tvoril zisk
z karnevalu a 1/3 tvoril príspevok z obecného
rozpočtu.
Karneval mal obrovský úspech, jedinou nevýhodou
bola nedostatočná kapacita našej sály, neboli sme
schopní zabezpečiť pohodlné miesto pre všetkých
záujemcov.
Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa
pričinili na organizácii tejto akcie, rovnako i tým,
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ktorí mali chuť sa zabávať. Veríme, že o rok sa nám
karneval podarí minimálne s rovnakým úspechom.

■ S pozdravom RODIČIA

Našim mamičkám, babičkám...
„Do ruky Ti kvietok vkladám, moja milá mamička.
Skloň sa ku mne, dám Ti ešte horúci bozk na líčka.
Dnes Ti želám veľa šťastia, usmievaj sa celý deň.
Povedz, ak chceš modré z neba, zabehnem Ti
chytro preň.“
Milá básnička od našich najmenších detí z MŠ
v Bašovciach, ale aj mnohé iné a k tomu tance
i piesne zazneli v sále KD v Bašovciach dňa 8. mája
2016, kedy sa konala oslava Dňa matiek.
Všetko bolo dobre počuť i vidieť, nielen vďaka
ozvučeniu, ale i novému pódiu, na ktorom detičky
bravúrne predvádzali svoje malé i veľké umenie.
To bolo vždy odmenené spontánnym potleskom
obecenstva, ktoré tvorili mamičky, babičky, tety,
ale aj hrdí ockovia.
Potlesk patril samozrejme aj pani riaditeľke Janke
Macovej a pani učiteľke Editke Belicovej, ktoré
detičky k tomuto skvelému výkonu pripravili.
Ale to už predbiehame udalosti, pretože samotná
oslava začínala slávnostnou Bašovskou hymnou
a videoprojekciou , ktorá hneď oslave dodala
úžasnú atmosféru.

Veď len dve obce na Slovensku môžu byť pyšné
, že v ich rodisku znie vlastná hymna. Naša sa
stala súčasťou osláv, ale kto si otvorí internetovú
stránku našej obce – tak ho už privíta krásny spev
a text o našej maličkej ale malebnej obci.
Potom už všetkých prítomných privítal príhovorom
starosta obce Ing. Ľubomír Dekan.
Vo svojom príhovore vzdal vďaku všetkým ženám,
za ich lásku, pracovitosť, dobré srdiečko ale hlavne
funkciu matky a babičky, ktorá je určite najkrajšia
na svete. Veď o tom je život – o láske, deťoch,
radostiach, hoci nie vždy je to len s úsmevom.
Úsmev vyčarili samotné detičky mamičkám, keď
im odovzdávali vlastno zhotovené darčeky, boli
za to odmenené sladkým bozkom od dojatých
mamičiek a tie dostali ešte k tomuto krásnemu
sviatku i pekný kvietok od vedenia obce.
Potom už nasledovalo spoločné posedenie pri
sladkej kávičke a koláčiku, za zvukov hudby na
počúvanie.
Oslava skončila, ale krásne spomienky zachytené
na fotografiách i videách určite dlho ostanú
v spomienkach nás všetkých.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
o priebeh tejto milej oslavy zaslúžili, že si našli čas
a spríjemnili našim milým mamičkám a babičkám
jedno nedeľné poobedie.
■ Eva Dekanová

Slávnostná
svätá omša
V
máji
2016
sa
v Pobedimskom kostole,
konala slávnostná svätá
omša, na ktorej Jakub
Mihálik z Bašoviec prvý
krát prijal Eucharistiu.
Slávnostnú svätú omšu
celebroval JCLic. Ľuboš
Tvrdý.

Čítanie - cesta k múdrosti
Naša obecná knižnica je plná vzácnych knižných
titulov. Medzi takéto knihy nepatria len diela
svetových literárnych umelcov, ale aj diela
slovenských spisovateľov. Návštevník knižnice má
možnosť zvoliť si zo širokého výberu rozsiahlejších
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románov, ale taktiež aj rozsahom kratších poviedok.
Detská sekcia literatúry je obohatená o knihy,
ktorých cieľom je viesť deti k učeniu sa anglických
slovíčok hravou a zaujímavou formou. Starší žiaci
majú možnosť požičať si prípravné tituly k maturite
z predmetov: matematika, literatúra, slovenský
jazyk. Okrem literatúry plniacej vzdelávaciu
funkciu deti v knižnici nájdu aj knižné tituly, ktorých
východiskom je funkcia estetická. Jej úlohou je
čitateľa pobaviť, zaujať, upútať, priviesť ho k tomu,
aby sa vžil do epického či lyrického subjektu a
prežil tak množstvo dobrodružstiev na známych
aj menej známych miestach, dostal sa do sveta
fantázie, sveta nekonečných možností.

Je nutné si uvedomiť dôležitosť čítania – najmä
u detí. Pretože čítanie sa stáva nástrojom učenia
sa. Práve z kníh deti získavajú nové informácie
rozširujúce ich doterajšie vedomosti. Zároveň si
čítaním obohacujú svoju slovnú zásobu, vďaka
ktorej si zdokonaľujú svoje komunikačné zručnosti.
A ako povedal Ján Amos Komenský: „Dobré knihy,
ak sú skutočne dobre a múdro napísané, sú
cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči,
lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a
činov, našich vlastných potom vodidlom.“

Svätý Florián je katolícky svätec, patrón hasičov.
Vyobrazenia Floriána sa vyskytujú tiež aj na
priečeliach domov, v erboch, na pečatiach,
rázcestiach a hlavne na hasičských zbrojniciach.
Povesť hovorí, že Florián zachránil nemecké
mesto Norimberg pred požiarom v ôsmom storočí.
Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara,
ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol
zachránený.
Naši hasiči vstúpili do Božieho chrámu vznešene
a dôstojne, v slávnostných a zásahových uniformách
a na ich čele kráčal veliteľ so symbolom - zástavou,
kde sa tkvel vyšívaný znak a odkaz „Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc“.
Na úvod boli slávnostne privítaní dôstojným pánom,
omša bola vysluhovaná slávnostne . Na záver
omše ich dôstojný pán požehnal a vyzdvihol ich
službu národu, nášmu ľudu. Osobne vyzdvihol, že
prípravu, cvičenia, súťaže i samotné zásahy robia
práve mladí ľudia v rámci svojho voľného času. To
znamená, že ochudobňujú svoje rodiny, svojich
najbližších o bytie s nimi a práve preto je táto ich
služba výnimočná, záslužná a neoceniteľná.

■ Bc. Adriána Balogová

Svätá omša venovaná hasičom
pod patronóm sv. Floriána
Nedeľa možno ako iná...
U nás v Bašovciach začínala svätou omšou – ale
tento krát slávnostnou, vysluhovaná bola našim
dôstojným pánom JCLic. Lubošom Tvrdým a
venovaná bola záchranárom, šikovným hasičom
z Bašoviec i Veľkého Orvišťa.

Omša skončila, ale krásny duchovný odkaz bude
dlho rezonovať v našich spomienkach, nech zásahy
sú vždy včasné a užitočné, ale hlavne nech je viac
cvičení a súťaží ako samotných zásahov v priamom
prenose..
■ Eva Dekanová
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Leto – práca, oddych,
dovolenka...

DHZ Bašovce pokračujú aj naďalej vo svojej činnosti
– o vykonávaní zásahov a účasti na súťažiach. Na
prvej tohtoročnej súťaži v sezóne sme sa zúčastnili
na okresnom kole v Drahovciach. Pretekali tu
tímy z okresov Piešťany a Hlohovec. Súťažilo sa v
dvoch disciplínach v požiarnom útoku a štafete.
S najrýchlejšou štafetou a solídnym časom útoku
sme sa umiestnili na druhom mieste. Víťazstvo
vybojoval Prašník.

Dňa 11.6.2016 Bašovce organizovali 1. kolo
Inoveckokarpatskej hasičskej ligy. Ide o preteky,
ktoré sa konajú počas celého leta, každý víkend
na inom mieste, kde tímy zbierajú body za
umiestnenie. Medzi mužmi zvíťazil Prašník, v
ženskej kategórií Rudník. Sme radi, že sa súťaž
z organizačného hľadiska vydarila a ďakujeme
všetkým zapojeným za pomoc. Bol to už štvrtý
ročník súťaže po sebe u nás a dúfame že aj o
rok budeme môcť v Bašovciach urobiť preteky
takéhoto druhu. Naša požiarna zbrojnica sa v máji
obohatila o novú zásahovú techniku. Z MV SR sme
obdržali protipovodňový vozík. Obsahuje techniku
na pomoc pri zvýšení vodných tokov a zaplavených
cestách. Do výbavy nám pribudli: osvetľovacia
technika, mobilné povodňové bariéry, kalové
čerpadlo, náradie, generátor na výrobu elektrickej
energie a plávajúce čerpadlo. Takto vybavený
môžeme lepšie čeliť živelným pohromám a chrániť
majetok obyvateľov.
■ Tomáš Lély

Rok v sebe skrýva štyri ročné obdobia a každé
má svoje čaro.
Jar nás privíta prebúdzaním sa prírody, ktorá robí
zázraky v záhradách, na poliach, v lesoch – v celej
svojej kráse.
Jeseň je zázračná, zberá sa úroda a nás všetkých
očarí prekrásne zafarbenie, listy na stromoch hrajú
všetkými farbami – taký obraz dokáže vykúzliť len
príroda.
Zima by mala byť časom oddychu, teraz nám však
zimu však pripomínajú len slávnostné okamihy
vianočných sviatkov.
21. jún preberá žezlo vládnutia leto, ktoré
nás privíta hrejivým teplom a lahodnou vôňou
dozrievaného sladkého ovocia, ale i prvej zeleniny
v našich domácich Bio záhradách.
Čaká nás veľa prác v záhrade, pred záhrade, ale
i na poliach a lúkach, veď letné počasie je na to
ako stvorené. Ale i ďalšie profesie sú na letné
mesiace ako stvorené, murári, natierači, stavbári
domov, diaľničných úsekov a mnohí iní v letných
mesiacoch pracujú na plné obrátky.
No a po práci patrí oddych, veď ho potrebujeme,
tak ako školáci, ktorí netrpezlivo čakajú na
vytúžené prázdniny. Balia sa kufre do zahraničných
destinácií, veď more láka mnohých nás.
Morská voda má blahodarné účinky, nielen
oddychové, ale i liečebné, veď mnohí chronicky
chorí ľudia tu naberajú zdravie pre ubolené telo.
Balia sa však i ruksaky a to na túry u nás doma na
Slovensku, sme síce malým štátom, ale bohatým
na prekrásnu prírodu. Majestátne štíty našich
veľhôr i prekrásne turistické chodníčky nám
dokorán otvárajú očarujúce výhľady, čistý vzduch,
veľa zdravého slniečka a sú balzamom nielen pre
telo, ale aj dušu. Tu sa naberá energia, ktorá je tak
dôležitá pre naše ďalšie fungovanie, výnimočná je
tým, že za ňu neplatíme – len získavame.
Výnimočný pocit oddychu, relaxu, ale hlavne zdravia
tu získavajú ľudia, ktorí sa zotavujú, hlavne však
liečia svoje chronické choroby, hlavne dýchacie.
Tu nepanujú procedúry ako v kúpeľoch, ale prvé
miesto tu má inhalácia na čerstvom vzduchu a tak
astmatici, alergici si tu regenerujú telo vyčerpané
po zápaloch, astmatických záchvatoch. Preto sa
nečudujme, keď sa tu mnohí pacienti prechádzajú,
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posedávajú na lavičkách a to od najmenších po
najstarších.
Veď i detské liečebne sú preplnené už malými
pacientami, ktorým nepomôžu antibiotiká tak, ako
dýchanie čerstvého vzduchu a starostlivosť lekárov
– špecialistov a sestier.
Naše malebné Slovensko sa pýši čarokrásnou
prírodou na Orave, Spiši, Dunajci, kde sa
obdivujeme prírodu nielen z chodníkov, ale aj
od vody, pretože výhľad z plte spolu so slovným
výkladom nás očarí mnoho krát. Na južnej strane
nás privítajú kúpaliská s termálnou vodou, tiež
veľmi liečivou, napríklad Podhájskej vravíme
slovenské more.
Dovolenka môže byť i doma, na záhrade, na terase
rodinného domu, pri večernom grilovaní – opekaní
s rodinkou a známymi, to všetko má tiež svoje čaro.
Užime si teda leto plnými dúškami, dúškami
zdravia, radosti, pokoja – veď to potrebujeme pre
ďalšie naše žitie.
■ Eva Dekanová

Úspechy našich školákov
Veľmi nás tešia úspechy, o to viac, keď sú to
úspechy našich detí a vnúčat, pretože sú obrazom
šikovnosti a umenia, ktoré preslávia našu obec
v širokom okolí.
Športové úspechy
Šport je užitočný pre mládež, pretože vyplnia svoje
voľné chvíle, ale aj obohatia svoje telo o druh
aktívneho relaxu.
Zaujímavým športom je hra s kolkami a samotné
súťaženie a práve táto disciplína doniesla úspech
a veľké ocenenie do našej obce a ocenenie
najväčšie – pretože patrilo do jednej rodiny.

O úspech sa zaslúžili šikovní bratia Urbanovi
– Jakub a Erik, ktorí sa umiestnili a získali
medaily v kolkárskej súťaži v Rimavskej Sobote
a v Dome športu v Podbrezovej a vo Veľkom Šariši.

V
Podbrezovej
obsadil
Jakub
Urban tretie miesto
s
výkonom
547
zvalených kolkov.
V Šariši si výkonom
603 zvalených kolkov
vybojoval bronzovú
medailu.
Erikovi Urbanovi sa
darilo v Podbrezovej,
kde výkonom 257
zvalených
kolkov
postúpil do finále,
tu sa mu podarilo
získať 9-te miesto,
čo je tiež veľký
úspech.

Z obecnej matriky
Narodili sa:

Ťapušík Jakub
Urban Jakub
Klimová Ema

VITAJTE MEDZI NAMI!

Jubileá:
60 rokov

Ing. Ľubomír Dekan

70 rokov

Hermann Jozef
Urbanová Melánia

Literárne úspechy
80 rokov
Niektoré
deti
Melicherová Olívia
pracujú
aktívne
BLAHOŽELÁME
telom a iné duchom.
Duchovne – to je
rozprávanie, čítanie
, ale i samotná
tvorba
v
písaní
Opustili nás:
Babuška Milan
próz a poézie. Zas
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ!
v tejto oblasti, bola
šikovná žiačka našej
obce
Romanka
Dekanová,
ktorá
získala tretie miesto
za celé Slovensko
v napísaní prózy na
tému o Svätoplukovi.
Prózu písala, o
chlapcovi,
ktorý
ide
po
stopách
Svätopluka a hľadá
jeho odkazy. Tie
sa mu podarí nájsť
v skrytých miestach
vo forme básní.
Túto súťaž usporiadala Matica Slovenská
a z mnohých zúčastnených detí, žiačka z našej
obce prevzala ocenenie od zástupcu z Ministerstva
kultúry.
Srdečne blahoželáme našim mladým talentom .
■ Redakcia
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Vývozový kalendár

Termín odvozu zberového skla

Obec Bašovce v spolupráci so spoločnosťou
Marius Pedersen

August

03. streda

September

14. streda

Kompozitné obaly (tetrapaky)

Október

26. streda

December

07. streda

Júl

27. streda

August

24. streda

September

21. streda

Október

19. streda

December

14. streda

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
August

05. piatok

September

16. piatok

Október

28.piatok

December

09. piatok

Zberá sa:

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

Nezberá sa:

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 plastov
August

05. piatok

September

16. piatok

Október

28. piatok

December

09. 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
September

23. piatok

December

16. piatok

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)

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

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.

Zberá sa:

Nezberá sa:

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.
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

