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Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si
sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali
vzájomnú úctu a lásku.
Želám Vám príjemné vianočné sviatky, plné
porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich
v zdraví a šťastí. Vianočné sviatky sú obdobím,
na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro
a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody
a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok
i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné , napriek
tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro
sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné
sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské
hodnoty. V tento sviatočný čas chceme byť dobrí
navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len
radosť. Znova chcem spomenúť vyhlásenie sv.
Františka z Assisi, ktorý povedal: „ Pane urob
ma nástrojom svojho pokoja. Daj aby som vnášal
lásku kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa
množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť.“
V tomto období si túto citáciu zvlášť uvedomujeme,
keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si
uvedomujeme silu priateľstva, lásky , úcty
a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité,
aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou
spolupatričnosťou, osobným uplatnením , ako
i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas
má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa
nepozerá iba očami, ale i srdcom a je príležitosťou
zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam
kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych,
ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú
medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a
spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti,

pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom,
ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú
úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a
porozumenia.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som
Vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v
mene pracovníkov obecného úradu a poslancov
obecného zastupiteľstva radostné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov. Želám Vám, aby sa
splnili Vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Našim deťom želám, aby si pod vianočným
stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si
vysnívali. Milí spoluobčania, chcem Vám všetkým
poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej
obce. Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané
a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech
ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom
,radosťou , láskou, zdravím a Božím požehnaním
po celý Nový rok.
■ Ing. Ľubomír Dekan - starosta obce
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Vážení spoluobčania!
Ako v každom čísle Bašovských
novín, tak aj v tomto, Vám prinášame
informácie, čo sa v našej obci urobilo,
aké akcie sa uskutočnili a čo plánuje
obec urobiť v nasledujúcom roku.
Niektoré menšie uskutočnené akcie
popisujeme aj na ďalších stránkach
týchto novín. V obci sa nám podarilo
skultúrniť autobusovú zastávku. Za
brigádnickej pomoci hasičov rozbil
sa betón v hasičskej zbrojnici (bol
tenký a prevalený) a vybudoval sa
nový betón. Pri tejto príležitosti sa
vybetónoval aj priestor za kultúrnym
domom, kam boli premiestnené
smetné nádoby. V tejto časti bolo vybudované nové
verejné osvetlenie. Za kostolom bolo vybudované
nové detské ihrisko a vymaľované oplotenie. Na
obecnom úrade je pripravená archivácia za roky
1971 až 2005, ktorá bola vykonaná za pomoci
archivárky p. Karádyovej. Po podaní žiadosti
o zaarchivovanie v štátnom archíve Trnava, ktorí
všetko musia ešte raz skontrolovať a kompletné
odviesť. Ďalej sa pripravuje pasportizácia cintorína
a nájomné zmluvy na hrobové miesta. Za pomoci
hlavnej kontrolórky obce Ing. Anny Dekanovej bol
skompletizovaný majetok obce, ktorý bol následne
daný do účtovníckeho programu „Majetok obce“.
Bolo dokončené pódium v kultúrnom dome,
vymaľovala sa chodba a spravil sa obklad v kuchyni
v materskej škole. V predchádzajúcich novinách
sme vás informovali o vybudovaní novej modernej
kotolne a úpravne vody v MŠ z environmentálneho
fondu. Nové verejné osvetlenie máme už
dokončené skoro rok. Dobrá správa je, že po
kontrolách, ktoré trvali skoro rok a dopadli na
výbornú, nám boli preplatené peniaze v októbri
tohto roku. V marci tohto roku obec podala žiadosť
o nenávratný finančný prostriedok na získanie
peňazí na vybudovanie kanalizácie v našej obci
v celkovej dĺžke cca 160 metrov. Je zrealizované
verejné obstarávanie na stavebnú firmu, ktorá by
mala v prípade pridelenia finančných prostriedkov
stavbu zrealizovať. Samotné verejné obstarávanie
urobila firma visions consulting, s.r.o. Trnava.
Možno si niektorí z Vás dajú otázku, načo robíme
verejné obstarávanie (ktoré vôbec nie je lacné),

keď nevieme či získame peniaze na kanalizáciu.
Avšak podmienkou podania žiadosti je minimálne
začaté verejné obstarávanie. Do dnešného dňa
Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava
o žiadostiach nerozhodla. Obec má pripravenú
projektovú dokumentáciu, verejné obstarávanie
aj stavebné povolenie na stavbu „ Rekonštrukcia
miestnych komunikácií k domu smútku a k lávke
cez potok Dubová“. Žiadosť sme nemohli podať,
nakoľko bola výzva zrušená. Obec uvažuje aj
o ďalších výzvach, všetko však záleží od podmienok
vo výzvach a o financiách. Využívam túto príležitosť,
poďakovať sa Vám všetkým, milým spoluobčanom,
ktorí ste sa akoukoľvek formou pričinili k rozvoju
našej obce. Vážení spoluobčania do nového roku
2017 Vám ešte raz želám veľa zdravia, šťastia a
Božieho požehnania.

■ Ing. Ľubomír Dekan - starosta obce

Slávnostná hodová omša
v Bašovciach
Čarovná jeseň – čo len v sebe skrýva?
Veľa podôb. Chladnejšie rána, ale občas krásne
slnečné dni, pestrofarebnosť,
ktorou sa pýšia listy stromov, zber úrody v našich
záhradách i na poliach
a nekonečne veľa krásy.
Jeseň skrýva v sebe mesiace, ktoré sú slávnostné
a výnimočné.
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Október je mesiac úcty k starším, ale úvod tohto
mesiaca si všetci kresťania pripomínajú sviatkom
Panny Márie Ružencovej.
No a práve nám, čiže Bašovčanom, sa ušla česť
sláviť tento sviatok hodovou omšou, pretože náš
chrám má za patrónku Pannu Máriu Ružencovú.
Modlitba ruženca patrí v kresťanskom novoveku
medzi najrozšírenejšie modlitby rímskokatolíckej
cirkvi, preto je veľkou vznešenosťou, že modlitbu
sv. ruženca skloňujeme veľakrát nielen doma,
v nemocniciach, domovoch opatrovateľských
služieb, ale hlavne v Božom chráme. U nás tieto
modlitby skryté v zrnkách ruženca násobíme
mnohokrát, najviac však v hodovú nedeľu.
Tá tento rok pripadla na deviaty deň mesiaca
október. Ráno nás privítalo zachmúrene – padali
drobné kvapky dažďa, všetko bolo akési smutné.
Stačilo však vkročiť do kostola, ktorý žiaril nielen
krásnou kvetinovou výzdobou, ale slnečné lúče sa
skrývali ukryté v pýche našich predkov – v krojoch
zdobených bohatou výšivkou.
A tak pestrofarebné rukávce všetkých farieb, lajblíky
a bohaté sukne lemované bielou čipkou doniesli
do chrámu nielen krásu, teplo nášho domova,
ale hlavne vznešenosť. A práve vznešenosťou sa
začínala slávnostná omša – oslavnou piesňou
k Panne Márii Ružencovej.
Vysluhoval ju dôstojný pán JCLic. Ľuboš Tvrdý.
V kázni nám zdôraznil charizmatické posolstvo
materstva. Pripomenul nám, že slávime už 110.
výročie postavenia a vysvätenia nášho kostola,
pretože veriaci cítili potrebu svoje modlitby, prosby
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i cirkevné sviatky sláviť vo svojej obci.
Omša bola venovaná všetkým farníkom a obetné
dary spočívali v symbole tohto sviatku. Chlieb,
ktorý zasýti naše telo, kvety, ktoré pohladia naše
oči, a ruženec – trocha netradičný, zložený zo
sladkostí, vytvorený šikovnými rukami našich detí.
Samozrejme, to všetko bolo znásobené sprievodom
dospelých, ale aj detí odetých v krojoch.
Túto slávnostnú atmosféru dopĺňal zvuk organa
a nádherný spev mladej speváčky a speváka.
V závere omše nebolo len tradičné požehnanie, ale
poďakovanie dôstojnému pánovi, ktorý sa zaslúžil
o takéto vznešené slávenie hodovej omše, tento
rok už druhé – krojované.
No a tak, ako sme do Božieho chrámu vchádzali
za chladného a zachmúreného počasia, tak z neho
sme vychádzali so slniečkom na duši a vonku nás
vítalo to ozajstné, hrejivé. Zopakovala sa aj tradícia
z minulého roka, teda nikto neponáhľal domov,
ľudia si podávali ruky, zvítavali sa so známymi
a počúvali tóny ľudovej hudby z harmoniky v podaní
pána Kyselicu. Tu sa k nim pridal aj dôstojný pán,
už oblečený v kroji, a ponúkal ľudí napečenými
dobrotami z rúk našich šikovných žien, no a aby
nám tie koláčiky lepšie chutili, tak sa podávalo
i vínko pre dospelých a ovocná šťava a minerálka
pre deti.
Toto všetko ostáva nielen v našich srdciach, ale aj
zaznamenané na fotografiách,
ktoré bravúrne odfotila čerstvá oslávenkyňa Evka
Pogranová z Pobedima.
Čo dodať na záver?
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Omšou a milým pohostením sa hodová nedeľa
neskončila, pretože nasledoval slávnostný obed
v našich domácnostiach, poobedňajšie prechádzky,
veselá zábava pri kolotoči i športové popoludnie na
ihrisku.
A tak sa neskutočná láska a pohoda rozniesla
do našich domácností, verím, že nielen v túto
nedeľu, pretože sviatok je vždy vtedy, keď sa
stretneme a nájdeme si čas na kúsok slova, objatia
a porozumenia.
■ Eva Dekanová

Sviatosť birmovania
V nedeľu 18. septembra 2016 sa v chráme sv.
Michala archanjela v Pobedime konala veľká
udalosť.
Naše deti a mládež prijali sviatosť birmovania
počas slávnostnej svätej omše.
Už nedeľné ráno nás privítalo krásnym počasím
a do chrámu kráčali nielen slávnostne odetí
birmovanci, ale aj birmovní rodičia, rodičia
a ostatní príbuzní. Slávnostná udalosť začala
privítaním tých najdôležitejších, ktorí sa zaslúžili
o dôstojný akt tejto udalosti a to menovite :
Ján Pavčír, generálny vikár
Blažej Čaputa , novomestský dekan,
Jozef Lednický, pobedimský rodák,
Bohuslav Jozef Šprlák, OPraem
Ľuboš Tvrdý , správca pobedimskej farnosti.
Potom nasledovalo predstavenie birmovancov,
ktorí sa pri názve svojho mena postavili a tak
po ukončení predstavenia stálo v laviciach 33
birmovancov, z toho 22 z Pobedima a 11 z Bašoviec.
Birmovanie je sviatosť cirkvi, ustanovená Ježišom
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Kristom prostredníctvom, ktorej kresťan od Boha
dostáva pečať daru Ducha Svätého.
Celá slávnostná omša sa niesla v duchu posolstva
pre mládež, pre ich správne zmýšľanie a hodnotné
žitie. Hlavné posolstvo bolo však duchovné, pretože
duševná potrava je dôležitá a tá dodá síl hlavne
týmto mladým ľuďom, ktorí to v tejto uponáhľanej
dobe najviac potrebujú.
Celý akt birmovania bol slávnostný, pretože
bol obohatený nielen spevom veriacich, ale
i mládežníkov za sprievodu hudby.
Na záver zazneli slová vďaky všetkým, ktorí
sa o tento vznešený a charizmatický obrad
zaslúžili a akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho
slávnostnému priebehu.
■ Eva Dekanová

BOVO olympiáda
„Športom ku zdraviu,“ vraví jedno známe slovenské
príslovie, no a práve to bol zámer športového dňa,
ktorý sa uskutočnil 10. septembra 2016 v Ostrove
na ihrisku, za účasti troch súťažných družstiev
z Bašoviec, Ostrova a Veľkého Orvišťa.
Olympiáda troch susedných obcí sa konala
v poradí už druhýkrát a ako nám názov olympiády
naznačuje, tak budúci rok sa uskutoční na našej
domácej pôde, teda v Bašovciach.
Sobotné ráno nás privítalo slnečným úsmevom
a slnko ozaj hrialo statočne po celý deň, takže
pri súťažných disciplínach nebolo horúco len
súťažným družstvám, ale i povzbudzujúcemu
obecenstvu. Po príchode do športového areálu nás
čakalo perfektne pripravené ihrisko na súťažné
disciplíny, v pozadí už rozvoniaval guláš rôznych
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druhov, pretože majstri kuchári už od skorého rána
varili svoje víťazné guláše. Tento rok počet posádok
vo varení gulášu vzrástol, a tak na vyhodnotení
špeciálna porota „degustovala“ a hodnotila až
15 druhov tohto klasického slovenského jedla.
Mnohí súťažiaci si ingrediencie a ich prípravu,
ako čistenie cibule a mäsa, už pripravovali doma,
ale klasické čistenie zemiakov už prebiehalo
v priamom prenose.
Aby sa kuchárom a pomocníkom dobre varilo, tak
domáci z Ostrova ich vítali kalíštekom na privítanie,
či na guráž, a šálkou kávy.
To už Jozef Tkácz, pán starosta Ostrova, privítal
všetkých na ihrisku, hlavne súťažné družstvá,
ale i podporujúcich fanúšikov a odštartoval prvú
nesúťažnú disciplínu, a to cyklotrasu Ostrov, Očkov,
Podolie , Pobedim, Bašovce, Veľké Orvište, Ostrov
TJ.
Oproti minulému roku sa zvýšil počet cyklistov,
samozrejme, príkladom išli starostovia súťažiacich
obcí, mládež, mamičky a oteckovia s malými
detičkami a pochvalu si zaslúži i najstarší účastník
tejto nesúťažnej disciplíny, pán Vincenc Urban
z Bašoviec.
Trasu zvládli všetci perfektne a veľkým potleskom
sme vítali už prvých účastníkov. Po krátkom
oddychu nasledovala už súťažná disciplína, a to
futbalový turnaj medzi troma obcami. Skvelú
atmosféru i povzbudzovanie zastavil úraz, keď došlo
ku vážnemu zraneniu dvoch futbalistov z Veľkého
Orvišťa a Bašoviec. Náš domáci hráč Marek
Melicher musel byť transportovaný do nemocnice
a podrobil sa operačnému zákroku, pretože
lopta mu zasiahla časť tváre. Úraz pri futbale
sa zopakoval, pretože i minulý rok sa pri futbale
zranil starosta Veľkého Orvišťa, takže rozhodcovia,
hlavne však organizátori, sa zamýšľajú nad tým,
že táto disciplína bude vyradená a nahradí sa inou
športovou disciplínou, pri ktorej sa zanietení hráči
vyhnú riziku s poranením.
Kopanie jedenástok sa obišlo bez zranení, a to sa už
rozhodcovia chystali na ochutnávku a ohodnotenie
gulášov rôznych chutí, ktoré „šteklili“ chuťové
poháriky všetkým na ihrisku. Rozhodcovia mali
ozaj čo robiť, veď okoštovať a ohodnotiť 15 misiek
rôznych gulášov nebola žiadna sranda. Výsledky
si zaznačili, ale na výsledky sme si museli všetci
počkať až na záverečnom zhrnutí výsledkov celej
olympiády.
Bovo triatlon bola ďalšia disciplína, kde štyria
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súťažiaci z jedného družstva začínali štafetovým
behom. Na začiatku si súťažiaci naložil mech
cementu do fúrika, prebehol slalom a vyložil
cement na paletu. Potom na palebnej čiare hádzal
tenisovou loptičkou do plechoviek a body za čas
i počet zasiahnutých plechoviek rozhodli o víťazovi
tejto disciplíny.
Celou olympiádou sa nieslo nielen súťažné
zápolenie, radosť, ale i solidarita, ktorá bola
vyjadrená benefičným behom. Pomyslené kolečko
okolo vyznačenej trate a dobrovoľné prispetie
do pokladničky odštartoval starosta z Bašoviec
Ľubomír Dekan a k nemu sa pridávali mnohí nielen
súťažiaci športovci. Vyzbierané mince v závere
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vyhodnotenia boli odovzdané rodine Laukovej
z Ostrova, ktorá má postihnuté dieťatko a finančný
obnos, snáď, troška pomôže k zlepšeniu ich ťažkej
existencie. Všetko bolo znásobené preberaním
pokladničky otcom pána Lauku, jeho poďakovaním
a veľkým potleskom.
Úsmev na tvári vyvolala ďalšia súťažná disciplína
– bezorientačný beh, keď sa riadne zatočili hlavy
súťažiacim, pretože na záver tejto disciplíny, otočiť
sa okolo tyče čo najšikovnejšie 15-krát, zamotalo
hlavu i nám povzbudzujúcim.
No najviac asi zabodovala disciplína, ktorá bola
do absolvovania utajená, a to BOVO maškrta. Tá
skrývala maškrtenie, ale išlo tu hlavne o čas.
Každé družstvo si vybralo troch súťažiacich: prvý
súťažiaci v čo najrýchlejšom čase vypil pohár piva,
druhý súťažiaci musel zjesť balíček Dru tyčiniek,
no a to vôbec nebolo ľahké, pretože suché tyčinky
sa nemohli zapíjať, takže bolo vidieť veľkú námahu
a pokriky: „To dáš, pridaj, pridaj!“ No a bonus na
záver – zjesť maxi veterník. Takže sladkého až-až.
Ale to asi bolo aj dopingom do poslednej súťažnej
disciplíny, preťahovanie lanom, v ktorej zasa
bravúrne zvíťazili domáci, vďaka vyšportovaným
silákom v ich tíme.
Záverom súťaženia bolo vyhodnotenie celkovej
súťaže, ale aj súťažného gulášu, kde prvé miesto
obsadil tím družstva z Ostrova.
Súťažné disciplíny mali víťazov z rôznych obcí, ale
po sčítaní bodov sa na 1. mieste umiestnilo družstvo
z Veľkého Orvišťa, na druhom družstvo z Ostrova
a na treťom z Bašoviec. Ale, ako povedal v závere
starosta z domáceho prostredia Jozef Tkácz,
víťazstvo potešilo, ale určite všetkých prítomných
tento deň obohatil nielen pekným počasím, ale aj
súťažným duchom, skvelou zábavou a atmosférou
tejto krásnej udalosti.
K tomuto všetkému patril i nafukovací hrad, na
ktorom sa deťúrence vyšantili,
sponzorsky podávaná zmrzlina a cukrová vata pre
všetkých a bufet bohatého výberu. Dobrá zábava
už pri hudbe harmoniky pokračovala do neskorých
nočných hodín.
Veríme, že podobná atmosféra sa zopakuje
v budúcom roku na našej domácej pôde, u nás,
v Bašovciach 9. septembra 2017 za podpory
nás všetkých, a preto vás už teraz touto cestou
srdečne všetkých pozývame.
■ Eva Dekanová
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Jesenné popoludnie s našimi
seniormi
V jedno pekné slnečné októbrové popoludnie sme
v našom kultúrnom dome zorganizovali posedenie
so seniormi.

Usporiadateľom bola obec Bašovce v spolupráci
s miestnou materskou školou.
Keď sa kultúrny dom zaplnil našimi drahými,
začal sa program. Najprv sme si vypočuli milé
slová nášho pána starostu. Potom už nasledoval
program miestnych škôlkarov, ktorý si pripravili
pod vedením pani učiteľky a pani riaditeľky. Naši
seniori pri ňom vždy trocha omladnú. Sála sa
naplnila úsmevmi a vzájomnou radosťou.
V ďalšej časti si mohli popozerať na premietači
fotografie z hodovej slávnosti. Popritom si
pochutnali na klobáskach od sponzora. Pri
družnom rozhovore ich zahrialo aj dobré vínko a
teplá kávička.
Keď už čas pokročil, naše posedenie sa pomaly
chýlilo ku koncu. Dôchodcovia si odniesli aj balíček,
ktorý pre nich pripravil obecný úrad. Bolo nám
spolu dobre. Všetkým chcem zaželať veľa zdravia
a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.
Taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave a priebehu tohto podujatia.
Srdečná vďaka.
■ Ing. Mária Urbanová

Materská škôlka
Takto vítala deti vyzdobená materská škola na
začiatku nového školského roka.
Na známosť sa všetkým dáva,
celkom nová čerstvá správa: otvára sa naša
škôlka, vstúpte do nej všetci z vonka.
Všade hračky a smiech detí,
slnko tu aj v zime svieti.
Vôkol kvety, veľa stromov,
nikomu sa nechce domov.
Vitajte všetci, veľký aj maličkí,
tešíme sa na vaše usmiate tváričky!!!
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Naša knižnica
Za uplynulý polrok sa v knižnici odohralo množstvo
udalostí. Cez letné prázdniny sa deti z Bašoviec
mohli zapojiť do veselých súťaží, v ktorých riešili
nielen logické záhady, ale si aj zašportovali.
Odmenou, ktorú dostal každý súťažiaci, bol balíček
sladkých dobrôt a, samozrejme, veľa zábavných
chvíľ, strávených s kamarátmi. Okrem toho deti
rozvíjali svoju kreativitu prostredníctvom maľovania,

A zišlo sa nás veru dosť. V školskom roku 2016/2017
navštevuje našu MŠ 20 detí, vo veku 2-6 rokov. Nové
deti , máme ich 7, nemali problém s adaptáciou
na nové prostredie. Popri edukačných činnostiach,
hrách v škôlke sme prežili i niektoré pekné aktivity.
Pred hodmi si naše mamičky i oteckovia našli čas,
za čo im patrí vďaka a so svojimi deťmi v jesennom
tvorení vyrezali tekvicové strašidielka a iné výtvory.
Tekvičky pekne zdobili školský dvor na hody.
V mesiaci úcty k starším, deti potešili svoje babičky
a deduškov a ostatných seniorov v obci kytičkou
básní, piesní a tančekmi.
V novembri zavítali medzi nás tety- dentálne
hygieničky, ktoré zaujali deti rozprávkou
o štrbavom vlkovi a zajkovi.
Hravou formou sa oboznámili so správnou
technikou čistenia zubov a ako sa o svoje zúbky
starať i správnou výživou.
No a čo nás čaká najbližšie? Tešíme sa na Mikuláša
a Vianoce.
■ Janka Macová

kde svojím talentom vynikla Timka Svetlíková, pri
vytvorení maľby kvetov vo váze, ďalej modelovania
zo špeciálnej hmoty a pri výrobe trblietavých
príveskov rôznych farieb, kde svojou kreativitou
vynikla Saška Svetlíková. Krásnou tradíciou sa
stalo čítanie starších detí mladším deťom, ktorej
šikovným iniciátorom sa stal Damiánko Garžík.
Ani mladší návštevníci knižnice nezaostávajú
za svojimi staršími kamarátmi a zapájajú sa
do všetkých tvorivých činností. Modelovanie zo
špeciálnej hmoty sa stalo obľúbenou kreatívnou
činnosťou našej šikovnej a zároveň najmladšej
návštevníčky knižnice Nelky Černokovej a v
logických hrách na postreh svojou pozornosťou
a rýchlosťou vynikajú sestry Elenka Mračnová a
Kristínka Mračnová. Všetky spomenuté deti sú
pravidelnými návštevníkmi našej knižnice, čo nás
veľmi teší, a keďže sa knižnica stala pravidelnou
súčasťou ich voľného času, je pre ne nachystaná
odmena v podobe mikulášskeho prekvapenia
a vianočnej detskej veselice. Aj keď naša knižnica
nie je veľká, aj tak sa každú sobotu stáva aktívnym
centrom diania a rozvíjania detskej kreativity.
■ Bc. Adriána Balogová
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Z našej činnosti
Hasičský zbor pokračuje vo svojej činnosti a
naberaní skúseností v oblasti pomoci občanom a
obciam pri zásahoch. Boli sme požiadaní o pomoc
a spoluprácu aj od starostov z okolitých obcí.
V septembri, prudké dažde spôsobili problémy
v obci Ostrov, kde sme zasahovali pri zaplavení
pivnice rodinného domu. Na tomto mieste sme
odskúšali novú protipovodňovú techniku získanú
od MV SR. V spolupráci s DHZ Veľké Orvište sme boli
povolaní na pátranie po nezvestnej osobe. Výjazd
bol úspešný a hľadaná osoba sa našla v poriadku.
V nedávnej dobe, sme s týmto zborom absolvovali
aj taktické cvičenie zamerané na hľadanie osôb v
lesíku Blaciny. V obci Bašovce sme pomáhali pri
odstraňovaní osieho hniezda ,ktoré ohrozovalo
domácich a taktiež sme pomáhali pri spadnutom
strome, ktorý bolo treba odstrániť v záujme

bezpečnosti.
Na
konci súťažnej sezóny
sme sa zúčastnili na
pohárovej súťaži v
Krakovanoch. Získali
sme pohár za 3.
miesto v disciplíne
požiarny
útok.
V
mesiaci
november
sme
zorganizovali
hasičskú brigádu v
požiarnej
zbrojnici.
Vyberali sme starú
podlahu,
ktorá
bola popraskaná a
nahradili ju novým

betónom. V tomto roku sa náš zbor rozrástol o
dvoch členov. Teší nás to a dúfame ,že sa bude náš
tím rozširovať o mladých hasičov aj v budúcnosti.
Takto
budeme môcť byť nápomocní našim
občanom, ktorí budú našu „zásahovú pomoc“
potrebovať.
Obci Bašovce a starostovi, ďakujeme za finančné
prostriedky a pomoc.
■ Tomáš Lély

Pes – priateľ človeka,
ale je to aj o nás ľuďoch
V známom porekadle sa vraví, že pes je najlepším
priateľom človeka. Je to ozaj pravda, veď už
za dávnych čias v domoch, príbytkoch, ale aj
chatrčiach bolo pravidlom, že tieto obydlia strážil
pes. Už aj v ďalekej histórii bol pes považovaný za
vznešené zviera, pretože slúžil nielen na stráženie,
ale aj pri poľovačkách.
V dnešnej dobe mať psa na dedinách je takmer
samozrejmosťou, hoci v mestách je ich tiež
nesmierne veľa. Najčastejšie bývajú zatvorené
v činžiakoch.
Ale jestvuje viac možností na využitie záslužnej
práce tohto zvieratka, pretože veľakrát stretneme

v meste, či na križovatke alebo priamo v centre,
nevidiaceho človeka s bielou paličkou a jeho očami
je špeciálne vycvičený psík.
Sú aj iné špeciálne vycvičené psy – ich pomoc
chorým ľuďom sa odborne nazýva canisterapia.
Táto terapia pomáha ľuďom mentálne alebo
telesne postihnutým, drogovo závislým, ale
najmä problémovým deťom a aj osamelým
dôchodcom. Pri terapii nie je dôležitý len pes, ale
i jeho psovod, spolupráca s rodičmi, pedagógmi
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a lekármi. A tu je ozaj vidieť veľké úsilie nielen
psíka, ale hlavne všetkých zainteresovaných ľudí.
Všetku ich námahu však nahrádza úprimný úsmev
chorého dieťatka, neraz sme to videli i v rôznych
televíznych dokumentoch. Viem, že na tvári nám
to tiež vyčarilo úsmev, ale mnohým i vypadla
slza z oka – veď zdravie dieťaťa i nás je ozaj to
najdôležitejšie, čo v živote potrebujeme.
Záchranársky pes – to je ďalšia
zázračná
schopnosť tohto zvieratka. Zachraňuje ľudí
z trosiek zbúraných domov po zemetraseniach
alebo vojnách. Nepostrádateľný je pri záchranných
akciách v horách, keď padne lavína, pri vodných
nádržiach, keď dokáže zachrániť topiaceho sa.
Je pomocníkom v rôznych životných situáciách
a vždy sa vie odvďačiť úprimným pohľadom
nielen za dobré jedlo, starostlivosť, ale hlavne
za milé správanie a aj pohladenie. Preto je často
až zarážajúce, ako ľudia vedia byť zlí, niekedy sa
správajú ako hyeny, ktoré ubližujú týmto nemým
tvorom. Obrazom toho sú plné útulky psíkov
utrápených, vychudnutých a chorých. Tu sa snažia
dobrovoľníci pomôcť zo všetkých síl, ale nie vždy
sa im to podarí. Televízia niekedy vysiela smutné
zábery týraných zvierat, možno si povieme, že to
nie je vhodné pre oči diváka.
Práve toto by malo byť však veľkým mementom
pre všetkých ľudí, lebo nie sú zlí len tí, čo ubližujú,
ale aj tí, ktorí o tom vedia, ale zatvárajú oči.
A práve ľudia by mali byť aj zodpovední za svojich
psíkov.
Keď si ich zaopatria, či pre voľné chvíle, zábavu
alebo stráženie domu, vždy by sa mali starať
o svojho zverenca zodpovedne. Poskytnúť mu nielen
prístrešok, stravu, ale hlavne zabezpečiť, aby pes
svojvoľne neutekal z domu. Síce pes je priateľom
človeka, ale po úteku môže v prítomnosti cudzích
ľudí reagovať stresovo a môže im aj ublížiť. To však
nie je chyba daného zvieraťa, ale chyba je zasa
v nás – v ľuďoch. Prečo by sme sa mali báť prejsť
po vlastnej obci, keď nás prenasleduje vlčiak či iná
psia rasa? Prečo by mali byť naše deti vyľakané
a skončiť v nemocnici s ranami na tele, ale aj na
duši? A nielen deti, ale aj my dospelí a hlavne ľudia
v staršom veku, ktorí sa nevedia brániť?
Zamyslime sa a nepovedzme jednu hlúpu vec, že
je to len pes, alebo vec!!! Je to živý tvor, ktorý si
tiež zaslúži našu lásku a verte, že nám ju vráti
nespočetnekrát.
■ Eva Dekanová

Z kroniky

Zo starých čias obce Bašovce
Rok 1950
Rokom 1950 vstupujeme
do druhého roku
päťročnici. Vo všetkých sektoroch výroby zvyšuje
sa horúčnatá práca pre splnenie ba i prekročenie
plánu, ktorý pre rok 1950 vytýčil si pracujúci
ľud. V ťažkom priemysle a v hutníctve zvyšujú
pracujúci za príkladom sovietskych stachanovcov
svoje normy. Hospodársky život štátu, ale najmä
Slovensko potrebuje nových a nových pracovných
rúk. Spriemyselnenie Slovenska kráča urýchleným
tempom.
V našej obci badať potešiteľný zjav. Mnohé rodiny
malých a stredných roľníkov nevedeli dostatočne
zabezpečiť svoje odrastelé deti a preto tieto
po skončení školskej dochádzky zapojujú sa do
budovania výstavby štátu a socializmu v Piešťanoch
a inde. Niekoľko chlapcov odchádza za učňov do
Zliatinových závodov v Martine. Iní sa zapojujú do
tvorivej práce v Ružovom mlyne , v RSD pri stavbe
Hydroelektrárni v Hornej Strede.
Staré a už prežité názory politické , hosp. a sociálne,
ktoré sú ešte u starších občanov zakorenené,
mladí začínajú opúšťať a zapájajú sa do budovania
socializmu i keď nie sú celkom uvedomele , ale
podvedome cítia, že iba na ceste social. budovania
je ich budúcnosť a lepší zajtrajšok zabezpečený.
Verejný život občanov v roku 1950 nebol ničím
narušený. Občania spokojne pracovali. Treba
poznamenať, že horečné zbrojenie a príprava
západných imperialistov a kapitalistov na novú
svetovú vojnu núti občanov našej vlasti, aby sa
zapojovali do boja za svetový mier. Za svetový
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mier pod heslom : Mier neprosíme, ale si ho
vybojujeme a to hlavne zvýšeným úsilím budovania
našej vlasti sa i miestni občania hlásia. V máji
1950 prebiehala akcia podpisovania stockholmskej
rezolúcie, ktorá bola vyhlásená Zjazdom obrancov
Svetového mieru. V tomto roku sreorganizovala
sa ľudová správa. Voľbov zvolený boli noví členovia
a funkcionári MNV a to na zaklade kandidatky na
ktorej boly zastupené aj masové organizácie, ako
ČSM, Živena, ROH.
Práca v MNV bola podelená na referaty, ktoré vedú
referenti.
Menoslov MNV
Predseda : Anton Lednický
Podpredseda : Valentín Maco
Členovia : Štefan Maco, Viktor Klčo, Michal Buchel,
Viliam Urban, Štefan Miklovič, Viliam Vavrinec,
Michal Melicher, Klement Antal, Michal Urban,
Valentin Mihálik, Dominik Urban, Leopold Urban,
Gašpar Mikláš.
Umiestnenie kancelarie MNV bolo dočasne
v miestnosti Potravin. Družstva.
Kancelarskou silou je Elena Urbanová.
Zásah štátnej správy do súkromných podnikov, ktoré
dosial maly za ciel obohacovanie jednotlivcov na úkor
celku, ako i plánovanie roľníckej práce, myšlienka
združstevnenia poľnohospodárstva začína sa javiť
v obci ako vyvolanie triedneho boja pracujúcich
oproti dedinským boháčom, vykorisťovateľom.
Myšlienka JRD sa ťažko vžíva medzi občanmi.
Je to vysvetliteľné iba tým, že väčšina malých
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a stredných roľníkov je ešte stále pod vplyvom
niektorých dedinských boháčov , ktorí myšlienku
zavedenie nových foriem v poľnohospodárstve
všemožne potierajú. Treba avšak konštatovať, že
zvýšený životný štandart pracujúcich nebude môcť
byť natrvalo udržaný súkromným podnikanim
a teda ani v poľnohospodárstve sa nebude môcť
vyrábať kvalitnejšie a více a lacnejšie bez JRD.
Originálny prepis z Bašovskej kroniky,
obecný kronikár Ladislav Zálešák.
■ Redakcia

Myslenie alkoholika
Spotreba alkoholu je stále vysoká. Nielenže neklesá,
ale neustále rastie. Príčin je iste veľa. Je to skôr
pôda pre sociológov a psychológov. Stáva sa, že
takto postihnutí vyhľadávajú príležitostnú nenáročnú
prácu, za ktorú si vypýtajú drobné finančné „všimné“
alebo alkohol. A občan napriek tomu, že vie aké má
daný človek problémy s alkoholom, „odmení ho“ a
pomôže mu v závislosti! Pravidelné a dlhodobé
pitie alkoholu mení u alkoholika jeho pôvodný
spoločenský charakter na závislosť. Triezve a
príležitostné pitie primeraného množstva kvalitného
alkoholu nebýva na škodu. Všetci si radi posedíme
s dobrým priateľom pri poháriku vína, alebo piva.
Takéto posedenie nám spríjemní spoločné chvíle
a zanechá príjemné pocity. Lenže! Alkohol je dobrý
sluha, ale zlý pán. Tak ako oheň. Ak sa vymkne spod
kontroly, začne si robiť s človekom čo chce. Človek
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sa pomaly, ale iste mení na alkoholika. Mení sa
jeho osobnosť, mení sa jeho charakter. Postupne
degraduje zdravotne, pracovne i spoločensky.
Prevláda megalomanstvo, chválenkárstvo a to
najmä v spoločnosti iných ľudí, najviac v podnikoch
pohostinského zariadenia. Zvyšuje sa u nich
agresivita, ktorá môže končiť vzájomnou potýčkou.
Alkoholik postupne upadá. V jeho živote dominuje
stále viac minulosť. Alkoholici si neuvedomujú
prítomnosť. Oporu hľadajú v minulosti. Alkoholici
strácajú perspektívu, nevedia už plánovať budúcnosť.
Podvedome sa vyhýbajú problémom a ich riešeniu.
Uvedomujú si, že už nemajú silu ani potenciál na ich
riešenie. Začnú sa sústreďovať do skupín podobného
zmýšľania a názorov. Napriek tomu, že stratili
úsudok, vyjadrujú sa ku všetkému a rozprávajú, čo
všetko urobili a všetkých naokolo kritizujú. „Všetko
vedia robiť lepšie“. Niektorí potužení alkoholom si
neuvedomujú úplne banálnu vec a svoje ľudské
potreby vykonávajú na verejných priestoroch
a znečisťujú priestory, o ktoré sa iní vzorne starajú.
Čo povedať na záver? Alkoholikom sa človek nenarodí,
ale sa ním stáva. Niekedy to závisí od toho, v akom
prostredí býva, inokedy ho k tomu „donútia“ životné
pomery a situácie. Najhoršie je však, keď na túto
„metlu ľudstva“ rizikových ľudí sami meníme! Lebo
všetko je o ľuďoch, všetko je o nás...
■ Ing. Ľubomír Dekan

Osvedčené zdravotné
starých mám

recepty

Na jeseň do našich domácností okrem zásob
pozberanej úrody zo záhrad, spomienok z dovoleniek
a príprav na najkrajšie sviatky v roku prichádza
„nezvaný hosť“ - choroba.
Väčšinou sú to ochorenia dýchacích ciest, kašeľ,
teplota, chrípka a v našej pretechnizovanej dobe
to riešime návštevou lekára, niekedy sa liečime
sami, že reagujeme na veľkú reklamu v televízii
a nakupujeme „zaručené“ zdravé preparáty proti
chrípke, teplote, bolestiam hrdla .... a naše peňaženky
sa rýchlo vyprázdňujú.
Pritom zabúdame na osvedčené a rokmi vyskúšané
recepty našich starých mám.
Ako na bolesť hrdla
Najúčinnejším receptom je rozhrýzť a zjesť strúčik
cesnaku a piť čaj z tymiánu. Môžete skúsiť aj kloktať
slanú vodu či cmúľať korenie klinčeka. Zaberajú i
obklady na krk. Stačí ak vyžmýkate plienku namočenú
v slanej studenej vode, prekryte ju igelitom a na to

položte suchý uterák. Nechajte hrdlo zabalené dve
hodiny
Citrónové kloktadlo
Vytlačte šťavu z jedného stredne veľkého citróna a
vykloktajte ju. Nakoniec prehltnite. Opakujte to 2 až
3x denne.
Toto vám zaberie na kašeľ
Cibuľový zázrak
Nakrájajte tri cibule na kolieska. Postupne ich
vrstvite do nádoby a presypávajte cukrom (najlepšie
trstinovým). Nakoniec prikryte a nechajte odstáť. Za
niekoľko hodín pustí cibuľa šťavu, ktorú zlejte do
pohára. Sirup podávajte pri kašli niekoľkokrát denne
po lyžičkách.
Mrkvový sirup na kašeľ
Postup: Do väčšieho hrnca dajte 1/2 litra čerstvej
mrkvovej šťavy a 4 lyžice medu. Za občasného
miešania zahustite do sirupovej konzistencie,
nevarte. Je to starý osvedčený recept na kašeľ a
choroby priedušiek.
Mlieko a žĺtok
Potrebujete: 1 hrnček mlieka, 1 žĺtok, 1 lyžička masla,
1 lyžica medu, Všetko miešať v teplom mlieku a vypiť.
Proti nachladnutiu a horúčke
Octový zábal
Vlnené ponožky namočte do studeného octového
vodného roztoku (šesť lyžíc octu na pol litra vody).
Ponožky vyžmýkajte a oblečte si ich. Cez ne si
natiahnite suché ponožky a ľahnite si. Po asi
dvadsiatich minútach zábal vymeňte.
Účinky: Ocot je tradičné a veľmi účinné antiseptikum,
pôsobí protizápalovo a príjemne chladivo. Rovnako
ako tvarohové zábaly, znižujú octové ponožky horúčku.
Za dve hodiny sa telesná teplota vďaka zábalu zníži
približne o jeden stupeň.
■ Redakcia
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Oznam o hrobových miestach na cintoríne
Obecný úrad Bašovce, žiada občanov o výpomoc pri zisťovaní hrobových
miest. Týka sa to najmä tých hrobových miest, ktoré sú už málo
udržiavané a veľmi staré. Potrebujeme zistiť, či tieto hroby máme ešte
viesť v evidencii, alebo ich máme zrušiť. Ak by ste mali vedomosť o týchto
hroboch, príďte nám to oznámiť na obecný úrad.
Za spoluprácu Vám ďakujeme.

Z obecnej matriky
Narodili sa:
Dekan Simon
Miklovičová Soňa
Kubovičová Klaudia

VITAJTE MEDZI NAMI!

Obecný úrad Bašovce

Poďakovania

Jubileá:

Žijeme uponáhľaným životom, v pracovnom tempe v práci i doma.
Niekedy si ani nevšímame okolie a zmeny, lebo na to nemáme čas, alebo
nechceme danú zmenu vidieť. Niektoré zmeny sú však viditeľné nie pre
všetkých a práve na takúto jednu chceme upozorniť.
Vedia o nej pracovníci úradu a MŠ, pretože sa jedná o rekonštrukčné
práce práve v našej MŠ a to priamo v kuchyni. Tu pribudol nový obklad
vďaka šikovným rukám p. Matejíka z Veľkého Orvišťa, ktorý danú prácu
previedol.
Prácu vykonal bez nároku na odmenu, za čo mu patrí veľké ĎAKUJEM.

65 rokov

Urban Pavol
Buchelová Magdaléna
Urbanová Viera
Mosná Anna

75 rokov

Urbanová Irena

85 rokov

Antalová Emília

BLAHOŽELÁME

■ Redakcia

Touto cestou sa chcem poďakovať obecnému úradu, pánu starostovi za to,
že sprehľadnil cestu zrkadlom, ktorá ohrozovala život vodičov a chodcov.
Toto miesto bolo neprehľadné a umiestnením zrkadla sa zvýšila
bezpečnosť. Tu museli vodiči zvýšiť svoju ostražitosť a dávať veľký pozor,
aby neublížili sebe a hlavne iným účastníkom cestnej premávky.

■ Jozef Hornáček

Uzavreli manželstvo:
Žaneta Kubová, r. Áčová
a Peter Kubo
Katarína Navrátilová
r. Horňáková a Tomáš Navrátil
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