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Vážení spoluobčania!
Vážení spoluobčania, na začiatku môjho príspevku
Vás chcem všetkých pozdraviť. Zároveň Vás
prostredníctvom Bašovských novín, chcem
informovať čím sa naša obec zaoberá a na čo
sa pripravuje v najbližšom období. Chcem vás aj
informovať o udalostiach, ktoré sa v obci udiali za
predchádzajúce polročné obdobie.
Nový rok sme začali menším polnočným
ohňostrojom a prípitkom vareného vína za celkom
slušnej účasti našich občanov. Obec to zabezpečila
po finančnej stránke a o ostatné sa postarali rodiny
Gvuščová, Madunická a Svetlíková.
V našom programe, ale aj v rozpočte sme si
schválili nemalé úlohy, ktoré chceme zrealizovať.
Za najdôležitejšiu akciu považujem rekonštrukciu
materskej školy. Zámerom obce je renovácia
umyvárne, WC a spálne v Materskej škole, nakoľko
táto budova bola postavená v roku 1930 a v tých
časoch slúžila ako budova obecnej školy a zároveň
aj byt učiteľa. V sedemdesiatich rokoch táto budova
bola prestavaná na pomery materskej školy,
sústavným využívaním je však veľmi opotrebovaná.
Momentálne Materskú školu navštevuje 20
detí, ale na základe kontroly z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva kapacitou spĺňa
požiadavky len na 10 detí. Nakoľko je Materská škola
už zmluvne naplnená počtom 20 detí, na základe
dohody z RÚVZ, sa škola zrenovuje a upraví podľa
požiadaviek zákona. Celú rekonštrukciu, ktorá by
spĺňala normatívy uskutočníme v čase prázdnin
a z prostriedkov obce. Z kapacitného hľadiska je
a bude aj v budúcnosti škôlka naplnená. Touto
komplexnou rekonštrukciou v Materskej škole
zlepšíme hygienické podmienky, osobnú hygienu,
komfort pre našich najmenších žiakov a hlavne
dodržíme požiadavky zákona.

Vo februári 2016 sme podali projekt na začatie
budovania kanalizácie v dĺžke cca. 150 m v časti
od MŠ po dom číslo 50. V máji 2017 prišla
odpoveď, že žiadosť bola zaevidovaná. 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 v cene
cca. 4000,00€ už máme za sebou čaká sa len na
vyhlásenie výzvy, ktorá možno bude vyhlásená
v mesiacoch september alebo október.
Obec Bašovce má vypracovaný a už aj schválený
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
Teraz nastalo obdobie, keď vláda zvýšila množstvo
výziev na rôzne aktivity v obciach do 1000 obyvateľov.
Doteraz boli výzvy vyhlásené len pre obce nad 1000
obyvateľov. Žiadosti bude treba pripraviť do konca
mesiaca november 2017. Treba len dúfať, že na
poslednú chvíľu nebudú zrušené. Obec Bašovce
na obecnom zastupiteľstve rozhodla, že sa zapojí
do viacerých projektov a výziev. V mesiacoch jún,
júl sa majú vyhodnocovať výzvy, ktoré sme podali
v mesiacoch február až máj. Boli to žiadosti na

2

Júl
1. vydanie roku 2017

Bašovské noviny

ministerstvo financií, ministerstvo vnútra, úrad
vlády a na Envirofond. V spolupráci s obcou
Ostrov a Veľké Orvište pripravujeme spoločnú
BOVO olympiádu, ktorá by sa mala uskutočniť
v Bašovciach na futbalovom ihrisku v termíne
9.9.2017. Program sa začne nesúťažnou disciplínou
a to cyklotúrou cez obce V. Orvište, Ostrov, Očkov,
Podolie, Pobedim do Bašoviec. Súťažné disciplíny
budú klasické : hod metlou, kopanie jedenástok,
bovo triatlon, bezorientačný beh, bovo maškrta
a preťahovanie lanom. Namiesto tradičného
futbalu bude však pravdepodobne nohejbal. Ako
sprievodný program tohto spoločného podujatia
troch spriatelených obcí, bude súťaž vo varení
gulášu.
Na záver aktuálnych informácii diania v našej
obci Vám chcem v mojom mene zaželať pekné
leto. Pre našich školákov krásne prežitie
prázdnin a ostatných
príjemné prežitie
dovolenkových, ale aj ostatných bežných
letných dní.

■ Ing. Ľubomír Dekan - starosta obce

Ekonomika obce - úspečný audit
Správa z overenia dodržiavania povinností
obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa
požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách,
platných v SR pre územnú samosprávu v znení
neskorších predpisov konštatujem, že Obec
Bašovce konala v súlade s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách.
30. marca 2017

■ Ing. Jozef Adamkovič - štatutárny auditor

Duchovné okienko
z našej obce
K bežnému životu človek potrebuje človek vzduch,
aby mohol dýchať, samozrejme potravu a iné veci,
ktoré sú bežnou súčasťou života. Potrava nie je
len tá, ktorou zásobujeme svoje telo, aby mohlo
existovať a vykonávať základné i pracovné potreby,
ale pre nás veriacich je to i potrava duchovná. A tú

môžeme požívať stále, v akýchkoľvek dávkach
, časovo neobmedzene a na rôznych miestach.
Od pohodlného domova, cez cesty, výlety na
pútnické miesta až po to miesto najpravejšie
a najdôstojnejšie – v Božom chráme. Tu nás už pri
vstupe privíta charizmatické prostredie, nebeské
ticho, do lavíc sadáme s pokorou i nádejou. Každá
omša je iná nielen svojou hodnotou daného slova,
kázne, ale i obdobím, kedy sa koná. Máme veľa
cirkevných sviatkov bežných i prikázaných a záleží
už len na nás, kedy tú pravú duchovnú potravu od
Pána Boha podanú cez hlas a ruky dôstojného
pána, chceme prijímať.
Bohu Chvála a Bohu vďaka za tento dar.
Nový rok a slávnostné požehnanie.
Nový rok vítajú ľudia na celom svete. Niektorí
klasicky doma, v takzvanej papučovej kultúre, veľa
sa kultúrne vyžíva na plesoch a iných kultúrnych
podujatiach, veľká časť si nenechá ujsť ohňostroje
na námestiach dedín a miest. Pre nás kresťanov
je však privítanie a zavinšovanie v Novom roku
dôležité od najbližších a hlavne od Novoročného
požehnania samotným pápežom Urbi et Orbi. Ale
určite v každom Božom chráme, dôstojný pán po
doslúžení prvej omše v roku, zaželá nám veriacim
Požehnaný a šťastný rok. Tak to robí aj náš dôstojný
pán JLic Ľuboš Tvrdý.
Dobrá novina.
Už viac rokov sa u nás drží tradícia, ktorá je známa
aj cez média a to Dobrá novina, kedy do našich
rodín prichádzajú koledníci s milým slovom, ktoré
je zahrnuté v krátkom kultúrnom vystúpení, kedy
cez koledy, básničky a modlitbu zvestujú to dôležité
a krásne. Narodenie Božieho dieťaťa a kresťanskú
lásku, ktorá nás všetkých spája, cestujeme
pomyselne na jednej lodi. Deti majú pripravenú
pokladničku, do ktorej vkladáme peniaze, ktoré
sú vopred určené pre deti z chudobných ďalekých
krajín. V posledných rokoch to bola Keňa. A tak
chudobným deťom žijúcich v ťažkých podmienkach,
bez tečúcej vody, vakcín na zaočkovanie,/ v týchto
krajinách je vysoká úmrtnosť detí /, ale aj bez
možnosti školskej výučby, práve tieto peniaze
vyzbierané našimi deťmi, zabezpečia zlepšenie
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životných podmienok. I v našej obci táto tradícia
pretrváva už dlhšiu dobu a tak s privítaním Nového
roku do našich príbytkov prichádzajú naše deti,
ktoré pod vedením šikovných animátoriek majú
pripravený pekný program, zložený z básničiek
a piesní prislúchajúcich tomuto obdobiu. Nezdržia
sa dlho, veď ich čaká veľa domácností, zapísaných
na zozname v kostole a tak po krátkom, ale
dojímavom programe už len pripravená
pokladnička a poďakovanie za poskytnutý finančný
dar. Samozrejme i požehnanie a posvätenie domu
a potom už koledníci odchádzajú o dom ďalej, veď
každého poteší toto kresťanské posolstvo, ktoré
sa mení zázračne na dar pomoci tým, ktorí to
najviac potrebujú. Finančná čiastka v hodnote
1660,- € /vyzbierarané v Bašovciach 600,- €, v
Pobedime 1060,-€ / poslúži na viaceré rozvojové
projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život
detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v
krajinách subsaharskej Afriky.
Veľká noc.
Už od februára, keď nám začína pôstne obdobie, sa
my kresťania duchovne pripravujeme na najväčší
sviatok v roku, pretože Syn Boží pre nás a za nás
podstúpil bolestné utrpenie v podobe tŕnistej
ceste ku krížu, spojenú s bičovaním a následným
ukrižovaním. On pre nás zomrel, prenesmierna
obeta za nás, za náš svet. Srdce od nevýslovného
žiaľu pukalo aj matke Márii, ktorá stála pod krížom.
Koľko utrpenia premenil syn Boží pre nás na
podobu nádeje, lásky a pokory. Vieme to pochopiť?
Vieme to oceniť? Vieme poďakovať úprimnou
modlitbou? Modlitba, zázračné slovíčka, cez
ktoré sa rozprávame s Pánom Bohom nás nielen
posilňuje, ale aj obohacuje a to je veľmi potrebné
pre našu existenciu. Veľkonočné obdobie trvá veľmi
dlho, veď len samotné pôstne obdobie je zložené zo
štyridsiatich dní a následne sa konajú veľkonočné
obrady. Zelený štvrtok, veľký piatok, biela sobota, to
sú hlavné obrady, kedy znova precítime dôležitosť
tohto obdobia – posledná večera, umučenie
Ježiša, jeho slávne zmŕtvychvstanie. No i po týchto
slávnostne vysluhovaných obradoch veľkonočné
obdobie nekončí, pretože pokračuje slávnostnými
veľkonočnými omšami. Každá má svoj názov
a tú druhú veľkonočnú nedeľu Vám pripomínam
svojimi myšlienkami.

“Oslavujme Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.”
Božie milosrdenstvo - druhá veľkonočná nedeľa
sa niesla v tomto duchu......,
čo je to?.......
takto sa zamýšľali mnohí z nás, počas druhej
veľkonočnej omše.
Niektorí hľadali, iní už našli, čo to je.
Pre niektorých milosrdenstvo to, že môžu slobodne
chodiť do chrámu Božieho a ponoriť svoje telo do
“očistného” duchovného kúpeľa
- pre iných milosrdenstvo skrýva bežné veci,
možnosť bývania, štúdium, práce, byť spolu s
rodinou
- pre pamätníkov to je sloboda, mier a územie bez
vojny
- pre každého toto charizmatické slovo niečo
skrýva.....
Milosrdenstvo v sebe skrýva i pokoru a tou by sme
mali kráčať a prijímať, to čo nám je dané,
ale milosrdenstvo skrýva i nádej a tá je zázračná.
Nádej na uzdravenie,
nádej na šťastie,
nádej na lásku,
nádej na tú nekonečnú nádheru sveta.
Takže nech tá nádej od Pána Boha v podobe
veľkého milosrdenstva nám je sprístupnená každý
deň, každý deň s pokorou prosme a ďakujme.
Bohu vďaka.
Hasičská omša.

Každá nedeľa je slávnostná, ale siedmeho mája
u nás v Božom chráme bola naozaj slávnostná
a vznešená. Svätá omša bola obetovaná našim
hasičom, pretože práve v druhý májový týždeň
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je v kalendári meno Florián a ten je patrónom
všetkých hasičov. A tak sa zopakovala už tradícia,
ktorá naštartovala minulý rok, prvou takouto
omšou u nás v našom kostole. Začiatok omše
začínal nielen spevom, ale hlavne príchodom
hasičov, ktorí vo svojich slávnostných i zásahových
uniformách v sprievode vchádzali na začiatok
omše a miesto zaujali v predných laviciach pred
oltárom. Dôstojný pán JCLic. Ľuboš Tvrdý ich
srdečne privítal a omša bola vysluhovaná nielen
našim hasičom a záchranárom, ale všetkým
ľuďom tejto profesie, ktorí chránia naše obydlia,
hlavne však životy. Obetné dary tak do rúk kňaza
odovzdávali mladí chlapi v uniformách, bolo to
veľmi dôstojné a vznešené, tak ako celá omša a na
záver slávnostné požehnanie. Ďakujeme Vám milí
naši dobrovoľníci z našej obce, ktorí ochraňujete
nielen naše životy, ale aj iných. Ďakujeme Vám za
Vaše dlhé hodiny príprav a cvičení, ďakujeme Vám
za Vaše prestížne umiestenia na súťažiach.
Záver : toto bolo len krátke zamyslenie nad
cirkevnými udalosťami, omšami i tradíciami nášho
kresťanského žitia. Som veľmi rada, že som Vám
neopakovateľné chvíle kresťanských sviatočných
dní v našej obci mohla znova priblížiť.

■ Eva Dekanová

Z činnosti knižnice
Timea Svetlíková, žiačka 6. triedy ZŠ Mojmírovej
98 Piešťany a pravidelná návštevníčka knižnice
Bašovce, získala za svoju básnickú tvorbu
ocenenie primátora mesta Piešťany za II. miesto
v literárnej súťaži - poézia. K tomuto peknému
úspechu jej srdečne gratulujeme a ponúkame
vám ukážku spomínanej básne. Prajeme
príjemné čítanie.

MOJE MESTO
Pri Váhu vzácna perla leží,
nad ňou slnečný kôň beží.
To je moje biele mesto,
to sú moje Piešťany.
Do oblakov čelo dvíha,
tisíckami okien svieti.
A ulice ako dlane,
vystiera pod svoje deti.
Pamätá si dávne časy,
slávu i hlad, vojnu veľkú,
i radosť, keď vojak s hviezdou,
priniesol jej slobodienku.
Každý rok je väčšie, krajšie,
táto ruža pri rozkvete.
Piešťany, to mesto moje,
nikde krajšie nenájdete.
V Piešťanoch ja rastiem, žijem,
pri Váhu cítim, že žijem.
Je to mesto naše milé,
vždy farebné, nikdy sivé.
Je to mesto naše milé,
vždy sa mi tu dobre žije.
Pri mne je stále najkrajšie,
i keď už nie je najmladšie.
Vyrástol tu dedko, babička,
Piešťany sú naša rodná kolíska.
Veľa šťastia, pokoja želáme
my všetci, čo v tebe bývame.
Menej sĺz a viac radosti,
želáme Ti všetci do budúcnosti.
Timea Svetlíková, 6.B, poézia, I. kategória, ZŠ
Mojmírova 98/30 921 01 Piešťany

■ Aďka Balogová

Zo života našej materskej školy...
Školský rok uplynul ako voda a ani sme sa nenazdali
sme na prahu prázdnin. I v tomto roku sme prežili
spolu všedné i výnimočné dni. Z maličkých detí
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sú už správni škôlkári a s niektorými sa musíme
rozlúčiť, veď budú školáci.
Vráťme sa však naspäť do fašiangového obdobia.
Kultúrny dom v Bašovciach sa v jednu sobotu
zmenil na Ľadové kráľovstvo, kde sa spolu zabávali
deti s rodičmi a všetci, ktorí majú radi karneval.
Naši šikovní a obetaví rodičia i tento rok pripravili
krásnu výzdobu, bohatú tombolu a skvelú zábavu
, za čo im patrí naša vďaka. Zisk z karnevalu sme
použili na ďalšie pekné podujatia v školskom roku.

Pred Veľkou nocou deti obdivovali kraslice v
Balneologickom múzeu v Piešťanoch. Šikovné
ruky ľudových majstrov zo Slovenska i zahraničia
vyrobili rôznymi technikami prekrásne veľkonočné
vajíčka. Krehká krása potešila malých i veľkých.

Deti milujú divadlo. Divadelné predstavenie v
Dome umenia v Piešťanoch – Najlepšia rozprávka
o Červenej čiapočke deti pobavilo i poučilo.
Oslava Dňa matiek sa bez detí škôlky neuskutoční.
Veď usilovne nacvičovali pre mamičky , babičky a
tety program, ktorým všetkých potešili a odmenili

sa ním za starostlivosť.
Deň detí oslávili deti tradične na ihrisku, kde boli
pre ne pripravené hry a súťaže. Za odmenu každé
dieťa dostalo modré tričko a medailu. Deti zabavila
ukážka minimodelov lietadiel medzi ktorými lietala
i bosorka na metle. Tieto modely vytvoril a riadil
pán Michal Pavlovič st..Policajti deťom ukázali
svoje auto, výstroj, povozili deti na policajnom
aute, z čoho mali radosť hlavne chlapci.
I naši hasiči ukázali
deťom
hasenie
požiaru
vodou i
penou v ktorej sa deti
s radosťou vykúpali.
Hladné brušká zasýtili
opekané
špekáčiky
a maškrtné jazýčky
osviežila zmrzlina.
I v MŠ nás navštívili ujo policajt a teta policajtka.
Deti sa oboznámili s ich prácou, zmenili sa na
policajtov – veď si mohli všetko vyskúšať. Na záver
sa povozili v policajnom aute.
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V lete je najlepšie na výlete. Výletom do
minizoofarmy v Lubine deti poznávali domáce
zvieratká a starostlivosť o ne. Deti mali možnosť
niektoré zvieratká kŕmiť a niektorí si tu našli i
štvornohého kamaráta.

V školskom roku 20162/17 navštevovalo MŠ
Bašovce 20 detí. Ku koncu školského roka sme sa
rozlúčili s troma budúcimi prváčkami- Miriamkou
Blahutovou, Emkou Blahutovou a Miškou
Zetochovou, ktorým želáme veľa úspechov v škole,
dobrých kamarátov a dobrú pani učiteľku.

Naše deti sú obri? Vyzerá to tak na prehliadke
miniatúr Matúšovho kráľovstva v Podolí, kde sme
sa zastavili z minizoofarmy. V škôlke po príchode
všetkým, v našom altánku, chutila pizza od rodiny
Snopekovej.

Spolupráca rodičov našich detí s MŠ je výborná.
Tento rok sa uskutočnil výlet rodičov s deťmi a
zamestnancami MŠ do ZOO Lešná . Deti radostne
prežívali spoločne strávené chvíle a domov si
odniesli veľa zážitkov ( väčšina detí hovorila dojmy
z kŕmenia rají).

V závere chceme poďakovať za všetku podporu
a pomoc v tomto školskom roku - rodičom detí,
p. starostovi, p. Erike Petrášovej, poslancom OZ,
sponzorom a všetkým, ktorí akokoľvek Materskej
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škole v Bašovciach pomohli a budú pomáhať,
nakoľko nás čaká väčšia rekonštrukcia budovy MŠ
počas letných prázdnin.

■ J.Macová

Z činnosti našich hasičov...

Na konci mája sa naše družstvo zúčastnilo okresnej
súťaže. V konkurencii tímov z okresov Piešťany
a Hlohovec sme súťažili v disciplínach požiarny
útok a štafeta. Súťaž sa konala v Drahovciach
a naši hasiči sa stali víťazmi týchto pretekov.
Získali sme pohár a kvalifikovali sme sa na krajské
kolo, kde sme súperili s mužstvami z Trnavského
kraja. Krajské kolo sa uskutočnilo v meste Gbely.
Vzhľadom k tomu, že sme sa súťaže nezúčastnili
v najsilnejšom zložení sme obsadili šieste miesto.
Ministerstvo vnútra oznámilo možnosť pridelenia
dotácií na rekonštrukcie požiarnych zbrojníc.
Obec Bašovce využila túto možnosť a požiadala
o príspevok na modernizáciu budovy zbrojnice,
ktorá už potrebuje obnovu. Na ministerstvo sa
zaslala požiadavka na výmenu okien, urobenie
novej fasády a opravu strechy. Celkové náklady
budú predstavovať cca 33 000,-€ aj s DPH. V tomto
čase je žiadosť podaná a čakáme na vyjadrenie.
V najbližšom období plánujeme zúčastniť sa
taktického cvičenia s inými zbormi, ktoré preverí
naše schopnosti.

■ Tomáš Lély

Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým
mamám. Tento rok sme tento sviatok slávili v
nedeľu 14. mája. Byť mamou, či už fyzickou, alebo
duchovnou, je najkrajšie povolanie v živote každej
ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.
Deň matiek je špeciálny čas, povedať našim

mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú
a vyjadriť im našu vďačnosť, za všetko čo pre nás
urobili. Aj tento rok sme s radosťou privítali naše
mamy a staré mamy v kultúrnom dome našej
obce. Na začiatku všetkých privítal teplým slovom
pán starosta. Detičky z miestnej materskej škôlky
im pripravili originálny program. Teda nie samé,
trošku im pomáhali aj pani učiteľky. Potom sa
šťastné rozbehli do náručia svojich mamičiek. V
ďalšej časti sme pripravili pohostenie v podobe
zákuskov a kávičky. A ako symbolické poďakovanie
dostala každá mama od pána starostu krásnu
červenú ružu. Pohostenie i kvety, to všetko bolo
v réžii obce Bašovce. Ďakujeme všetkým mamám
za ich lásku a obetavosť, prosme aby boli vždy
naplnené dobrom, radosťou, nádejou a aby vždy
prinášali život fyzický aj duchovný.

Ďakujeme za krásny deň matiek.

■ Ing. Mária Urbanová

Cirkus zavítal aj k nám...
Oddych len tak, doma v záhrade, pri dobrej knihe,
či sledovaní televízneho programu, každý ako
to má rád. Takýto relax môžeme mať každý deň
doma, ale za inou kultúrnou udalosťou musíme
vycestovať do blízkeho, či vzdialenejšieho mesta.
Ale tento krát, takáto kultúra, v podaní cirkusového
predstavenia, prišla k nám do našej obce. Cirkus
s názvom MARION sa nám svojím predstavením
predstavil v jedno marcové, nedeľné popoludnie.
Pódium v kultúrnom dome premenilo na zázračné,
krásne farebné, pretože nielen predstavenie hýrilo
farbami, ale taktiež aj kostýmy dvoch šikovných
účinkujúcich. A tak sa zo šikovného kúzelníka,
stal artista, so zatajeným dychom sme sledovali
jeho výkon, ako vrhača nožov. Hltanie ohňa, keď
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oheň chrlil a zároveň sa strácal, bol tiež zaujímavý
moment. No aby bola ozajstná zábava, tak do
samotného programu znalí kúzelníci zapojili
i obecenstvo a to už sála burácala smiechom.
Na záver ešte milé pohladkanie, ale aj spoločná
fotografia s klokanom, to už bola pastva pre detské
očká. Ďakujeme cirkusu, ktorý zavítal k nám, ale
i obci Bašovce, ktorá toto predstavenie pomohla
zabezpečiť, no a vďaka milému sponzorstvu od
vedenia obce, si každý zúčastnený toto predstavenie
mohol pozrieť zdarma.

■ Eva Dekanová

Múdrosť našich prísloví
Naši predkovia, ktorí žili v jednoduchých
podmienkach a skromným životom, nám zanechali
veľké bohatstvo. Nielen ukryté v pôde, v stavbách,
viditeľných veciach, ale hlavne múdrosť ukrytú
v prísloviach. A hoci tieto príslovia majú stovky
rokov, ich pravdivosť je v tejto dobe viac a viac
pravdivejšia a stále aktuálna. Určite aj priamo
v našom okolí. Známe príslovie : „ Vtáka poznáš
po perí, človeka po reči“ , sa vyskytuje v rôznych
súťažiach, vysielaných cez naše média. A veru sa
neraz aj zasmejeme nad ľudskou naivitou, niekedy
až hlúposťou. Reč prezrádza o človeku všetko : jeho
charakter, hĺbku, duchovnú vyspelosť, myslenie,
a tým aj jeho hodnotu ako človeka. Dnešná
moderná, alebo, lepšie povedané, pokrivená doba
núti človeka, aby bol hrubý, drsný, tvrdý a bezcitný.
Mnohí sú hrubí z bezradnosti, neúspechu, či
sklamania. Výsledkom je to, že trpíme všetci. Sám
človek, ktorý si myslí aký je hrdina, no opak je
pravdou. Svojím chovaním nielen uráža druhých,
svoje okolie, ale sám seba vystavuje posmechu.
Človeka nerobí človekom vzdelanie, niekedy má
človek pred menom dva tituly i viac, ale po jeho
slovnom prejave, je hneď zaradený do poslednej

„cenovej kategórie.“ Oblečenie je taktiež vizitkou
nás ľudí, ale aj to nás presvedčí, že bohatstvo
nie je skryté v odeve, ale priamo v človeku, jeho
vystupovaní a dobrote srdca. Niektorí ho majú
v dnešnej dobe, akoby z kameňa, kde sú tie
staré zlaté časy? Keď sme sa úprimne zdravili
a nemuseli sa úskokom pozerať, či nás už niekto
neohovára. Kde sa stratila ľudská solidarita, keď
nás trápila bezmocnosť a žiaľ druhých? Čomu sme
naučili naše deti, vnúčatá? Kedysi bol učiteľ pán
učiteľ a dnes ? Všetci akoby strácali na autorite.
Nás, keď sme boli malí, za zlé správanie potrestali
nielen rodičia, ale aj učitelia. Trest bol v podobe
zákazov, zakázané bolo sledovanie televízie,
behanie s kamarátmi po vonku, no a tresty
v škole sa písali za akékoľvek porušenie disciplíny.
V triede bolo počuť aj muchu, pretože rešpekt ten
musel byť. No a keď sme sa doma žalovali, tak
odpoveď rodičov bola väčšinou v prospech učiteľa.
Keď učiteľ neprišiel na vyučovaciu hodinu, tak
žiaci držali svorne triedu v tichom režime, len aby
niekto neprišiel suplovať. Teraz? Idete do školy
vypýtať dieťa z vyučovania, bez zaklopania vojdete
do triedy, lebo hluk Vás „obarí“ , no a trieda má
za katedrou učiteľa, ktorý nie je schopný zvládnuť
rozšantený kolektív žiakov. Pozdrav patril vždy
k prejavom slušného správania, tiež sa stratil. No
a dieťa a dospelý, ktorý by mohol byť Vašou dcérou,
synom, Vás počastuje hrubými výrazmi, kam sme
to dospeli? Kde je úcta a to pravé ľudské správanie?
Jedno je však isté. Ďalšie múdre príslovie nám
vraví : „ Božie mlyny melú pomaly, ale isto. „ a to
vraveli už mnohé generácie pred nami. Možno ako
deti sme nechápali, keď nám rodičia opakovali, že
nikomu sa nemá priať nič zlé. Že všetko nekalé
a zlé, čo človek napácha sa vráti ako bumerang
a že na svete existuje spravodlivosť, ktorá si
každého nájde. Možno si tá spravodlivosť nájde
cestu, aj keď kľukatú a znova sa potvrdia múdrosti
našich predkov. Nech nás tieto múdrosti nestrašia,
ale poučia nás v našom zmýšľaní i konaní. Slovo
pokora, ktoré nám je tak blízke z kázní v našich
omšiach, nech nám je viac blízke ako vzdialené.
A potom možno budeme mať k sebe blízko a ten
úsmev odo mňa, od Teba, od nás, bude znova milý
a hrejivý.
■ Eva Dekanová
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V našej dedine máme zlato...

Kde bolo, tam bolo...

Zdravý človek si ani neuvedomuje úplne bežné veci,
potrebné k životu. Berie ich automaticky, vykonáva
so samozrejmosťou, pretože nie je obmedzovaný.
Preto vždy obdivujeme ľudí, ktorí napriek svojmu
zdravotnému stavu a obmedzeniam dokážu niečo
vytvoriť, alebo svojou úžasnou silou dokázať. Je
nám cťou, že v našej dedine sa môžeme pochváliť
úspechom mladého muža, športovca, tanečníka.
Medailu tú najhodnotnejšiu zo zlata získal
Erik Vavrinec z Bašoviec.
Prvé miesto obsadil so svojím klubom Danube
Bratislava a tanečnou partnerkou Fredericou
na majstrovstvách v Belgicku v máji tohto roku
a svoje zlaté víťazstvo znova zopakovali na súťaži
v Manchestri 2. júna. Toto nie je úspech získaný za
pár dní, sú to hodiny a mesiace tvrdého tréningu.
Práve preto si takýto úspech vážime, sme hrdí
a Erikovi i jeho tanečnej partnerke držíme palce na
súťaži v Paríži, ktorá ich čaká už v decembri tohto
roku. Blahoželáme.

Kde bolo, tam bolo, bola raz na planéte zem
dedinka Bašovce. Pretekal cez ňu raz čistučký
potok Dubová. Bol to potok, v ktorom existoval
život. Plávali v ňom ryby, na vodnej hladine sa
kúpali kačky a husi. Ženy v ňom prali bielizeň.
A aj tak bolo všetko čisté a nezávadné. Človek tu
žil pre dedinu a dedina mu poskytovala okrem
čistého vzduchu, krásneho a čistého prostredia
aj pocit bezpečnosti a ľudského porozumenia.
Ako voda v potoku, tak plynul aj čas. Ale tento
raz v neprospech dediny, čistého prostredia
v nej, čiže aj pre obyvateľstvo. Ľudia sa začali
správať nezodpovedne. Vypúšťanie saponátov,
olejov a výkalov do potoka si vybralo svoju daň.
Znečistenie potoka zapríčinilo úbytok množstva
vodných rastlín a živočíchov. Znečistenie prostredia
však spôsobilo aj znečistenie podzemných
vôd – zdroja pitnej vody a tým ohrozenie životov
rastlín, živočíchov, ale aj samotného človeka.
„Chráňme našu obec“ ako vlastný majetok, ako
dom, či auto. Začnime maličkosťami, triedením
odpadov, používaním prírodných hnojív, výrobkov
vyrobených na prírodnej báze. Tým zmenšíme
znečistenie ovzdušia, vodných tokov a zabránime
úbytku rozmanitých druhov rastlín a živočíchov.
Strach a nevšímavosť nech nám nezatvárajú oči.
Rozprávajme sa medzi sebou a ukážme prstom
aj na toho „dobrého „ človeka, čo nám ničí
to najdrahšie, našu prírodu, našu rodnú zem,
samozrejme to najhlavnejšie zdravie nás a našich
detí. Zodpovedným správaním nás všetkých
predĺžime život našej dedine, našej planéte
Zem a v konečnom dôsledku aj sami sebe.

■ Eva Dekanová

■ starosta obce

10
Ľudová výšivka našich krojov –
dedičstvo našich predkov.
„Zachovajme si dedičstvo našich materí...“, túto
vetu zopakujú mnohí známi spoločenskí ľudia, ale
aj moderátori súťaží a prezentácie umu nášho
národa. Nepochybne k nim patrí ľudová výšivka,
ktorá je zakomponovaná v našich krásnych krojoch
z nášho kraja, z našich obcí. Práve túto neskonalú
krásu, ktorú vytvorili šikovné ruky našich starých
a prastarých materí nenechala zabudnutú
Evka Pogranová z Pobedima. Neopakovateľnú
a úžasnú krásu ľudových výšiviek sa jej podarilo
zachytiť nádhernými fotografiami. Tieto fotografie
sa stali nielen námetom, ale aj skutočnosťou
a to v uskutočnení jedinečnej výstavy „ Zbierka
fotografií ľudových výšiviek Pobedimsky kroj.“ ,
ktorá sa koná 3.7. – 24.7.2017 pod záštitou Matice
slovenskej v Trenčíne a kurátorkou výstavy je Mgr.
S. Straková. Slávnostnú výstavu otvorila sama
autorka svojimi slovami : „Začínam plniť sľub,
ktorý som si dala sebe pred troma rokmi. Je to
sľub pobedimskemu kroju a hlavne ženám, našim
mamám, babičkám, prababičkám..., že sa budem
snažiť zachovať neskutočnú krásu nášho kroja
aspoň vo fotografii.“ , tieto slová boli odmenené
potleskom a uznaním. Blahoželáme Ti milá Evka
a tešia nás i ďalšie Tvoje slová : „Budem sa snažiť,
aby som zbierku rozšírila aj o bašovský kroj, sme
dve dedinky, výnimočne späté nielen históriou,
farnosťou, rodinnými väzbami, ale hlavne - a to je
výnimočné – identickým krojom.“

■ Eva Dekanová
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Obrátený ríbezľový koláč

Suroviny :
170
1
150
125
4
3
500

gramov		
hladkej múky
kus			
prášok do pečiva
gramov		
práškového cukru
gramov		
zmäknutého masla
kusy			vajíčka
trocha nastrúhanej citrónovej kôry
polievkové lyžice
kryštálového cukru
gramov		
ríbezlí

Postup :
Cesto pripravíme veľmi jednoducho, všetky
ingrediencie dáme do misky a dôkladne
vyšľaháme, najprv pri nižších, potom pri vyšších
otáčkach, len maslo musí byť dostatočne mäkké.
Okrúhlu formu vystelieme papierom na pečenie,
na dno nasypeme kryštálový cukor, cukru môžete
dať kľudne viac a nastrúhame trochu masla, na
to nasypeme ríbezle (umyté, odstopkované a
odkvapkané) a rozotrieme cesto. Pečieme pri
teplote cca 180C cca 35-40 minút. Cesto necháme
chvíľu vychladnúť, potom ho obrátime na väčší
tanier. Vrch môžeme ešte potrieť troma lyžicami
červeného džemu rozvareného s lyžicou vody,
alebo len dôkladne posypať práškovým cukrom.
Dobrú chuť!

Obec Bašovce upozorňuje majiteľov psov na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z nariadenia o podmienkach
držania psov. Podľa tohto nariadenia ak pes znečistí verejné priestranstvo exkrementami, je osoba, ktorá psa
vedie, povinná výkaly bezprostredne odstrániť. Porušenie tohto nariadenia - znečistenie verejného priestranstva
psími exkrementami- sa považuje za priestupok a rieši sa podľa zákona o priestupkoch. Za takéto porušenie môže
byť uložená pokuta až do výšky 66 eur. Veríme, že všetkým nám záleží na našom zdraví a zdraví
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Z obecnej matriky

Narodili sa:
Dekanová Tereza

VITAJ MEDZI NAMI!

Jubileá:
60 rokov

Pavlovič Michal
Snohová Mária

70 rokov

Mikláš Jozef
Hermannová Ľudmila
Černok Vojtech
Garecová Mária

80 rokov

Hluzin František
Urbanová Emília
Urbanová Mária

BLAHOŽELÁME

Uzavreli
manželstvo:
Kováčiková Erika,
r. Tomková
a
Kováčik Jozef
Kubovičová Katarína,
r. Slobodová
a
Kubovič Roman

GRATULUJEME

Opustili nás:
Urbanová Johana
Urbanová Darina
Drlička Jozef
Maco Miroslav
Dekanová Mária

ÚPRIMNÚ
SÚSTRASŤ!
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Vývozový kalendár
OZNAM Tetrapaky sa nebudú zberať pred domami
obyvateľov, ale treba ich nosiť priebežne do zberných
nádob na to určenných, umiestnených pri budovách
Požiarnej zbrojnice a Kultúrneho domu.

Kompozitné obaly (tetrapaky)
August

23. streda

September

20. streda

Október

18. streda

December

13. 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

18. piatok

Október

27. piatok

December

22. 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)
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým
k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných
surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám
ďakujeme.

Termín odvozu zberového skla
September

12. utorok

November

07. utorok

December

19. utorok

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

18. piatok

Október

27. piatok

December

22. 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
November

16. štvrtok

Zberá sa:

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

Nezberá sa:

kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké
a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly
od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod. Zberová nádoba
nesmie obsahovať: kovy znečistené surovinami.
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