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Slovo starostu

M

ilí spoluobčania dovoľte mi,
aby som sa Vám prihovoril
v letnom období, v čase školských
prázdnin, dovoleniek a horúcich
dní. Znova je tu aj vydanie ďalšieho
čísla obecných novín, v ktorých
Vás chcem oboznámiť s tým, čo
sa udialo v našej obci.
Vrátim sa pár rokov späť a začnem
rokom 2011, kedy novozvolené OZ
Bašovce začalo riešiť svoju prvú
a neľahkú úlohu, vyriešenie ekonomickej situácie v obci. Dňom
14. 3. 2011 sme požiadali Dexia
banku o úver v hodnote 40 tisíc
Euro. V prvom volebnom roku sme
v podstate konsolidovali ekonomickú situáciu a vybavovali odklady splátok. V ďalších rokoch
sme už postupne opravovali cesty,
materskú školu, futbalové ihrisko,
obecný úrad, kaplnku, kultúrny
dom a snažili sa obec celkovo
skrášliť.

Z našej
materskej
školy
str. 6

Bol vybudovaný chodník od čakárne smerom na Pobedim. Uskutočnila
sa výsadba v okolí chodníka, zrovnal
sa terén za chodníkom a vybudovali sa parkovacie miesta pre autá.
V knižnici sa kúrilo elektrickými
ohrievačmi a na obecnom úrade „
gamatkami“ preto bolo potrebné
vybudovať plynové kúrenie. Zastrešil
sa chodník v materskej škole. Medzi
dôležité informácie patrí aj vstup
našej obce do mikroregiónu Dubová
a vstup do tzv. MASky Beckov-Tematín-Čachtice v okrese Nové
Mesto nad Váhom. V spolupráci
s obcou Ostrov a Veľké Orvište
pripravujeme každoročne spoločnú
BOVO olympiádu.
Zrealizovali sme projekt verejného osvetlenia cez ministerstvo
hospodárstva v rámci operačného
programu Konkurencieschopnosť
a Hospodársky rast. Celkové náklady
boli 32 674,00 €. MH SR nám na
túto modernizáciu prispelo sumou
31 545,00 €. Svetlo je určite kvalitnejšie a úspornejšie ale i napriek
tomu sa nájdu 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 €. V kultúrnom
dome nám pribudlo nové drevené

Deň detí
v Bašovciach
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pódium, ktoré slúži pri rôznych
kultúrnych akciách, hlavne pri
vystupovaní detí z našej MŠ.
Obec má pripravenú projektovú
dokumentáciu „ Rekonštrukcia
miestnych komunikácií k domu
smútku a k lávke cez potok Dubová“. Žiadosť sme nemohli podať,
nakoľko bola výzva zrušená. V tomto
roku sme vykúpili pozemky pod
touto cestou a vybavujeme nové
stavebné povolenie a pri vyhlásení výzvy budeme pripravení na
podanie žiadosti. Obecný úrad má
nové okná, budúce kvetinárstvo
nový vzhľad, knižnica nové okno
a dvere. V mesiaci august dostane
nový vzhľad aj požiarna zbrojnica
a materská škola. Hasiči dostali
nové auto a protipovodňový vozík.
Na materskej škole je už spravená
časť novej strechy a v budúcom
roku sa strecha dokončí. V roku
2017 sme urobili vnútornú rekonštrukciu materskej školy, ktorá
pozostávala z týchto prác:
• rozšírenie umyvárne, pridanie
umývadiel, WC misy
• obklad a dlažba, vymaľovanie
priestorov
• rozšírenie spálne a odkladacieho priestoru pre každé dieťa
samostatne
• výmena potrubia a radiátorov
• vybudovanie nového vodovodného rozvodu
• vybudovanie novej kanalizácie
• výmena podlahovej krytiny
• zamurovanie 5 ks dverí
• osadenie 5 ks nových dverí
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• vybudovanie schodiska v spálni
a v chodbe
• vymurovanie priečky v skladoch
• pridanie dvojdrezu a umývadla
do kuchyne
• nová umývačka riadu
• nový strop v triede
• odstránenie nefunkčného komína
Rekonštrukcia stála obec viac
ako 25 000 € z vlastných zdrojov.
Z vlastných zdrojov boli zakúpené
i detské postieľky i stoličky pre
našich škôlkárov.
Ku zdravému žitiu v našej obci
patrí okrem iného aj čisté prostredie. Zberný dvor bol preplnený komunálnym odpadom, ktorý
z veľkej časti firma z Trenčína
podrvila a odviezla. K dnešnému
dňu je kompostáreň znova plná
a preto hľadáme firmu, ktorá haluzovinu podrví a odvezie. Obec
vytvorila dostatočné podmienky
na to, aby odpad nekončil v jarkoch, v hrádzach a za záhradami.
S potešením môžem povedať, že
mnohí obyvatelia sa zapojili do
separovaného zberu odpadov veľmi
zodpovedne. Z roka na rok nám
klesá množstvo komunálneho odpadu a patríme medzi obce, ktoré
veľmi dobre separujú. Kontajnery
na sklo, tetrapaky, opotrebované
šatstvo slúžia svojmu účelu a podľa
vývozného kalendára sú pred príbytky vykladané odpadové nádoby
i vrecia s plastovými fľašami. Vo
dvore obecného úradu pribúdajú
nepotrebné elektrické spotrebiče,
na úrade je možné do špeciálnych
nádob odovzdať nefunkčné batérie i použitý kuchynský olej. Som
rád, že chápete potrebu rozumného
nakladania s odpadmi a dúfam,
že v budúcnosti bude ešte menej
odpadov, tam kde ich neradi vidíme. Ďalšia veľmi dôležitá informácia, s ktorou treba občanov
oboznámiť je príprava podkladov
a zmlúv k vybudovaniu skladovej
a výrobnej zóny a k vybudovaniu
rekreačnej zóny. Prvá základná
zmluva sa podpísala 26. 04. 2013.
Podpísanie zmluvy schválilo OZ
dňa 02. 04. 2013 uznesením číslo
15/2013. Dňa 30. 09. 2013 bol
schválený dodatok k zmluve
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uznesením č. 36/2013 a následne
21. 10. 2013 bol dodatok podpísaný. V podstate už šesť rokov sa
pripravujú a selektujú jednotlivé
podklady k začatiu záverečných
prác. Stavebné práce môžu začať
až po zbere úrody v roku 2020,
nakoľko obec má do tohto roku
podpísanú zmluvu o prenájme
pôdy s GRANELAM, a. s. Do
konca tohto roku musí sa schváliť
územný plán. V ďalších rokoch do
začiatku výstavby musia prebehnúť všetky schvaľovacie procesy,
aby stavba začala v dohodnutom
termíne. Kupujúci v rámci rozvoja
infraštruktúry v dotknutom území na vlastné náklady vybuduje
verejné stavby, komplexnú infraštruktúru, pozemné komunikácie,
parkoviská, verejnú zeleň, pričom
v časti, v ktorej tieto stavby budú
spadať pod verejnoprospešné stavby
s verejným záujmom, bezodplatne
prevedie vlastnícke právo k nim
na obec Bašovce. Právne veci
sme dali nezávisle posúdiť dvom
právnikom. O novinkách v tejto
oblasti Vás budeme informovať
v ďalšom vydaní obecných novín.
Tak isto Vás budeme ako doteraz,
oboznamovať aj s kultúrnym dianím v našej obci, ktoré má dobrú
úroveň. Začína sa Novoročným
ohňostrojom a spoločným prípitkom, potom je to detský karneval.
Druhá májová nedeľa patrí našim
mamičkám, vtedy sa koná oslava
ku dňu matiek, začiatkom októbra
slávime hody, slávnostná hodová
omša býva už tradične krojovaná,

vznešená a získava, čím viac väčší
ohlas. V októbri nezabúdame na
našich starších občanov, ktorí sú
v sále kultúrneho domu obdarení
nielen darčekom, kultúrnym vystúpením našich škôlkárov, ale aj
pohostením a zotrvaním v milej
a družnej debate. Sála kultúrneho
domu poslúži aj našim občanom
pri výročných schôdzach Jednoty
i Zväzu záhradkárov. Týmto končím
môj príhovor a už len zopár slov.
Milí občania, dúfam, že aj Vy 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. 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.
Zároveň by som bol rád, keby i nápady z radov občanov, neboli len
debatnými krúžkami na ulici, ale
našli si i správne miesto, priamo
na obecnom úrade.
Na záver môjho príhovoru, by
som Vám chcel všetkým popriať
pekné leto, plné krásnych zážitkov, pevné zdravie a vzájomné
porozumenie v našich rodinách.
ING. ĽUBOMÍR DEKAN
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Deň matiek

M

áju sa vraví, že je najkrajší
mesiac v roku. Nielen pestrosťou farieb na našich poliach,
lúkach i v lesoch, ale aj prvými
pestrofarebnými plodmi v našich
záhradách. Že je ozaj krásny, to nám
prezrádza aj jeden veľký sviatok,
ktorý oslavujeme vždy druhú májovú
nedeľu. Sviatok milý a nádherný –
sviatok všetkých našich mamičiek.
Tak ako po iné roky i toto nedeľné
poobedie prichádzali do kultúrneho
domu oslávenkyne i detičky z MŠ.
Tie mali pripravené pre mamičky
a babičky kyticu pestrého kultúrneho
programu. Celú slávnostnú udalosť

milým príhovorom otvoril starosta
obce. Potom už nasledovali básničky,
pesničky, tančeky, ktoré deti bravúr-

ne zvládali a za svoju nebojácnosť,
veselosť a úprimnosť boli odmenené
spontánnym potleskom. To sa už
rozpŕchli ku svojim mamičkám, aby
ich potešili vlastnoručne zhotoveným darčekom, za čo si vyslúžili
veľké objatie milovanej mamičky
a sladký bozk. Mamičky a babičky
boli odmenené aj pestrým kvietkom
od vedenia obce a potom už nasledovalo sladké pohostenie v podobe
zákuskov a kávy. Jedno nedeľné popoludnie prinieslo znásobenú lásku,
ktorá putuje zázračným vzorcom
má dať, dal – k našim najdrahším
osobám na svete. K Vám naše drahé
a milované mamičky.
EVA DEKANOVÁ
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Duchovné okienko z našej obce
Betlehemské svetlo zavítalo aj k nám

P

očas predvianočných dní sa pripravujeme na čarovné obdobie,
vianočný čas. Chystáme, upratujeme,
pečieme, nakupujeme, vyzdobujeme
naše príbytky. Hlavnou výzdobou
bývajú adventné vence, ktoré sú
najprv posvätené v našom Božom
chráme. Adventný veniec – symbol vianočných sviatkov, hlavne
pre nás kresťanov má štyri sviece,
ktoré postupne počas adventného
obdobia zapaľujeme každú nedeľu.
No a práve oheň ktorý sa rozhorí na
prvej sviečke, k nám zavíta z Betlehema. Odtiaľ ho prinesú skauti,
ktorí ho následne roznášajú po mnohých krajinách, čiže aj k nám na
Slovensko. Po mestách a dedinách
ho už roznáša slovenská skautská
mládež vo svojich uniformách,
ozdobených skautskou šatkou. No
a vďaka takémuto krúžku v Piešťanoch, ktoré navštevujú i dievčatá
z našej obce, svetlo bolo donesené do

nášho chrámu. Elenka a Kristínka
Mračnové v slušivých rovnošatách
na úvod nedeľnej omše odovzdali
do rúk dôstojného pána lampášik
s betlehemským svetlom. Týmto

svetlom bola zapálená prvá svieca na adventnom venci v našom
chráme a postupne sa zapaľovali
sviece i v našich domácnostiach.
Ďakujeme za svetlo nádeje.

Dobrá novina

Z

ačiatkom roku sa uskutočnil 23.
ročník koledníckej akcie Dobrá
novina a tak do miest i dedín zavítali
koledníci, ktorí vyšli z pohodlia do-

mova, aby mohli rozniesť radostnú
zvesť. Táto tradícia neobišla ani
našu obec a tak v januárovú nedeľu
v poobedňajších hodinách na dvere

našich príbytkov už klopali koledníci. Malí i väčší, s doprovodom
šikovných animátoriek a dôstojným
pánom. Cez pásmo kolied a vinšovačiek nám doniesli kus dobrého
slova – Dobrú novinu. Do pripravenej
pokladničky sa vkladali peniaze
a spočítaním zo všetkých domácností
i rôznych inštitúcií výsledná suma
za naše malé Slovensko prekonala
hranicu 1 milióna Eur. Táto veľká
hodnota bude zameraná na podporu
zdravotného strediska v Alitene na
severe Etiópie, ktoré vedú sestry
vincentky, ale poslúži aj na ďalšie rozvojové projekty v krajinách
subsaharskej Afriky. Čo dodať na
záver? Veľké ďakujem šikovným
koledníkom a tiež dobrým ľuďom,
ktorí im otvorili nielen dvere, ale
i srdcia dokorán.

BA Š OV S K É N OV I N Y
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Slávnostná svätá omša

D

ňa 3. 6. 2018 sa v našom kostole
Panny Márie ružencovej, konala
slávnostná svätá omša, na ktorej šesť
detí z Bašoviec prvý krát prijalo
Eucharistiu. Slávnostnú svätú omšu
celebroval JCLic. Ľuboš Tvrdý.

„Prijmi matka v náruč dietky,
čo Ti chodia pred oltár,
navždy túžia s Tebou zostať
a zrieť Tvoju svätú tvár.

V nadhviezdnu ríš zatúžili,
zem im vliala v dušu chmár,
prijmi matka v náruč dietky,
čo Ti chodia pred oltár.“

dou. Okrem zásahových výjazdov
pre ochranu nás ľudí, patrí k práci hasičského zboru i prevencia.
A tak vidíme pri žatvách na poliach
i známe hasičské auto, toto auto
a technické vybavenie v ňom slúži aj pri prednáškach na školách.
Dobrovoľní hasiči tieto všetky práce
robia vo svojom voľnom čase, za
čo im patrila pochvala z úst kňaza.
Sprievod mladých mužov doniesol
i obetné dary, s úctou a láskou veľa
očí pozerali na tú krásu. Pretože
nie krásne uniformy, ale ľudskosť
a obetavosť dobrovoľných hasičov
chráni nás a naše domovy, nech
Pán Boh opatruje a chráni ich cesty.

Záver: Všetky omše a pobožnosti vykonané v našom chráme sú duchovnou potravou pre
nás kresťanov. Posilnia nás na
tele i duši, pretože nám cez slová
kňaza, dodávajú energiu, svetlo na
našej kresťanskej ceste. Krátkou
spomienkou na vznešené a slávnostné okamihy som Vám chcela
priblížiť nekonečnú dobrotu nášho
Pána, ktorú nám denne ponúka
a ochraňuje nás na pozemskej púti.

Hasičská omša

V

znešene a slávnostne začínala ôsmeho júla svätá omša
v našom chráme. Zástup vedený
dôstojným pánom a miništrantami dopĺňali mladí chlapi v hasičských uniformách. Táto omša
bola obetovaná za nich a ich rodinných príslušníkov. To v úvode omše predniesol dôstojný pán
JCLic. Ľuboš Tvrdý a zároveň im
aj poďakoval za ich dobrovoľnú
činnosť. Tá zahŕňa nielen hodiny
cvičných zásahov, ale aj samotné
výjazdy, kedy zachraňujú ľudské
životy, naše obydlia i prírodu. Tu
neplatí to známe príslovie „Čo Ťa
nepáli, nehas!“, práve opak je prav-

Bohu vďaka.
EVA DEKANOVÁ
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Z našej materskej školy

D

ruhý polrok v materskej škole uplynul opäť neuveriteľne
rýchlo. Deti ktoré prišli v školskom roku 2017/18 prvý krát do
škôlky nesmelo, si našli nových
kamarátov, všetky deti sa rozvíjali
vo všetkých oblastiach výchovy
a vzdelávania a s našimi predškolákmi sa budeme musieť rozlúčiť.
Materskú školu v Bašovciach navštevovalo 21 detí.
O tom, čo sme spolu zažili na niektorých akciách, sa chceme s vami
podeliť, musíme sa však vrátiť trocha
v čase…
Fašiangy Turíce… znelo obcou keď
malí fašiangovníci putovali do rodín

Detský karneval.

Pod šable.

Výlet – Furmanský dvor.

Ujo Bublinka čaruje.

a trocha veselosti priniesli do obce.
Patrične boli odmenení sladkosťami, ovocím, slaninou a klobáskou
a chutnými šiškami.
Naši šikovní rodičia v spolupráci
s MŠ usporiadali fašiangový karneval. Tento rok sa kultúrny dom
premenil na Šmoulinkovo, kde sa
spolu zabavili malí i veľkí. Po tanci a zábave si všetci pochutnali na
dobrotách, pripravených rodičmi.
Vyvrcholením bola bohatá tombola.
Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu karnevalu podieľali.
Deti sa veľmi radi zabávajú, tancujú a spievajú. Zabavila ich Simsalala,
ktorá ich hudbou a piesňami previedla ročnými obdobiami…

BA Š OV S K É N OV I N Y
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kom Michalíkom. Prajeme im veľa
úspechov v škole, dobrých kamarátov
a milú pani učiteľku.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali našej MŠ, Obci
Bašovce, p. starostovi Ing Ľubomírovi
Dekanovi, p. Erike Petrášovej, poslancom OZ, zamestnancom OÚ Bašovce,
Rade školy, mojim spolupracovníčkam
a hlavne rodičom detí a priateľom,
za veľkú ochotu pri organizovaní
a príprave podujatí pre deti a za všetku
ich pomoc a podporu, všetkým ktorí
nám darovali 2 % z dane – za tieto
financie bola zakúpená nová zostava
nábytku pre deti v triede a tiež všetkým
sponzorom materskej školy.
JANKA MACOVÁ

Tablo.

Veľký úspech mal v škôlke ujo
Bublinka, ktorý deťom predviedol
svoju šou s bublinami. Deti sa aktívne
zapájali do aktivít a verte-neverte dá
sa vojsť i do bubliny.
V druhú májovú nedeľu, potešili
deti svoje mamičky a tety programom
ku Dňu matiek v obci.
Deti sa veľmi tešili na koncoročný výlet. Tento rok sa oboznámili
s lokalitou Čertova pec. Navštívili
jaskyňu kde býval kedysi pračlovek,
pozorovali flóru a faunu. Baterkami
hľadali netopiere v jaskyni a veruže
ich i našli. Ďalšou zastávkou bol Furmanský dvor, kde sa deti vyšantili na
detskom ihrisku a lúke, pochutnali si
na dobrotách od mamičiek.
Výstavu krojovaných bábik v Piešťanoch sme nevynechali, pretože sme na
ňu prispeli i našou bábikou Aničkou,
ktorú deti spomedzi veľkého množstva
bábik(na ich veľkú radosť) našli. Po
návrate do škôlky si deti pochutnali
na privezenej pizzi.
Naši škôlkári absolvovali i plavecký
kurz na kúpalisku Eva v Piešťanoch.
Celý týždeň sa oboznamovali hravou
formou so základmi plávania. Boli
šikovné a odvážne. Viacerým deťom,
sa už podarí splývať a preplávať pod
vodou úsek bazéna.
V posledný deň školského roka sme
sa rozlúčili s piatimi deťmi, budúcimi
prvákmi: Miškou Dekanovou, Nelkou
Miklovičovou, Oliverkom Lanczom,
Tadeáškom Borovským a Kristián-

Výlet – Čertova pec.

Výstava bábik.
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Deň detí v Bašovciach – rozprávkový vodný svet

D

eň detí sa oslavuje tradične prvého júna, v Bašovciach sa konali oslavy troška neskoršie, ale o to
srdečnejšie. Slnečné sobotné popoludnie privítalo deti
rôzneho veku, samozrejme i rodičov do rozprávkového
sveta z vodnej ríše, pretože celé oslavy sa konali na
rybníku v Bašovciach. Už na základnom stanovišti
sa deti poobliekali do nápaditých zelených tričiek od
sponzora pána Chalova, no a potom už netrpezlivo
čakali na zahájenie súťaží. Toto športovo – rekreačné
zápolenie zahájil starosta obce Ing. Ľubomír Dekan,
slovo odovzdal duchovnému otcovi našej obce a tak
ICLic Ľuboš Tvrdý požehnal športové zápolenie a deň
radosti a veselosti sa začal.

Celú réžiu súťaženia mala na starosti Veronika Čechvalová, ktorá deti strhla do súťaženia svojím milým
a organizačným hlasom a za hlasného štartovania sa
deti rozbehli súťažiť. S kartičkami, do ktorých sa dávali pečiatky za splnenú úlohu, hneď bežali na prvé
až posledné šieste stanovisko. A tak detičky rýchlo
absolvovali špongo – beh, kedy z mokrej špongie premiestnili vodu do druhej nádoby, lovili mince vo vedre
plnom vody, rýchlym tempom bežali slalomový beh
s fľašami naplnenými vodou, nakŕmili žraloky, pochytali
rybičky a nakoniec zhadzovali kolky vodnou fľašou.
Deti všetky úlohy splnili bravúrne, za pomoci povzbudzovania rodičov a tak vylúštili tajničku. Kartičky dali

postrážiť rodičom a rozbehli sa za atrakciami, povozili
sa na poníkoch, popozerali na oblohu, kde sa vznášali
modelové lietadlá ovládané na diaľku RF – súpravou.
Tú riadil p. Michal Pavlovič a na oblohu sa vzniesla
i rozprávková bosorka na metle. Deti unavené zo súťaží
si posadali na lavičky pred veľkým stanom – akým?
Cirkusovým. Šašo rozosmial deti a tým zažiarili očká,
keď videli jeho kúzla, nafúknuté farebné balóniky v podobe zvieratiek i srdiečok sa hneď rozchytali a deti sa
stávali nielen vďačnými divákmi, ale tie smelé i asistentami samotného šaša.

BA Š OV S K É N OV I N Y

A tak sa kúzlilo a tie ozaj čarovné kúzla predviedla
milá cirkusová asistentka, ktorá musela krotiť aj šaša
v jeho účinkovaní, to detský smiech, ale aj smiech dospelých rozburácal celé okolie rybníka. Veľkým potleskom
sa deti rozlúčili s cirkusom, pretože to už hlasno znela
známa pesnička a to bolo znamenie, dostaviť sa s kartičkami k Veronike – odkrylo sa tajomné heslo vodník. A za
vodníkom sa vybrali všetky deti spolu s Veronikou, ale
aj krásnou vílou Aďkou. Tá bola ozaj rozprávková, dlhé
šaty, venček z kvietkov a s deťmi privolala zázračnou
vetou vládcu rybníka – vodníka. Ten víle odovzdal mapu,
kde bolo nakreslené miesto s pokladom. Vďaka zázračnej
mape deti hneď objavili veľkú truhlicu so sladkosťami,
tie porozdávali šikovné asistentky tohto podujatia všetkým deťom. Tie nestačili sladkosti rozbaliť, pretože už
ich čakalo hasičské auto, v ktorom sa povozili a najväčšiu
radosť im spravil penový kúpeľ z hasičskej striekačky,
v ktorom sa vyšantili. Samozrejme boli smädné a hladné,
osviežili sa vodou a sadli si k opekaniu špekáčikov, tie
upečené na ohni v prírode chutia najviac. Počas celého
poobedia bol k dispozícii bufet s čapovanou kofolou,
pivom a špecialitou – údeným pstruhom s kapustovým
šalátom. To všetko bolo v réžii rodiny Snopkovej, ktorá
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má reštauráciu Rybník a za svoje kulinárske recepty,
šikovnú obsluhu si už vyslúžili veľa pochvál v širokom
okolí. Čo dodať na záver jedného júnového popoludnia?
Že to bolo ozaj zázračné popoludnie, o čom svedčili
usmiate tváričky detí, rozžiarené očká a to bol zámer
rozprávkového sveta z vodnej ríše. Toto všetko sa však
uskutočnilo za podpory ochotných ľudí a tak vďaka patrí
obecnému úradu v Bašovciach, personálu MŠ, šikovným
asistentkám. Poďakovanie patrí i za sponzorský dar pánu
Chalovovi, Katke Snopkovej, rodine Čechvalovej, ktorá
prispela na sladkosti, no a všetkým, ktorí sa pričinili
akýmkoľvek spôsobom o zrealizovanie tohto milého
podujatia.
EVA DEKANOVÁ
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Úspech nášho šikovného žiaka v literárnej súťaži

N

aučiť sa čítať, to je základom učiva
v prvom ročníku na základnej
škole. Recitovať jednoduché básničky
vedia už malé deti materských
škôl na rôznych besiedkach,
ale aj vystúpeniach z príležitosti
osláv. Recitovať, alebo prednášať
prózu na vyšších stupňoch základných
škôl, stredných škôl a gymnázií,
je už určitým druhom talentu,
vyplývajúceho zo záujmu čítania.
No a to je v dnešnom svete techniky,
počítačov ozaj dosť výnimočné.
Sme radi, že aj v našej obci
sa môžeme pochváliť takýmto
talentom. Precíteným prednesom
so zvučným hlasom na literárnej
súťaži : Šaliansky Maťko Jozefa

Cígera Hronského v Trnave dňa
25. januára 2018 sa predstavil žiak
siedmeho ročníka Gymnázia Pierra
de Coubertina v Piešťanoch, Damián
Garžík. Prvé miesto obsadil už
v školskom kole a tak postúpil do
okresného kola v Trnave. Tu predniesol
povesť od Štefana Moravčíka : Ako
Habáni zabili vlka. Talentovaný
prednes bol odmenený nielen
veľkým potleskom, ale aj najkrajším
umiestnením v tejto kategórii - prvým
miestom. Blahoželáme mladému
talentu a prajeme veľa úspechov.
REDAKCIA

Národný beh Devín – Bratislava reprezentujú
aj Bašovce

V

nedeľu 15. 4. 2018 sa uskutočnil 71. ročník Národného behu
Devín – Bratislava. Už v nadpise
čítame, že je zviditeľnený našou
malou obcou, ale veľkým duchom
mladého športovca Michala Urbana,
žiaka gymnázia v Piešťanoch. Na
štart hlavného behu dlhého viac
ako 11 km sa pod Devínskym
hradom postavilo takmer 7 tisíc bežcov zo 48 krajín. V mod-

rom tričku so štartovým číslom
5601, spod ktorého vykúkal nápis
JA  BAŠOVCE, sa po prvý krát
súťažne na štart postavil aj 16 – ročný
študent Michal Urban. Bežať súťažne takú dlhú trať to potrebovalo
nielen tréning, ale aj kus odvahy.
Tá však Michalovi nechýbala, síce
zo začiatku bol sám zaskočený, že
do plného behu sa dostal asi až po
ubehnutí 500 metrov, kedy sa dav

bežcov roztrhal a samotné zápolenie
už išlo na plné obrátky. V horúcom
počasí a rozpálenom asfalte všetkým súťažiacim istotne padla vhod
fľaša vody, ktorú si bežci za behu
chytali pri dvoch občerstvovacích
stanovištiach. Tá ich osviežila, ale
určite väčšou vzpruhou bolo povzbudzovanie športových fanúšikov
a návštevníkov Bratislavy. Takýto
povolený doping od najbližších dostal
náš športovec na štyri krát, pretože ho
prišla povzbudiť a podporiť celá rodina. Do cieľa na preplnenom nábreží
Dunaja dobehol Michal v čase 55:32
vyčerpaný, ale spokojný. Domov
odchádzal so silným športovým
zážitkom a s veľkým odhodlaním
„O rok sa na Devín vrátim, bežecký
čas skrátim.“ Čo dodať na záver
takéhoto úspechu? Že o rok držíme
palce nielen Michalovi, ale aj možno
iným mladým z našej obce, ktorí si
preveria svoje športové schopnosti.
REDAKCIA
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Jemné
kysnuté rožky
1 kg hladkej múky Špeciál
40 g práškového cukru
2 lyžičky soli
140 g masla
1 kocka kvasníc
5 - 6 dl mlieka
Na potretie: 1 vajce
Na posypanie: hrubá soľ,
rasca, mak

V 2 dl mlieka zarobíme kvások, vykysnutý zmiesime
s ostatnými ingredienciami. Cesto necháme vykysnúť,
potom ho rozdelíme na 6 rovnakých častí a zaguľatíme
do formy bochníkov. Postupne každý bochník
vyvaľkáme na okrúhlu placku priemeru asi 30 cm.

Povrch potrieme olejom. Placku rozrežeme na 8
trojuholníkových častí. Každú zvinieme do tvaru rožka
(od najširšej časti k najužšej). Rožky uložíme na suchý
plech, potrieme vajíčkom a posypeme soľou a rascou
alebo makom. Pečieme v horúcej rúre asi 20 minút.

Tvarohová
štrúdľa
s ovocím
lístkové cesto chladené - 2 bal.
100 gramov masla
160 gramov pomletých piškót
250 gramov tučného tvarohu
160 gramov práškového cukru
1 vanilkový cukor
troška strúhanky
1 vajce
sezónne ovocie

Rozvaľkané lístkové cesto potrieme rozpusteným
maslom, posypeme opraženými zomletými
piškótami s troškou strúhanky, pridáme ochutený
tvaroh s vanilkou, práškovým cukrom a vajíčkom
a na prostred štrúdle poukladáme 3 rady ovocia.
Ja som zvolila maliny, čierne a červené ríbezle,
ale veľmi chutné sú aj vykôstkované višne, alebo

čerešne. Štrúdľu zavinieme, potrieme rozpusteným
maslom a tak isto pokračujeme pri druhom balení
lístkového cesta. Pečieme vo vyhriatej rúre na
200 stupňov cca 20 minút. Ešte horúce posypeme
vanilkovým cukrom, po vychladnutí pokrájame
a posypeme práškovým cukrom.
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Oznam o konaní volieb
Predseda národnej rady slovenskej republiky
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí
na deň konania v sobotu 10. novembra 2018.
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UZAVRELI MANŽELSTVO
Vanda Klimová, rod. Urbanová
a Tomáš Klimo
JUBILEÁ
Gajdošík František (60)
Feranec Jozef (60)
Snoha Pavol (60)
Dekan Anton (70)
Filo Jozef (80)
Melicher Vojtech (80)
Madunická Mária (80)
OPUSTILI NÁS
Mosná Anna
Mihálik Jozef
Mihálik Jaroslav

