
 

V obci sa dva dni oslavovalo. 
Sobota 23. júna patrila súťaži vo varení gulášu, v nedeľu 24. júna 

sme si pripomenuli 70 rokov od založenia TJ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Miestnym súťažiacim sa tento ročník nevydaril, najchutnejšie guláše uvarili súťažiaci zo susedných obcí) 

[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým citátom z dokumentu alebo tento priestor využite na 
zdôraznenie kľúčovej idey. Ak chcete toto textové pole umiestniť kamkoľvek na stranu, stačí ho 
presunúť myšou.] 
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      VISOLAJSKÉ  NOVINKY 

Medzi návštevníkmi vládla veselá nálada, muzikanti všetkých bavili spevom a netradičným hudobným nástrojom. 



 

Súťaž vo varení gulášu 
 

     Uţ po tretí krát sa v obci organizovala súťaţ vo varení 

gulášu, do ktorej sa tento rok zapojilo šesť súťaţných 

druţstiev. Ani dáţď neodradil návštevníkov, ktorí prišli pozrieť 

a podporiť svojich favoritov. Všetci však nemôţu vyhrať a po 

ochutnávke gulášov vybraná porota určila nasledovné poradie: 

3. miesto „Trio guláš majstri“, 2. miesto „Rybári a hríbari“ 

a víťazne 1. miesto obsadilo zoskupenie s názvom „Veselá 

trojka“. 

      Predstavitelia obce sa snaţili spestriť podujatie 

a okrem kotlíka gulášu usilovné kuchárky pripravili aj drţkovú 

polievku, za čo im chceme touto cestou poďakovať. Atmosféru 

spríjemnili dvaja šikovní muzikanti z Hatného, ku spevu 

ktorých sa mohli zapojiť všetci zúčastnení. Na záver podujatia 

sa losovala tombola. Šťastlivcom gratulujeme a veríme, ţe 

výhra ich potešila.  

      Vydarená akcia sa uskutočnila vďaka podpore 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a nasledovným 

sponzorom: AGROTIP s.r.o., MALGOT JURAJ, JANÍK P. 

s manţ., ROZL. TOVAR BELUŠA, SPOJMAT - ŠVEC, 

FURMETMONT, MARIÁN KAPUŠ, VODA - KÚRENIE 

VISOLAJE, MÄSIARSTVO – HIJOVÁ, JANA 

HRENÁKOVÁ, JANA ČÁLIKOVÁ, MILOŠ CHLEBAN, 

VINCENC HRENÁK, JR – AUTODOPRAVA, PREDAJ 

HRAČIEK, PIZZÉRIA – MAJER, ZAGORA – NOVOSAD, 

ĽUBO BARÁNEK, OBEC MOJTÍN, J. ZÚBEK, MILK s.r.o., 

BREKOV- poľov. zdr., SALAŠ PRUŢINA, KMM – 

PÚCHOV, JANEK s.r.o., BAPE BELUŠA, KVETY NELA, J. 

ŠTEFANEC, STOLÁRSTVO MOŠKO, BEEL PÚCHOV, 

KPK TRADE, OcÚ VISOLAJE, KIA ŢILINA,  

TATRABANKA, TATRA GOLD, POTRAVINY CHLEBAN, 

BERTIN ZÚBEK, VINOTÉKA PALKECH. 

Futbalová nedeľa 
 

     V nedeľu sme si pripomenuli 70. výročie zaloţenia TJ 

Visolaje. Organizátori tento deň oslávili najvýstiţnejšie ako 

mohli, a to priateľskými futbalovými zápasmi, v ktorých nešlo 

o víťazstvo, ale o pobavenie a zaujatie futbalových nadšencov. 

Celkovo sa odohralo päť zápasov, konkrétne:   

 TJ SLOVAN DOLNÉ KOČKOVCE - TJ KOVO 

BELUŠA DORAST (2:0) 

 TJ STRÁŢOV PRUŢINA – TJ VISOLAJE (0:3) 

 LEGIONÁRI – STARÍ PÁNI VISOAJE (2:3) 

     Boj o tretie miesto dopadol takto: 

 TJ STRÁŢOV PRUŢINA – TJ KOVO BELUŠA 

DORAST (5:3). 

     Vo finálnom zápase podľahli 

 TJ VISOLAJE – TJ SLOVAN DOLNÉ KOČKOVCE 

(0:6). 

     Ceny odovzdával výhercom predseda TJ Visolaje Ing. Ján 

Palkech a starosta obce Vincenc Hrenák. Futbalovým 

fanúšikom okrem nadšenia z hry potešil aj spev Janky 

Štefancovej. Pri tejto príleţitosti bola publikovaná broţúra 

s názvom „70 rokov futbalu vo Visolajoch (1948 – 2018)“, 

z autorskej dielne Juraja Martinku. Futbalisti sa tešia z nových 

dresov, ktoré im venovala obec z dotácie TSK. Veríme, ţe 

naďalej budú tešiť divákov peknými výsledkami. Ďakujeme 

firme TATRA GOLD za zabezpečenie pohostenia vo forme 

catering.                                                                              (MM)                                       

  

Čriepky z histórie 

Z HISTÓRIE URBARIÁTU (3. časť) 

     Uznesením Okresného súdu v Púchove zo dňa 16. augusta 1950 vkladá sa vlastnícke právo pre JRD Visolaje v celosti - 

jednalo sa o 11 parcelných čísiel - teda dátumom 16 .augusta 1950 bolo zaloţené Jednotné roľnícke druţstvo (JRD) 1. typu, tzv. 

menšinové. Zakladajúcich členov bolo 18, predsedom bol Štefan Ociepka.    

     Z okresnej štatistiky "Súpisu poľnohospodárskych závodov" z  mája 1950 je tento údaj o našej obci: celková plošná výmera 

83171 árov, orná pôda 41736 árov, záhrady a malé záhradky 1937 árov, ovocné sady 493 árov, lúky 1241 árov, pasienky 11913 

árov. 

    Vytvorené boli Roľnícke skladové druţstvá (RSD), ktorých úlohou bolo pomáhať roľníkom výhodnejšie skladovať a 

speňaţovať základné produkty rastlinnej výroby - najmä obilia. Ţiaľ, RSD boli k 1.januáru 1953 znárodnené. 

     Zo zápisnice MNV Visolaje zo dňa 16.septembra 1950 za účelom prebrania hnuteľností a nehnuteľností bývalých urbárnikov, 

ako aj pasienkového spoločenstva v prospech JRD vyplynulo nasledovné: Prítomní za Pasienkové spoločenstvo boli: Juraj 

Brandibur, Ján Hanidţiar, Ján Čiţmár, Ignác Krajný Maslák, Jozef Kanis, Lazový Urban a František Martinka. Za JRD Visolaje : 

Štefan Ociepka, Jozef Hija Kapitán a Juraj Hija. 

     Výmerom ONV v Púchove zo dňa 16. augusta 1950 bola daná výpoveď z hospodárenia na spoločnom majetku bývalým 

urbárnikom ako i Pasienkovému spoločenstvu v prospech JRD Visolaje. Jednalo sa o role – 12 katastrálnych jutár, pasienky 9,6 

katastrálnych jutár, lesy o výmere  79,14 kat. jutár, všetky peňaţné prostriedky a pohľadávky, ovocný sad - kultúry ktoré sú 

vysadené na spoločných pasienkoch vo výmere cca 10 kat. jutár a to: 

Pri kríţi na stráňach - 63 ks ovocných stromov (čerešne, jablone, slivky). 

Predné stráne - 159 ks čerešní, sliviek, jabloní, orechov vo veku 4 - 20 ročné. 

Petrová - 146 ks jabloní, čerešní a orechov. 

Močedelník - 55 ks sliviek a jabloní vo veku 4 - 10 ročné. 

Zadné stráne - povedľa hradskej vedúcej do Povaţskej Bystrice - 10 ks jabloní. 

Okrem toho po medziach a neplodných plochách bolo vysadených 25 ks sliviek asi 15 ročných. 

Všetky ostatné príjmy z pasienkového majetku z odpredaných stromov, trávy, ako aj ovocia budú plynúť do kasy JRD. 

     Túto zápisnicu odmietli zástupcovia Pasienkového spoločenstva a zástupcovia bývalých urbárnikov  podpísať. Týmto aktom 

vlastne skončila vtedajšia činnosť Urbariátu a Pasienkového spoločenstva...                            Pokračovanie v budúcom čísle.

                           Juraj Martinka 
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  MLČKY AJ NAHLAS 
 

Vynovené cesty v obci 
 

     Samotní občania ulice smerom od pána Krkošku po pána 

Kabzana prišli s iniciatívou, ţe si skrášlia a sfunkčnia svoje okolie. 

Nezostalo len pri slovách, ale nasledovali aj skutky. Obec 

zabezpečila potrebný materiál  na vybudovanie cesty, konkrétne 

asfaltovú drť, ktorá ostáva po frézovaní vozoviek. Nasledovali 

práce, na ktorých sa podieľali menovite Ján a Ľubo Hôrkový, 

Tomáš a Martin Krkoška, Ján Komanec, a Jozef Kabzan. Ich úsilie 

chceme týmto vyzdvihnúť a poukázať ako príklad aj pre ostatných 

obyvateľov. 

     Ďalšia cesta, ktorá prešla takouto rekonštrukciou je cesta vedúca 

ku mlynu, kde sa nezištne do prác zapojili MUDr. Jozef Baránek 

a Miroslav Bodzan. Všetkým občanom, ktorí takto zveľadili našu 

obec ďakujeme.                   (MM) 

 
 
 

Pomníky, pamätníky, pamätné tabule, múzeá i galérie patria medzi hmotnú kultúru kaţdého národa. Aj mestá či obce, 

organizácie, spoločenstva, zdruţenia... Dokumentujú i pripomínajú udalosti a ľudí, čo zasiahli do ich ţivota v rôznych dobách, 

vývojových etapách spoločnosti, častejšie v krutých, neţ radostných chvíľach. V našej obci je – zatiaľ – jediná pamätná tabuľa na 

česť a slávu padlých rodákov v najsmutnejších dejinách dvadsiateho storočia, nazvaných 1. a 2. svetová vojna. Bohatstvom 

hmotných kultúrnych či historických statkov neoplývame (s výnimkou sakrálnych objektov). Nemali sme ľudí, udalosti, činy, čo 

by podnietili zodpovedných s úctou si ich pripomenúť? 

K úvahe na túto tému ma priviedla jedna z kapitol nazvaných Nová svetová vojna (Juraj Martinka: Visolaje, str. 70), z ktorej 

citujem: Pamätník v obecnej kronike hovorí: „... Rozkaz znel: za kaţdého zastreleného Nemca bude zastrelených desať muţov..., 

pred nastúpenými chlapmi bol postavený rozsievač smrti – ťaţký guľomet... V najkritickejšej chvíli pred nemeckého kapitána 

predstúpil farár Juraj Kempný a jeho kuchárka, ktorá dobre rozprávala po nemecky a vládny komisár Andrej Maslák Krajný... im 

sa podarilo podozrenie (zo zabitia troch nemeckých vojakov) rozptýliť...“ 

Svedectvo ukryté v mojej rodine ma núti dopovedať podstatu vyriešenia tejto hrôzostrašnej udalosti. Andrej Maslák Krajný, 

vtedajší vládny komisár obce Visolaje, riaditeľ i učiteľ školy, chrámový organista, moţno povedať v danej situácii i diplomat 

spolu s farárom Jurajom Kempným ponúkli nemeckému oficierovi svoje vlastné ţivoty za záchranu nevinných Visolajčanov. 

Andrej Maslák Krajný k tomu pridal osobný automobil, ktorý zdedil po otcovi „amerikánovi“ a ďalší majetok. Zmienená 

kuchárka bola príbuznou Juraja Kempného a spolu s dcérou (volali sme ju Tončika) prebývala vo visolajskej fare. Nemčinu 

ovládala preto, ţe bola sudetskou Nemkou. 

V monografii sa ďalej píše: „Tridsať občanov obce, ktorých čakala smrť, bolo zachránených. Stalo sa to 22. septembra 1944.“ 

Nie je to obeť hodná úcty i úctyhodnejšou pripomienkou, akou je informácia v kronike či jej prevzatie v publikácii? 

Udalosti mali pokračovanie – označme to: druhé dejstvo. Po prevzatí moci komunistickými boľševikmi sa zmenila 

spoločnosť, ľudia, vzťahy. Deje (zaznamenané i nezaznamenané) v kronikách nadobudli obludné rozmery, skutočnosti. 

Napríklad: raz v noci na dvere domu mojich rodičov zaklopal farár Juraj Kempný. Premknutý strachom oznámil môjmu otcovi, ţe 

do dvadsaťštyri hodín musí spolu s ním a riaditeľom školy vstúpiť do Komunistickej strany Slovenska. Ak nie – jeho príbuzná 

i s dcérou budú odsunuté do Nemecka, prípadne – (zastrelené). Stalo sa: farár Juraj Kempný, Andrej Maslák Krajný a Štefan 

Krško podpísali členstvo v strane. V tichosti, bez reptania. Netrvalo však dlho. To uţ je dramatická situácia pre tretie dejstvo – 

dnes uţ historickej frašky. Pán farár Juraj Kempný odišiel do večnosti... (v roku 1949). Po smútočných obradoch ho vďační 

Visolajčania vyprevadili po hranicu obce, kde jeho pozostatky prevzali rodáci. Lenţe – za sprievodom rodákov stálo osobné auto, 

z ktorého vystúpili dvaja „súdruhovia“ s červený vencom. Poloţili ho na rakvu spolu s malou červenou legitimáciou. Moja mama 

duchaplne pribehla k rakve a v predstieraní úzkostlivej upravovateľky výzdoby vytiahla spod venca neblahý dokument. Skryla ho 

do vrecka šiat a priniesla domov. Andrej Maslák a Štefan Krško ho v tichosti zlikvidovali. Udalosti pokračovali: zo Štefana Kršku 

a Andreja Masláka Krajného vládnuca moc vyrobila „triednych nepriateľov“. Prvý z nich nastúpil do väzenia, druhému zakázali 

učiť, vykonávať verejné funkcie, hrať v kostole. Novopríduvší vdp. Teodor Smatana pomohol Andrejovi Maslákovi 

v pokračovaní úlohy farského organistu. (Len málokto vie, ţe Andrej Maslák Krajný odmietol ponuku stať sa spevákom 

Slovenského národného divadla v Bratislave.) 

Dodávam, ţe prináleţím k početnej skupine ţiakov – odchovancov prísneho, náročného, múdreho, odváţneho, právom 

sebavedomého učiteľa Andreja Masláka Krajného. Ani nános času nezmyje moju vďaku za získané vedomosti uţ v základnej 

(vtedy obecnej) škole. Som na to hrdá. 

Chcela by som vyjadriť úprimnú radosť i vďaku visolajským ţiakom zapájajúcim sa do vedeckých a umeleckých činností. 

Osobne gratulujem víťazom recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín z 2. a 4. ročníka ZŠ a pripájam informáciu, ţe v tomto 

školskom roku sa v súťaţi ročníkov 5. – 8. Nikola Hijová, Monika Kabzanová, Natália Hijová stali víťazkami v prednese poézie 

i prózy v triednych aj celoškolských kolách v Základnej škole v Beluši.  

             Elena Bakošová              
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Novinky zo zasadnutia OZ
 

     Váţení spoluobčania, všetky informácie, zápisnice 

a uznesenia z OZ sú zverejnené na webovej stránke obce 

www.visolaje.sk. 
 

     Dňa 28. marca 2018 sa konalo v poradí 26. zasadnutie OZ, 

prítomných bolo 6 poslancov, 1 sa ospravedlnil. Na úvod pán 

starosta všetkých privítal a prečítal doplnil program rokovania, 

ktorý OZ schválilo. 

     • Pán starosta predniesol správu o plnení uznesení 

z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

     Pán Janek, predniesol informácie, ktoré získal na stavebnom 

úrade v Beluši. Pán Hôrkový mu objasnil výstavbu a Územný 

plán obce Visolaje, konkrétne, ţe sa nedá stavať mimo 

územného plánu obce, musí sa urobiť zmena ÚPN-O – 

Dodatok č.2. Oznam o podaní Ţiadosti na rozšírenie ÚPN-O je 

zverejnený na obecnej tabuli a na internetovej stránke obce 

Visolaje. Pri zmene sa musí urobiť prieskum trhu na firmu, 

ktorá bude spracovávať zmenu ÚPN-O. Poslanci navrhli, aby 

bol skrátený čas na podávanie ţiadostí na 31. 5. 2018 (na 

oznamoch to bude opravené). 

     • Pri rozprave o výške sumy pri vykonaní zmien v rozpočte 

obce Visolaje počas roka 2018 bola poslancom Martinkom 

navrhnutá suma 2.000€. 

- OZ splnomocnilo starostu obce V. Hrenáka vykonávať 

zmeny v rozpočte obce Visolaje počas roka vo výške 

2.000€. 

     • OZ vzalo na vedomie preúčtovanie poloţky z dotácie 

z rozpočtu obce na el. energiu pre TJ Visolaje, tým, ţe  bolo 

starostovi obce odsúhlasené robiť zmeny v rozpočte do výšky 

2.000€. 

  

Rôzne: 

-  Dňa 14. 3. 2018 p. Ľubomír Palkech oznámil zriadenie 

prevádzky – Vinotéka Palkech, Visolaje 216. K ţiadosti 

chýbala kópia ŢL, čo mu bolo oznámené listom a dodatočne 

bude doloţené k oznámeniu. 

OZ vzalo na vedomie ohlásenie prevádzky v obci za 

predpokladu, ţe k ohláseniu bude doloţená potrebná príloha. 

-   OZ schválilo ţiadosť DHS o sprístupnenie kultúrneho domu 

za účelom predsezónnych tréningov pre muţov a dorast 

pribliţne na obdobie od 30. 3. 2018 do 7. 5. 2018. 

-   Pani Mošková a p. Hija ţiadali od OZ, aby im bolo 

vystavené potvrdenie od obce: ich parcela KN - E 550 je 

vedená v ÚPN-O ako Plocha poľnohospodárskej pôdy, ţiadajú 

ju opakovane zahrnúť do rozšírenia ÚPN-O ako pozemok na 

výstavbu rodinného domu, majú vypracovaný geometrický 

plán, kde je daná parcela uţ rozdelená na dve časti v parcele 

„KN - C“. Ţiadali, aby im bolo vydané potvrdenie, ţe daná 

parcela „je určená na výstavbu rodinných domov“. 

    Potvrdenie sa vydáva. OZ schválilo ţiadosť p. Moškovej a p. 

Hiju o potvrdenie obce Visolaje, v ktorom má byť uvedené, ţe 

daný pozemok je určený na výstavbu rodinných domov. 

-   Pán starosta oboznámil prítomných s nadchádzajúcimi 

prácami  v  obci:   výstavba  Zberného  dvora  a Verejného 

osvetlenia – momentálne prebieha prieskum trhu na firmy,  

výstavba kultúrneho domu sa bude riešiť verejným 

obstarávaním. 

-   Bc. Chleban sa spýtal, či sa dajú do rozšírenia Územného 

plánu zahrnúť aj obecné pozemky: konkrétne pozemky 

smerom na poľovnícku chatu – môţe sa to navrhnúť. 

-   Pani Samulová – urobiť na obecnom pozemku oproti nim 

aspoň kúsok oddychovej zóny, poslanci jej odpovedali, ţe to 

bolo prejednávané na obecnom zastupiteľstve v minulom roku, 

treba to uskutočniť v tomto roku 

-   Bc. Chleban - treba naplánovať sedenie poslancov ohľadom 

umiestnenia zákazových tabúľ na ceste oproti ZŠ. 

-  E. Chleban - boli ukradnuté zákazové značky na ceste 

smerom do Beluše, 

                         - v akom štádiu je kanalizácia obce p. starosta 

odpovedal, ţe kanalizácia sa presunula na rok 2022. 

-    Bc. Chleban – spýtať sa na obci Beluša, či by nebolo moţné 

poţičať traktor na drobné práce v obci (zametanie v obci, 

pomoc futbalistom...) 

 

 

     V poradí 27. zasadnutie OZ sa konalo 18. júna 2018 za 

prítomností 7 poslancov.  

    Pán starosta v úvode všetkých privítal a predniesol správu 

o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

     Hlavná kontrolórka (ďalej HK) obce, p. Martinková 

prečítala stanovisko obce Visolaje k Záverečnému účtu za rok 

2017, p. ekonóm obce Ďuriš predniesol dôvodovú správu 

k Záverečnému účtu, p. starosta zhrnul správu audítora 

o overení účtovnej závierky za rok 2017. 

- OZ berie na vedomie stanovisko HK k Záverečnému účtu 

za rok 2017 

- OZ berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej 

závierky za rok 2017 

- OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad 

- OZ schvaľuje pouţitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia v sume 34.997,46 € na tvorbu rezervného 

fondu 

 

     P. starosta upozornil, ţe Plán kontrolnej činnosti na 2. 

polrok 2018 je krátko vyvesený, z toho dôvodu, ţe sa prekladá 

do nasledujúceho zastupiteľstva. 

 

     P. starosta prečítal VZN č. 1 o podmienkach podnikania na 

území obce Visolaje. Návrh oboch VZN boli prerokované na 

sedení poslancov 7. júna 2018, kedy z Návrhu VZN č. 2/2018 

bol vypustený článok č. 2 a do neho bol pridaný bod týkajúci 

sa zimnej údrţby miestnych komunikácií. 

-   OZ schválilo VZN č. 1/2018 o podmienkach podnikania na 

území obce Visolaje 

- OZ schvaľuje VZN č. 2/2018 o pouţívaní miestnych     

komunikácií na území obce Visolaje 

 

     P. starosta prečítal Odporúčanie od p. Ing. Čelkovej 

týkajúce sa obstarávania Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN-O 

Visolaje. P. Hija sa spýtal, či boli všetci oboznámení 

s financovaním, p. starosta a p. Janek odpovedali, ţe „áno“. 

-  OZ schválilo začatie obstarávanie Zmien a doplnkov č. 2 

k ÚPN-O Visolaje 

 

     P. HK obce podotkla, ţe obec má zmluvu s právnikom, 

ktorý musí byť prizvaný na najbliţšie OZ ohľadom odpredaja 

obecného pozemku. 

- OZ prekladá odpredaj obecného pozemku p. Jozefovi 

Gabrišovi a ţiadosť do najbliţšieho zasadania zastupiteľstva. 

     K odpredaju obecného pozemku občanovi P. Polackému: 
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- p. Chleban Lukáš, nemôţe sa odpredávať, kde sa potom 

budú dávať koše, nie je kde cestu rozširovať 

- p. Budiač sa spýtal, kam bude moţné v prípade odpredaja 

pozemku umiestniť obecné odpadové koše 

- OZ aj tento odpredaj obecného pozemku p. Polackému 

a ţiadosť prekladá do najbliţšieho zastupiteľstva. 

 

     P. Trnka navrhol rozšírenie programu rokovania o zváţenie 

nainštalovania GPS do obecného osobného motorového 

vozidla. Pýtal sa p. starostu, kedy mu končí pracovná doba, 

nakoľko obecné motorové vozidlo pouţíva aj po pracovnej 

dobe a obec má postavený sklad náradia, kde by mohlo toto 

vozidlo parkovať. P. starosta odpovedal, ţe sklad je zaloţený 

a on pracuje počas celého dňa. Poslanci boli za nainštalovanie 

GPS. 

-  p. Trnovcová podotkla, ţe p. starosta by nemal po obci 

zváţať plasty, mal by zaplatiť osobu, ktorá by to mala 

v kompetencii 

-  p. HK obce pripomenula, ţe údrţba nie je v obci 

zabezpečená a sú ponúkané z úradu práce projekty, treba 

ich zrealizovať a zamestnať ľudí 

     P. starosta odpovedal, ţe chodí na úrad práce a ţiada 

o prísun zamestnancov do obce. 

-   p. Janek podotkol, ţe by to mohli byť aj osoby z okolitých 

dedín 

-    p. Martinka, poznamenal, ţe to tieţ robia aj externé firmy 

-  p. Chleban povedal, ţe do nasledujúceho zastupiteľstva je 

treba predloţiť vyúčtovanie obecného motorového vozidla 

     Poslanci sa zhodli, aby sa tento bod programu prejednal 

v nadchádzajúcom zasadaní OZ, dokedy je potrebné zistiť 

všetko o nainštalovaní GPS- cena, výhody. 

 

     Poslanec Ing. Martinka prečítal Ţiadosť o opätovné 

prerokovanie uznesenia OZ č. 26-378/2018. Adam Hija bol na 

základe plnomocenstva zastupovaný JUDr. Gabrielou 

Holmovou Divkovou a Katarína Mošková bola prítomná. Ing. 

Martinka tieţ prečítal ţiadosť o vystavenie potvrdenia od obce, 

ţe daný pozemok KN – E 550 je určený na iné ako 

poľnohospodárske vyuţitie. Obe ţiadosti boli prinesené na 

zasadnutie OZ.  

- OZ schválilo vystavenie potvrdenia obcou Visolaje pre A. 

Hiju a P. K. Moškovú, ţe uvedený pozemok je určený na 

iné ako poľnohospodárske vyuţitie. 

 

     P. starosta oboznámil poslancov s poţiadavkou visolajského 

spevokolu Zrelosť o občasné uţívanie kultúrneho domu za 

účelom skúšok. 

- OZ schvaľuje ţiadosť a umoţňuje spevokolu vyuţívať 

priestory KD 

     V záverečnej diskusii zaznelo nasledovné, pričom 

zapisovateľ p. Jana Krajčiová sa ospravedlňuje ak nebolo 

v zápisnici všetko podchytené. 

-   P. Trnovcová ţiadala o úpravu cesty na Dúbravke 

-  P. Trnovcová navrhla prípravu kmeňového zamestnanca do 

konca volebného obdobia, podotkla, ţe sa jeden človek 

prepláca, p. účtovník nemá toľko práce, čo tieţ dodal aj p. 

Trnka: bolo to treba dať na webovú stránku, ţe sa hľadá 

ekonóm, je jún a ešte to tam nie je. P. HK obce sa spýtala, čo 

vykonáva p. Ing. Ďurišová a aby sa pozval riaditeľ ZŠ na 

najbliţšie OZ, na čo jej p. starosta odpovedal, ţe Ing. Ďurišová 

vykonáva potrebné práce pre obec a zamestnanosť v škole je 

v kompetencii riaditeľa. 

-   P. HK podotkla, ţe v obci sú hocikde veľké skládky dreva, 

opýtala sa, čo sa s tým plánuje robiť. P. starosta odpovedal, ţe 

aj kvôli takýmto veciam bolo vydané VZN č. 2/2018. 

-   P. HK sa spýtala ako boli financované opravy ciest v obci – 

k najbliţšiemu zastupiteľstvu je potrebné predloţiť faktúry na 

práce s finišerom. 

-   P. Trnka sa spýtal, -prečo máme ohradené okolo KD a ako 

to vieme riešiť, -prečo je Varenie gulášu napísané v obzore, ţe 

sa bude konať pred OÚ, - prečo ste nechceli p. Palkechovi 

Martinovi odpustiť dane za pozemok vedľa KD 

P. Palkech M. odpovedal: z dôvodu neodpustenia dane mi p. 

starosta odpovedal, aby som si to ohradil, ţe obec to 

nepotrebuje. Vţdy som mal s p. starostom problém, ţe sa 

všetko nedá. 

P. starosta: nemáme právo odpustiť dane a nie je si vedomý 

odpovede p. Palkechovi, takţe p. Palkech klame a zavádza. 

P. Palkech M.: ak bude podpísaná zmluva na 1 EURO za deň, 

tak som ochotní to odhradiť do sobotňajšej akcie na Varenie 

gulášu 

P. Janek navrhuje vypracovanie nájomnej zmluvy na pozemok 

vedľa KD do 20. 6. 2018 obecným právnikom so splatnosťou 

zatiaľ do 31. 12. 2018 

-   P. Hija sa spýtal, prečo sa dáva len 1 vrece pri zbere plastov 

a nie toľko, koľko rodina nazbiera, aj p. Trnka sa pripojil, ţe 

mal 4 plné vrecia a dostal len jedno 

P. starosta odpovedal: vo vreciach bol nahádzaný chlieb 

a všetko ostatné a potom nám to nezoberie firma, niektorí si 

dávajú tmavé vrecia 

P. Ing. Martinka povedal: vyhlásme, aby si ľudia dávali plasty 

len do priezračných vriec. 

P. Trnka povedal, ţe máme peniaze na vrecia alebo bude odpad 

v medziach? 

-   P. HK obce sa opýtala: zobrali uţ šatstvo, v Beluši tam to 

vymieňajú a tu nie (do spísania zápisnice bolo šatstvo z obce 

odvezené – menil sa majiteľ firmy, preto ten sklz). 

-   P. Vačko: v strede obce je pozemok, mohol by sa vyuţiť 

a rozmyslieť si tu postaviť KD s OcÚ. 

-  P. Ľubica Hijová: p. starosta uvedomujete si, ţe ste 

neschopný, cítite sa stále starostom, len fotíte smeti a to je 

vizitka obce, je smiešne, ţe zbierate plasty, prečo nevyuţívame 

úrad práce. 

-  P. Ľubica Hijová: podávam podnet prokurátorke za 

prešetrenie prípadov, p. starosta nemôţete robiť ako na 

svojom. Sťaţujete sa na poslancov, nepozdravíte ma. Starosta 

v Beluši mi povedal, ţe nám vypovie stavebný úrad pre 

neschopnosť starostu, OcÚ Beluša vie zakryť oči a oznámili mi 

na stavebnom úrade, ţe pre OcÚ Visolaje nespravia nič 

z dôvodu zlého jednania so starostom. 

-   P. Janek: dostal som správu na mail, fotky ako čerpáš 

ţumpu pred KD na rolu. 

 P. starosta odpovedal, ţe to bolo v dohode s p. Zúbekom, 

nakoľko to bola čistá voda z KD, resp. daţďová voda 

-   P. Ing. Martinka: chcela sa stavať bytovka a z nejakých 

dôvodov to neprešlo 

-      P. Palkech oznámil: Uzemňovaciu sústavu bleskozvodu  

treba odstrániť 

P. starosta odpovedal, ţe je potrebné priniesť ţiadosť na OcÚ 

-    P. Janek sa opýtal, prečo nie je p. Gabriš Jozef správca 

cintorína? P. starosta odpovedal: p. Gabriš si ţiadal viac peňazí 

a odišiel sám. – dom smútku bol vyčistený a správca nedostal 

peniaze. P. Gabrišová Eva podotkla: mrazák som osobne 

vyčistila a sklo bolo priesvitné. Kto to teraz robí? P. starosta: 

tieto veci nám zastrešuje pohrebná sluţba ADVENT. 
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Stavania mája 
 

     K zauţívaným zvykom našej 

obce patrí stavanie mája. Tento rok 

podujatie zorganizoval OcÚ v 

spolupráci s DHZ. Najskôr sa 

postavil máj pre deti v priestoroch 

ZŠ a odtiaľ sa podujatie presunulo 

do stredu obce, kde chlapi postavili 

spoločný  máj, ktorý podľa tradície 

má symbolizovať „zdravie pre 

všetky dievčatá a ţeny obce ako 

nositeľky ţivota“. Pre občanov tu 

bolo okrem kultúrneho programu 

pripravené aj občerstvenie. 

     Súkromne hospodáriaci roľník Juraj Zúbek obohatil 

posedenie o kvalitnú májovú hrudu syra, za čo mu vyjadrujeme 

poďakovanie. Ďalej pochvala patrí obetavým ţenám za varenie 

chutnej kapustnice a v neposlednom rade chceme poďakovať 

aj Visolajskému speváckemu súboru ZRELOSŤ za celkové 

spríjemnenie popoludnia. Na záver akcie sa pálila vatra.  (MM)  

 

Deň matiek      

 

    V našej obci patril 20. máj 2018 všetkým mamám, babkám, 

prababkám, ktorým deti MŠ a ZŠ pripravili krásny program. 

Na tohtoročnom podujatí vystúpili pod vedením pani 

Bakošovej aj ţiaci 2. stupňa ZŠ, na ktorých sa počas 

uplynulých ročníkov zabúdalo, a to aj napriek tomu, ţe 

reprezentujú Visolaje mimo našej obce na rôznych súťaţiach. 

     Účinkujúci zaspievali, zatancovali, ale aj zarecitovali 

básničky. Deti ukázali zo seba to najlepšie, ale najpodstatnejšie 

je, ţe do vystúpenia dali svoje srdce. Mamičky tak strávili 

veľmi príjemné nedeľné popoludnie pri káve a koláčiku s 

kultúrnym programom a domov si odniesli kvietok.         (MM) 

Uvítanie detí do života 
 

     Najvzácnejším darom a poţehnaním je pre väčšinu rodičov 

príchod dieťaťa na svet. Potom nasleduje najdôleţitejšia úloha, 

a to je jeho výchova, formovanie, tým správnym smerom, aby 

z našich detí vyrástli dobrí ľudia. Aj predstavitelia obce si 

váţia nový ţivot a kaţdoročne slávnostne privítajú najmenších 

občanov. Rodičia sa stretli 1. júna v zasadačke poţiarnej 

zbrojnice. Pán starosta uviedol stretnutie, na ktorom mali  

rodičia moţnosť dieťa odfotiť v drevenej vyrezávanej kolíske. 

Udalosť sa zaznamenala do obecnej kroniky. Na pamiatku 

dostalo kaţdé dieťa vankúšik so svojim menom a logom obce, 

pamätný list, osušku a finančný príspevok vo výške 33 eur. 

Naša obec sa za rok rozrástla o týchto sedem ratolestí: 

o Cyprich Miloš 

o Hausner Zachariáš 

o Hija Damián 

o Hoštáková Nela 

o Kapuš Vanessa 

o Palme Matúš 

o Šimíková Stella         (MM)     

 

Posedenie pri kapustnici 
 

     Po tretí krát sa v našej obci organizovalo posedenie pre 

členov zväzu ZŤP. Akcia sa konala 9. júna na futbalovom 

ihrisku, kde sa zúčastnení mohli navzájom porozprávať, 

zasmiať a samozrejme pochutnať si na výbornej kapustnici 

a sladkom pečive. Milým obohatením popoludnia bolo 

divadelné predstavenie „Veno pre Veronu“, ktoré v kultúrnom 

dome odohral ochotnícky divadelný súbor z Lúk.             

                    (MM)   
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Deň detí 
 

     Aj keď počasie trošku neprialo, nádherný deň usporiadaný 

pre potešenie a radosť detí vznikol zo spolupráce obce, ZŠ 

a MŠ. Na futbalovom ihrisku bolo 2. júna počuť detský smiech 

a krik. Mnoţstvo atraktívnych činnosti zaujalo všetky vekové 

kategórie. Najmladším detičkám sa páčil skákaci hrad, kde 

mohli ukázať svoje pohybové zručnosti. Milovníkov zvierat            

oslovila jazda na koni. Starší ţiaci mali pre mladších 

kamarátov pripravené úlohy týkajúce sa spoznávania 

svetadielov. Na vyznačených stanovištiach získali deti hravou 

formou vedomostí o svetadieloch našej planéty Zem. Napríklad 

sa naučili, kde ţijú aké zvieratá a čo je pre ne typické, 

súťaţiaci teda museli skákať ako kengury, či šplhať sa po 

visiacom rebríku ako opičky... Po úspešnom prejdení tejto trate 

za odmenu dostali balíčky plné chutných maškŕt. 

 

     V popoludňajších hodinách sa program presunul do 

kultúrneho domu. Pán starosta tu mal prednášku o separovaní 

plastov a iných materiáloch. Názornú ukáţku predviedol na 

jogurtoch, ktoré si deti aj zjedli. Taktieţ dostali maľovanku 

a pexeso s tematikou triedenia odpadov. Veľkým záţitkom 

hlavne pre škôlkarov a mladších ţiakov bola odohraná 

interaktívna rozprávka (deti odpovedali počas deja na rôzne 

otázky) „O princeznej Katke a princovi Jankovi“, ktorú zahralo 

bábkové divadlo LIENKA. 

      Na záver podujatia sa opekala klobáska. Spomienku na 

pekný deň si môţu deti MŠ pripomenúť tričkom a odznakom.      

     Počas celého dňa sa deti mohli osvieţiť chutným ovocím, 

na nákup ktorého prispeli sponzori JR-AUTODOPRAVA 

a MUDr. Jozef Baránek. Kaţdé dieťa dostalo lístok na dve 

palacinky, za prípravu a pečenie ďakujeme ochotným 

babičkám pani Viere Moškovej a Oľge Čuríkovej. Veríme, ţe 

podobné podujatie si zopakujú naše deti aj o rok.       (MM) 

 

Charitatívna CYKLO TOUR 

 

     Od 16. do 23. 6. 2018 trval charitatívny projekt na pomoc 

onkologicky chorým deťom, s názvom „Na bicykli deťom pre 

ţivot 2018“  Ako vystihuje názov, išlo o dobrovoľníkov, zo 

známych osobností aj hokejista Ľubomír Višňovský, ktorí na 

bicykloch prešli trasu zo Skakčína do Bratislavy počas ktorej 

robili zbierku. Jednou zo zastávok mali aj v našej obci, kde 

pelotón privítali deti ZŠ pesničkou, ktorú zloţil náš rodák Majo 

Hija. Na načerpanie nových síl zaistila obec občerstvenie, ku 

ktorému prispel aj súkromne hospodáriaci roľník Juraj Zúbek, 

ktorý daroval produkty vlastnej výroby - údený a čerstvý syr, 

korbáčiky. Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce 

prispeli sumou 100 eur.         (MM) 

    
 

Pieskovisko na detskom ihrisku 
 

     V detskom parku, ktorý slúţi najmenším detičkám našej 

obce na hry, zábavu s kamarátmi a vyšantenie sa pribudla nová 

atrakcia - pieskovisko. Touto cestou by sme sa chceli 

poďakovať firme FURMET MONT, s.r.o. – František Palkech, 

za poskytnutie dosiek na jeho vybudovanie.          (MM) 
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Poďakovanie 
 

Do       Dodatočne vyjadrujeme poďakovanie p. Miroslavovi Trnkovi pri organizovaní 

Silvestrovského futbalového turnaja, kde v pozícii rozhodcu pískal všetkým zúčastneným 

tímom.                                                   Miroslav Martinka - člen športovej komisie 
 

     Vyzývame občanov o zapojenie sa do tvorby obecných novín. Radi uverejníme Vaše 

príspevky. Svoje články posielajte na mailovú adresu m.francuzova@gmail.com, prípadne 

ich prineste na OcÚ. Za správnosť príspevku zodpovedá autor. Uzávierka budúceho čísla 

bude 10. septembra 2018.                              

     Ďakujem pracovníčkam OcÚ za poskytovanie informácií a fotografií.  

     Autor: Mgr. Mária Masláková (MM)     

 

Spoločenská rubrika

Narodili sa    Uzatvorené manželstvá 
 

Miháľová Linda 25. 05. 2018  Mgr. Martina Keprtová a Milan Ďurica (26.máj) 

 

Knapová Lucia 31.05. 2018   Veronika Osrmanová a Ing. Miloš Gabriš PhD. (9.jún) 

 

Na svet prišla trochu hlasná –  Eva Hrenáková a Martin Rolinčin (16. jún) 

z vašej lásky vzácny kvet. 
Nech je zdravá, šťastná, krásna,        Novomanželom prajeme veľa lásky a porozumenia. 
to vám želá celý svet. 

                        

           
 
 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Obec Visolaje 
Visolaje č. 40 

018 61 
www.visolaje.sk 

Telefón: 
042/4623083 

Fax: 
042/ 471 09 86 

E-mail: 
obec.visolaje@petranet.sk 

 
Stránkové dni: 
 
Pondelok  7:00 – 15:00 
Utorok     7:00 – 15:00 
Streda      7:00 – 17:00 
Štvrtok – nestránkový deň 
Piatok       7:00 – 13:00 

 
Obedňajšia prestávka: 
11:00 – 11:30 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Vývoz komunálneho odpadu a plastov v obci Visolaje 
 

Júl:            September:                November: 

- 09. 07. 2018 KO               -      03. 09. 2018 KO               -   12. 11. 2018 KO 

- 10. 07. 2018 PL  -      11. 09. 2018 PL                -   13. 11. 2018 PL                                   

- 23. 07. 2018 KO               -      17. 09. 2018 KO               -   26. 11. 2018 KO 

August:            Október:                 December: 

       -      06. 08. 2018 KO               -      01. 10. 2018 KO           -   10. 12. 2018 KO 

       -      10. 08. 2018 PL                -      09. 10. 2018 PL                -   11. 12. 2018 PL 

       -      20. 08. 2018 KO               -      15. 10. 2018 KO        -   24. 12. 2018 KO                             
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Navždy nás opustili 
 

Alojz Gabriš (01.04.2018) 

Helena Hrenáková (9.6.2018) 

 
Pozostalým rodinám 
vyslovujeme úprimnú sústrasť. 

          

Súťaž pre deti 
 
     Prázdniny sú uţ tu. Spolu s nimi 

prichádza mnoho pekných chvíľ, či uţ je to 

čas strávený s rodinou na rôznych výletoch, 

kúpaliskách, táboroch alebo len tak 

s kamarátmi na dvore. 

     Vašou ďalšou úlohou milé deti bude 

nakresliť obrázok na tému „Môj najkrajší 

deň prázdnin“. Svoj výtvor spolu s menom 

a priezviskom odovzdajte na OcÚ do 5. 

septembra. Tešíme sa na Vaše diela, za ktoré 

môţete dostať krásnu výhru. 

     Na fotografii vidíme deti so svojimi 

výtvormi a cenami, konkrétne boli odmenené 

zápisníčkom na kľúčik, farebnými kriedami 

a gélovými perami, nechýbala ani sladká 

maškrta. Poteší nás kaţdé dielo a budeme 

veľmi radi, ak sa pripoja noví súťaţiaci.   

   


