
 

 
V dolinách, keď za večera zaznie zvonov hlas, 
z neba na zem, keď pozerá prvej hviezdy jas, 

Vianoce sa u Vás slávia, aj my s prianím šťastia, zdravia, 
pozdravujeme všetkých Vás.  

Krásne požehnané Vianoce a šťastný celý Nový rok. 

 
 

 

 

 

             
                    

Novoročný príhovor starostu obce. 
      

    Milí spoluobčania, Vianoce sú obdobím, 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. 
      Tíško prichádza tento zvláštny čas keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si 
sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme 
rodinné puto. V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme 
každému rozdávať len radosť. 
     Mojím prianím je, aby sme všetci v našej obci boli k sebe viac tolerantnejší, 
ohľaduplnejší, viac si medzi sebou pomáhali, vedeli si navzájom odpúšťať a vážili si 
jeden druhého.  
     Vo svojom mene, ako i v  mene obecného zastupiteľstva a  pracovníkov obecného 
úradu, 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. 
                          starosta obce Vincenc Hrenák 

  

                                                                  

 

Posedenie pri jedličke 
 
     V piatok 15. decembra sa v sále kultúrneho 

domu konala pre všetky deti besiedka, spojená 

s vystúpením Mikuláša, ktorého sprevádzal anjelik. 

Ţiaci aj škôlkari mali pripravený pre nich program. 

Zarecitovali, zaspievali, zahrali divadielko 

o zvieratkách, za čo ich Mikuláš odmenil balíčkom 

plným sladkých dobrôt, ktorý venoval OÚ 

a chutným koláčikom. Na záver sa mohli detičky 

s Mikulášom a anjelom odfotiť. 

[Upútajte pozornosť čitateľa skvelým citátom z dokumentu alebo tento priestor vyuţite na 
zdôraznenie kľúčovej idey. Ak chcete toto textové pole umiestniť kamkoľvek na stranu, stačí ho 
presunúť myšou.] 
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Hody 
 
     Tretia októbrová nedeľa patrila v našej obci sviatku 

patróna, ktorému je zasvätený náš kostol, teda svätému Gálovi. 

V mnohých krajoch Slovenska sa namiesto slová hody pouţíva 

pomenovanie odpust, pretoţe najdôleţitejším parametrom 

z kresťanského hľadiska je moţnosť získania úplných 

odpustkov. To znamená, odpustenia trestu za hriechy pri splnení 

určitých podmienok. 

      Veriaci z našej farnosti, ale aj okolitých obcí, či rodinný 

príbuzní sa v dopoludňajších hodinách zúčastnili v hojnom 

počte slávnostnej bohosluţby. Po nej sa pred kostolom konala 

hostina. Ochotní členovia našej farnosti pripravili rôzne 

dobroty, koláče, mäsové výrobky, za čo im patrí veľká vďaka. 

Veriaci okrem duchovného záţitku naozaj mohli ako naznačuje 

názov hodovať. 

 

 
 

     Krásnemu dňu prialo aj počasie, to ocenili hlavne naši 

najmenší občania, ktorí sa tešili na kolotoče a stánky s drobnými 

predmetmi, či cukrovou vatou. Obecný úrad pri tejto príleţitosti 

venoval deťom MŠ a ZŠ voľný lístok na kolotoč. Atmosféru 

spríjemňovala muzika od kapely „Moštenskí pajtáši“, ku ktorým 

sa svojím spevom zapojili aj mnohí z nás.   

    

 
      

     Svätý Gál dostal pomenovanie aj Kristov pútnik. Kostoly, 

ktorých patrón je svätý Gál sa stavali na významných miestach, 

zväčša išlo o cestné a vodné kriţovatky, či v blízkostí hraníc. 

Pozdĺţ Povaţskej cesty išlo o Stráţe – súčasť obce Krakovany, 

Predmier, Turany a naše Visolaje. 

      Zo životopisu: Svätý Gál sa narodil v Írsku okolo roku 550. 

Bol ţiakom sv. Kolumbána, pod jeho vedením sa stal mníchom 

a odišiel aj s inými nasledovníkmi do Bretónska (Francúzsko), 

kde zaloţili dva kláštory. 

 

 
Kolumbán musel odísť do vyhnanstva a sv. Gál ho nasledoval. 

Usadili sa na území dnešného Švajčiarska, kde sv. Gál ţil ako 

pustovník. Dvakrát mu ponúkli biskupský stolec, ktorý 

odmietol. Na mieste pustovne neskôr vzniklo opátstvo St. 

Gallen, kde sú uloţené jeho ostatky. 

 

    

Október mesiac úcty k starším 

 
     Obecný úrad usporiadal pre všetkých seniorov našej obce 

posedenie pri príleţitosti „Mesiaca úcty k starším“. Slávnosť sa 

uskutočnila 22. októbra v sále kultúrneho domu. Podujatie 

otvoril pán starosta príhovorom, v ktorom pozvaných srdečne 

privítal, okrem našich najstarších občanov boli medzi hosťami 

aj starostovia okolitých obcí.  

     Nasledoval bohatý kultúrny program. Deti MŠ a ZŠ si uctili 

starkých básničkami a pesničkami, čo im urobilo nesmiernu 

radosť. Svoj spevácky talent predviedol aj Visolajský zbor. 

Zábava ďalej pokračovala pri vystúpení hudobnej skupiny 

TAKT. Seniori sa popri pripravenom občerstvení mohli 

pozhovárať, pospomínať na svoju mladosť, pripomenúť si 

rôzne historky a takýmto spôsobom moţno aj na chvíľu 

zabudnúť na svoje trápenia, choroby, ťaţkostí, ktoré súvisia nie 

len s vekom. 

 

 
 

 

Významné výročie 
 
     V novembri oslávila 

krásne ţivotné jubileum 

95 rokov naša 

spoluobčianka Alţbeta 

Krajná. 

     Pri tejto príleţitosti jej           

zástupcovia obecného 

úradu   popriali všetko 

dobré do ďalších rokov 

ţivota a pre potešenie jej 

venovali kyticu. Táto 

významná udalosť bola 

zaznamenaná aj do 

obecnej kroniky.                               

Oslávenkyni ešte raz 

prajeme veľa zdravia, 

Boţieho poţehnania 

a spokojnosti.  
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Obec upravuje trasy 
 

     Niektoré často vyuţívané obecné cesty a chodníky prešli 

výraznou úpravou. Na ich rekonštrukciu bola pouţitá asfaltová 

drť, ktorá vzniká ako odpad po frézovaní ciest. Azda najviac 

táto rekonštrukcia potešila obyvateľov ulice Vláka - časť pri 

rieke, kde bola len spevnená cesta, ktorá pod vplyvom času 

a vyuţívania bola veľmi zdemolovaná. Terénne a cestné úpravy 

boli zabezpečené poţitím valca.   

 

 
 

     K svojím domovom sa pohodlnejšie dostanú aj obyvatelia 

Markovho lazu. Vynovená trasa je pokračovaním asfaltovej tzv. 

Pravcovej cesty. 

 

 
 

     Ďalšou úpravou, asfaltovým spevnením prešiel aj chodník 

poza mlyn. 

 

 

Odvodňovací systém 

 

     Obec vybudovala odvodňovací ţlab na ceste, ktorá vedie na 

Petrovú. Ţľab je osadený naprieč cesty, aby odvádzal 

povrchovú daţďovú vodu, ktorá spôsobovala výmole a mláky. 

Nepriaznivé podmienky na prejazd tak spôsobovala nie len 

obyvateľom Markovho lazu, ale aj chatárom, či poľovníkom. 

Tento odvodňovací systém pokračuje prekopaným rigolom 

popri ceste a je ukončený kanalizačnou rúrou, ktorá je 

zabudovaná naprieč vozovkou, cez ktorú táto prebytočná voda 

preteká a následne končí v potoku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osadenie nového schodiska 
 

     Prístup ku kríţu na Markovom laze sa zjednodušil. Obec 

tam osadila nové nerezové schodisko so zábradlím na jednej 

strane. Tieţ prešla úpravou aj ohrádka okolo kríţa, došlo 

k výmene drevených latok, výmene ochraného lemu ponad 

kríţ, výmene lavičiek. Na prácach sa v spolupráci s OÚ 

podieľali pán Behro, Ondrášek, Taraba, za čo im patrí veľká 

vďaka.   

     Moţnosť na rozímanie a modlitbu tak majú nielen 

obyvatelia tejto časti, ale aj všetci okoloidúci. Kaţdý z nás kto 

si počas nastávajúcich zimných dní nájde čas a bude mať chuť 

na prechádzku, sa môţe pozrieť aj na tento laz ku kríţu. 
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Púšťanie šarkanov 

 
     Medzi obľúbené jesenné aktivity detí patrí púšťanie 

šarkanov. Aj tento rok zorganizovalo vedenie ZŠ a MŠ toto 

podujatie, ktoré sa konalo dňa 19. októbra. Deti sa spolu 

s rodičmi stretli  pred ZŠ a odtiaľ sa spoločne presunuli ku 

kaplnke. Okrem dobrej nálady a zábavy sa deti mohli zohriať 

pri teplom čaji. Obohatením programu bolo, ţe pri spiatočnej 

ceste sa konal lampiónový sprievod, detičky si svietili svojimi 

farebnými lampášikmi. 

 

 
 

 

Voľba riaditeľa školy 
 
     Dňa 6. novembra 2017 prebehlo výberové konanie na 

obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou 

Visolaje. Jediným uchádzačom bol Mgr. Milan Valach, ktorý 

bol aj zvolený na nasledujúce funkčné obdobie v trvaní 5 

rokov. 

 

Tvorenie z prírodnín 

 
     Začiatkom novembra sa v škole konala akcia pod názvom 

„Tvorenie z prírodnín“. Deti si na stretnutie priniesli tekvice, 

gaštany, zemiaky, uhorky, oriešky, listy zo stromov... Do školy 

boli pozvaní aj rodičia, ktorí deťom pomáhali vyrábať rôzne 

postavičky, zvieratká a predmety z týchto prírodných 

materiálov. Zhotovené výrobky boli vystavené a skrášľovali 

priestory ZŠ s MŠ. 

Divadlo v škole 
 
     Do školy zavítalo 13. novembra divadlo Slniečko. 

Predstavenie deti veľmi zaujalo a vyvolalo v nich silný 

emocionálny záţitok. Ţiaci sa zúčastnili aj na ďalšom 

divadelnom predstavení v Ţiline. 

 

 

Návšteva jarmoku 

 
     Ţiaci ZŠ navštívili Detský jarmok ľudových remesiel 

v Púchove, kde mohli vidieť prezentáciu regiónu v oblasti 

ľudovej tvorby, čo všetko dokáţu vytvoriť šikovné ruky. 

     Taktieţ navštívili Dţungľa park v športovom centre 

v Púchove, kde sa mohli vyšantiť na rôznych trampolínach, 

šmýkačkách, hojdačkách, čím sa trošku odreagovali od 

školských povinností. 

 

Mikuláš v škole 
 

     ZŠ s MŠ navštívil dňa 5. decembra Mikuláš, ktorý zavítal 

pred budovu na koňoch, samozrejme nechýbal ani jeho 

spoločník čertík, z ktorého mali deti strach. Napriek tomu mu 

zarecitovali básničky a zaspievali pesničky, za čo ich odmenil 

bohatými balíčkami, ktoré sponzoroval pán Michal Janek.  

           

                                                                      Katarína Bačíková                  
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Čriepky z histórie 
 

 
Z HISTÓRIE URBARIÁTU (2. časť) 

     Podielový komisár Štátneho pozemkového úradu v Trenčíne potvrdzuje, ţe boli pridelené pasienkovému spoločenstvu vo 

Visolajoch od veľkostatku Budatín, majetok Gejzu Čákyho v roku 1925 v katastrálnom území Visolaje pozemky o výmere 104 

katastrálnych jutár, 1130 štvorcových siah. Celkom je v zozname napísaných 30 katastrálnych čísiel. 

     Krajinský úrad v Bratislave vydal 7.augusta 1931 príkaz k utvoreniu pasienkového spoločenstva v obci Visolaje a nariadil dať 

záujemcom informácie, ako majú pri zriadení pasienkového spoločenstva postupovať. Okresný úrad, lesné oddelenie v Trenčíne 

vzal na vedomie, urbarialisti vo Visolajoch si dňa 16.februára 1931 na Valnom zhromaţdení vyvolili za urbárskeho predsedu 

Jozefa Kukučku,za urbárskeho gazdu Jozefa Ďuricu, za pokladníka Juraja Mošku ml., a členov výboru: Adama Ďuricu, Juraja 

Mošku st., Urbana Lazového Hajného, Jozefa Bulicu, Ondreja Hanidţiara a Jozefa Baninca. 

     V "Pravidlách o hospodárení s lesným majetkom", ktorý je v nedelenom stave a v spoločnom uţívaní urbárnikov v obci 

Visolaje z roku 1931 sa okrem iného píše, ţe :celková rozloha  lesného majetku z februára 1928 je 43,9 ha, z čoho  42,6 ha pripadá 

na hospodárenie v triede "A" a 1,34 ha v triede "B"- na ochranný les. Lesný majetok bol vydaný na základe dohody uzatvorenej 

21.júna 1868. Mená podielnikov a ich podiely ustálilo Valné zhromaţdenie 23.mája 1900.Na zozname sú mená 97 podielnikov. 

Valné zhromaţdenie 9.marca 1934 priznalo oprávnenosť 138 osobám ako spoločných drţiteľov lesného majetku a za prítomnosti 

predsedu urbariátu Jozefa Kukučku, starostu obce Floriána Lazového a notára  Kepeňu, bol vypracovaný nový menný zoznam 

urbarialistov a ich podiely. 

     Správu lesného majetku do 30.júna 1899 vykonávala ilavská kráľovsko-uhorská lesná správa a od tohoto dňa do 31.decembra 

1922 Štátny lesný úrad v Trenčíne a jemu podriadená Štátna okresná lesná správa Ilava a od 1.januára 1923 Okresný úrad v Ilave. 

Podľa pravidiel o hospodárení s lesným majetkom a v § 60 píše: "Na zemi leţiace haluzie a odpadové drevo môţe sa zbierať v lese 

podľa pravidiel urbárskym výborom ustálených. Sucháre a zlomky môţu byť vyuţitkované len po vyznačení lesným oddelením 

okresného úradu. Hrabanie steliva bez pouţitia  ţelezných nástrojov môţe sa  diať len na tých miestach, ktoré týmto cieľom 

vyznačí lesné oddelenie Okresného úradu v rámci predpisov hospodárskeho plánu". 

                                                                                                                                                 Pokračovanie v budúcom čísle.

                            Juraj Martinka

Elektrika a rozhlasové zariadenie 
 

     Mladé rodiny, ktorých novostavby stoja na konci ulice 

smerom ku kaplnke majú dôvod na radosť. Na 5. januára je 

naplánovaná kolaudácia a do prevádzky sa bude spúšťať 

novovybudovaná trafostanica umiestnená pri zatiaľ poslednom 

dome M. Mošku.  

     Taktieţ sa posilnilo elektrické vedenie v ulici Vláka, kde 

obyvatelia pociťovali pri prácach s elektrickými zariadeniami 

čoraz slabší prúd.  

          

(trafostanica) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 (rozhlasový reproduktor) 
 

     Obyvateľom novostavieb pri kaplnke obec skvalitnila ţivot 

aj tým, ţe posilnila rozhlasové vedenie o nový reproduktor, čo 

znamená, ţe budú mať moţnosť vypočuť si oznamy miestneho 

rozhlasu. Tieţ sa pracuje na rozšírení verejného osvetlenia 

v tejto časti. 

    Obec sa ďalej usiluje o výstavbu zberného dvora a rozšírenie 

kultúrneho domu. V súčasnosti sa čaká na dodanie projektov. 

Ako uviedol pán starosta: „veríme, ţe v januári uţ budeme 

podávať ţiadosť na vystavenie stavebného povolenia“.   
   
 

Socha Božieho milosrdenstva 
 

     Obnovy sa realizujú aj v našej farnosti. Rekonštrukciou 

prešla socha Boţieho milosrdenstva. Návštevníci cintorína 

majú moţnosť sa pomodliť, prosiť a ďakovať uţ pred jej 

vynovenou podobou. 
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Novinky zo zasadnutia OZ
 

     Váţení spoluobčania, všetky informácie, zápisnice 

a uznesenia z OZ Visolaje sú zverejnené na webovej stránke 

obce www.visolaje.sk. 

 

     Dňa 29. 11. 2017 sa konalo 23. zasadnutie OZ, prítomní 

boli všetci 7. poslanci. 

 

     Pán starosta zúčastnených privítal, hosťami boli p. 

Smatanová - audítorka a p. Ing. Čelková. Rozšíril program 

rokovania o - prejednanie ţiadosti p. Ganoškovej                                      

            - prejednanie príspevku pre Visolajský 

spevácky zbor  na vo výške 150 eur. 

 

     P. audítorka v úvode poukázala na opakujúce sa chyby pri 

vykonávanom audite, čo treba dodrţiavať a kontrolovať pri 

poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Napríklad, ak chce obec 

poskytnúť príspevok pre spevácky zbor, musí byť na to 

vypracované Všeobecné záväzné nariadenie. Je schválený 

nový zákon o športe, podľa ktorého je moţné poskytnúť 

dotáciu iba registrovanému futbalovému klubu 

 

     Pán starosta predniesol správu o plnení uznesení 

z predchádzajúceho zastupiteľstva. 

- oboznámil prítomných o návšteve spolupodielníkov  

,,Zájazdného hostinca“, ktorí sa boli dňa 16.11.2017 na 

OÚ informovať ohľadom pozemkov a prisľúbili písomné 

stanovisko k riešeniu havarijnej situácie zájazdného 

hostinca. OZ túto skutočnosť vzalo na vedomie. 

 

-     OZ vo Visolajoch vzalo na vedomie správu o plnení 

príjmov a výdavkov k 31.10.2017 prednesenú Ing. Ďurišom. 

Hlavná kontrolórka obce sa pýtala na pár jednotlivých 

poloţiek, tieţ aj výdavky súvisiace s uzatvorenými Dohodami 

na obci, konkrétne či je potrebné aj naďalej, aby bola 

uzatvorená dohoda s p. Ing. Ďurišovou. 

 

     P. Ing. Čelková objasnila a vysvetlila postup pri 

vypracovávaní Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Visolaje 

(Územného plánu obce), dala poslancom k nahliadnutiu 

čistopisy ÚPN-O Visolaje, vysvetlila jednotlivé časti 

a odpovedala na otázky prítomným napr. otázka p. Kostelnej: 

kedy je moţné znova začať s vypracovávaním ďalších 

doplnkov k ÚPN-O ?  ÚPN-O sa obnovuje kaţdé 4 roky, ale 

na základe nazhromaţdených ţiadostí od občanov, to môţe 

byť aj skôr. Tieţ im vysvetlila, ako je to s financovaním - kto 

ho financuje a aká vysoká je cena - financujú ho ţiadatelia, 

alebo sa môţe na vypracovávaní podieľať aj obec a cena je 

závislá od výmery pozemkov . 

- a) OZ vo Visolajoch schválilo Zmeny a doplnky č. 1 

ÚPN-O Visolaje s vymedzenou záväznou časťou 

a verejnoprospešnými stavbami vo verejnom záujme  

- b)OZ schválilo vyhodnotenie pripomienok z prerokovania 

návrhu Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Visolaje 

- c) OZ schválilo Všeobecné záväzné nariadenie obce 

Visolaje, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien 

a doplnkov č. 1 ÚPN-O Visolaje. 

 

     Hlavná kontrolórka obce Visolaje Ing. Martinková prečítala:    

-  Správu o výsledku kontroly vybavovania sťaţností za 

1.polrok 

 

- Správu o kontrole účtovných dokladov 01-10/2017 

a inventarizácie peňaţných prostriedkov v pokladni obce 

-     OZ vo Visolajoch zobralo na vedomie správy 

o výsledkoch kontrol 

 

- OZ vo Visolajoch neschválilo odpredaj časti 

obecného pozemku parcelné číslo KN – C 763/1, o ktorý 

ţiadali Jozef a Iveta Polacký.  

 

- OZ vo Visolajoch neschválilo ţiadosť o odpredaji 

spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti Urbár - 

pozemkové spoločenstvo. 

 

- OZ neschválilo udelenie výnimky stavby rodinného 

domu v ochrannom pásme cintorína, o ktorú ţiadal p. Šištík. 

Nakoľko ešte nie je novelizovaný zákon o povoľovaní 

výnimiek obcou, výnimku nie je moţné udeliť. 

 

- OZ schválilo ţiadosť o poskytnutie multifunkčného 

ihriska pre TJ Visolaje kaţdý piatok v týţdni od 18,00 do 

19,30 do 16.03.2017 za daných podmienok. 

 

- OZ vzalo na vedomie sťaţnosť občanov bývajúcich 

na „Pánskej ulici“ cez „Horniacky dvor“ aţ po bytovku, 

ohľadom zákazu prejazdu áut cez ulicu. Bol podaný návrh 

umiestniť značky zákazu prejazdu, retardéry, vyzvať 

policajtov aby chodili častejšie na kontrolu rýchlosti v obci.  

     Pán starosta navrhol osobné stretnutie s poslancami 

ohľadom sťaţnosti a dopravného značenia v obci, kde nájdu 

riešenie. 

 

     P. Čáliková prečítala návrh na uznesenie predaj obecného 

pozemku, ktorého zámer predaja bol schvaľovaný 22.12.2016 

uznesením č. 16 – 241/2016. 

OZ vo Visolajoch schválilo:  

a) predaj obecného pozemku v celosti parc. KN – C 

495/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 413 m2 

zapísanej na LV 474 pod B/1 z majetku obce v prospech 

ţiadateľov Emil Krško a manţelka Veronika Kršková 

b) cenu pozemku vo výške 10,06 €/m2, určený na 

základe Znaleckého posudku č. 05/2017 zo dňa 30.01.2017 

vyhotovený znalcom z odboru Ing. Viliamom Lejčíkom, čo 

tvorí za 413 m2 po zaokrúhlení spolu vo výške 4 150 € 

 

V záverečnej diskusii odznelo: 

- p. Budiač  - treba pridať zrkadlo do Horniackeho 

dvora pri dome p. Hoštáka 

 

- p. Martinková - sa spýtala v akom štádiu je riešenie 

ţiadosti (ktorá nebola vybavená v roku 2016)  o výrub 

stromu: lipy p. Z. Martinku.  

     Na otázku jej odpovedala pracovníčka OÚ: ţe je potrebné 

vypísať ţiadosť na výrub stromov, kde pri jej vybavení sú 

potrebné údaje, o ktorých bola oboznámená manţelka p. 

Martinku Z. 

                                   - poloţila otázku p. starostovi, či je 

zabezpečená zimná údrţba ciest v obci. 

     Pán starosta odpovedal, ţe bude zamestnaný na dohodu 

o pracovnej činnosti občan, ktorý bude mať na starosti 

posýpanie a odhadzovanie snehu.  
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     Na odhŕňanie snehu v obci traktorom je zazmlúvnený pán  

M. Moško do 31.12.2017. Na nové obdobie v trvaní 1 roka 

prebehne prieskum trhu.  

  

-        p. Benko - ako je to s cestou oproti P. Brindidţiarovi, 

ktorá bola celé roky sprístupnená občanom. Pán starosta 

odpovedal, ţe je to súkromný pozemok. 

 

-        p. Kudlejová - neboli odvezené vyloţené plasty pred 

domom, keď ich niesli do veľkého kontajnera sťaţovala sa na 

zlé správanie voči jej manţelovi. To pán starosta poprel, on 

v danej situácii iba upozornil p. Kudleja  a trval na roztriedení 

odpadu, ţe plasty treba odviezť na skládku smerom k ihrisku 

 

-        p. Kujaníková - cestu do Sádku treba uvoľniť, treba 

poţiadať p. Zúbeka o zrušenie plotu, aby sa ľudia dostali na 

role 

                            - na zadnej asfaltovej ceste do Beluše 

zakázať prejazd veľkým autám  

                                   - spýtala sa kedy bude zriadený zberný 

dvor, nakoľko je v obci málo kontajnerov. P. starosta 

odpovedal, ţe na vybudovaní zberného dvora sa uţ pracuje. 

 

-         p. Kostelná - ţiada zahrnúť do rozpočtu obce sumu na 

vypracovanie nového ÚPN-O Visolaje 

 

 

Výsledky volieb do VÚC 
 

Voľby do samosprávnych krajov sa konali dňa 4.11.2017.  

V našej obci dopadlo hlasovanie nasledovne: 

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov       765 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní    199 

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku     199 

Počet platných hlasovacích lístkov do zastupiteľstva    195 

Počet platných hlasovacích lístkov predseda TSK    197  

Volebný účasť        26,01% 

 

Kandidáti na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 
                           počet hlasov 

1.Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK, Dohňany, 

Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná 

strana, Most-Híd, Strana zelených 

142 

72,08

% 

2.Mgr.Petra Hajšelová, právnička, Prievidza, Sme 

rodina – Boris Kollár 
1 

3.Mgr.Renáta Kaščáková, poslankyňa NR SR, 

Trenčín, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické 

hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, 

Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 

22 

4.Nora Pániková, ochranárka, ţivnostníčka, Stará 

Turá, Strana Zelených Slovenska 
- 

5.Štefan Škultéty PhDr., primátor mesta 

Trenčianske Teplice, nezávislý kandidát 
17 

6.Igor Valko, podnikateľ, Prievidza, Nový 

parlament 
- 

7.Ing.Ferdinand Vavrík, doktorand, Beluša, 

nezávislý kandidát 
15 

    

     

     Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol 

zvolený Ing. Jaroslav Baška s celkovým počtom 62 807 hlasov, 

čo predstavuje 49,98%. V okrese Púchov dostal 7 206 hlasov 

63,61%. Volebná účasť na úrovni kraja bola 26,32%, v okrese 

Púchov predstavovala 31,26%. 

 

Kandidáti na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja: 

 
                počet hlasov 

23. Ján Prekop, 59 r., starosta obce Beluša, Beluša, 

nezávislý kandidát 
116 

10. Michal Janek, 34 r., podnikateľ, Visolaje, 

Národná koalícia 
75 

25. Peter Regina, Bc., 50 r., starosta, Dolné 

Kočkovce, Národná koalícia 
57 

22. Milan Panáček, Ing., 40 r., starosta obce, 

Dohňany, Smer - sociálna demokracia, Slovenská 

národná strana, Most - Híd, Strana zelených 

56 

8. Igor Hurta, MUDr., 45 r., lekár, Púchov, 

nezávislý kandidát 
27 

5. Rastislav Henek, Mgr., 42 r., primátor mesta 

Púchov, Púchov, nezávislý kandidát 
23 

13. Miroslav Kubičár, PaedDr., 57 r., riaditeľ 

Gymnázia Púchov, Púchov, nezávislý kandidát 
23 

9. Roman Hvizdák, 41 r., manaţér v oblasti kultúry, 

Púchov, nezávislý kandidát 
10 

     

     Ostatní kandidáti do zastupiteľstva získali v obci Visolaje 

pod 20 hlasov. 

 

Zvolení poslanci do VÚC za obvod Púchov s počtom hlasov: 

Rastislav Henek Mgr. 3514 

Milan Panáček Ing. 2395 

Roman Hvizdák  2294 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hod 
 

 

 

 

      

     Veríme, ţe novozvolené vedenie VÚC prispeje k rozvoju aj 

našej obce.  
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Spoločenská rubrika 

  
Uzavreté manželstvá  
                     

Ľubomír Michálek a Marta Hanidţiarová (28. 10.) 

Anton Pšenák a Monika Majeríková (17. 11.) 

Vladimír Stašák a Jana Štefancová (25. 11.) 

 

Novomanželom prajeme veľa lásky.                                                                         
 

Narodili sa 
 

Syn DAMIÁN sa narodil 18. 10. 2017 manţelom 

                 Petrovi a Kataríne Hijovým 

 

               Nech vám synček v zdraví, láske rastie, 
láske            nech Vám dáva iba šťastie 
 

 
Navždy nás opustili  

 

 Ján Vačko (29. 9. 2017) 

 Gabriela Čiţmárová (17. 10. 2017) 

 

Pozostalým rodinám 
vyslovujeme úprimnú sústrasť. 

 
 

OZNAM 
 

Váţení občania, od 20. decembra 2017 do 1. januára 2018 bude 
Obecný úrad vo Visolajoch zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. 
Otvorený bude od 2. januára 2018.  
 
31. januára 2017 sa uskutoční 1. ročník Silvestrovského futbalového 
turnaja o pohár starostu obce. Začiatok je o 10 hod. na 
multifunkčnom ihrisku. Všetci sú   srdečne vítaní. 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
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 
       

Autor: Mária Masláková 

Vaše príspevky môţete zasielať 

na mailovú adresu 

m.francuzova@gmail.com 

alebo obec.visolaje@petranet.sk, 

prípadne ich môţete doniesť 

osobne v stránkové dni na 

obecný úrad. 

6. januára 2018 o 15 hod. sa v kultúrnom dome bude konať 
divadelné predstavenie „UŢ SÚ VŠETCI V JEDNOM VRECI“, ktoré 
predstaví divadelný súbor Lúky. Vstup zdarma.  
 

Výsledky súťaže    

 

   Víťazmi súťaţe z predchádzajúceho čísla, teda najkrajšie práce na tému „Čo pre mňa 

znamenajú Vianoce?“ vytvorili: 

 

1. miesto Rebeka Valicová      

2. miesto Emka Masláková 

3. miesto Anetka Vrbatová 

 

 

     Výherkyňa okrem sladkých dobrôt, ktoré 

dostali aj ostatné zúčastnené sa môţe radovať 

z nového notesíka na kľúčik.    

 

 
 

Nová úloha pre deti  
 

     Marec je „mesiac knihy“ preto ďalšou 

úlohou bude nakresliť ľubovoľnú postavu z Vašej najobľúbenejšej knihy, nezabudnite 

napísať autora a dielo knihy, Vaše meno aj priezvisko a svoju prácu odovzdať do 15. 

marca na OÚ.   
 

 
      Budeme radi ak sa medzi Vami nájdu záujemcovia, ktorí by chceli svojimi 
príspevkami obohatiť obecné noviny. Či už je to v oblasti športu, vlastnej 
tvorby, záujmovej činnosti, inzerátmi... 
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