
 

„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a 
medzi Vami!“ (Matka Tereza z Kalkaty)  

Nech s jarnou, prebúdzajúcou sa prírodou je pre Vás Veľká noc i 
ďalšie dni obdobím radosti, zdravia, šťastia a spokojnosti. 

 
 

 

 

  S príchodom jari sa prebúdza nielen príroda, v podobe rozkvitajúcich sa kvetov, 
zelenajúcich sa lúk, či spevu vtákov, ale aj v nás ožíva akási radosť. Táto radosť je v duchu 
kresťanských tradícií vyjadrená cez posolstvo, ktoré nám zanechal zmŕtvychvstalý Kristus: 
„Toto je moje prikázanie: aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 12). 

 
                   Čas Veľkej noci je pre nás aj časom rodinných stretnutí, preto nezabúdajme pri týchto 

stretnutiach navodiť atmosféru pohody, veselosti, vľúdnosti. Toto sa snažme praktizovať 
nielen počas sviatkov, ale aj v nastávajúcom období. Pokúsme sa nájsť si cestu jeden 
k druhému, buďme navzájom k sebe lepší, k svojim najbližším, k susedom, k známym, aby sa 
nám všetkým žilo dobre v našej obci. S Veľkou nocou sa spájajú aj mnohé zvyky, preto Vám 
chceme popriať:   

Veselú Veľkú noc, sladké koláče, ohybné 
korbáče, vodu studenú, šunku údenú, 
veľa radosti a žiadne starosti              

starosta obce V. Hrenák, 
poslanci OZ 

a kolektív redakčnej rady 

 
 
 

                                     
                                
                             

  
 

 

 

 

[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 



  MLČKY AJ NAHLAS 
 

 
 
 

     Na sklonku uplynulého roka dostala kaţdá rodina darček z Obecného úradu – kalendár na rok 2018, vydaný k 690. výročiu 

zaloţenia obce Visolaje. Prináleţí sa poďakovať tým, čo sa akýmkoľvek podielom pričinili o tento vzácny akt.  

     Kalendárium dopĺňajú fotodokumenty objektov v pôvodných aj obnovených habitoch. Pripomínajú „...krásu starých dní 

a starých vetrov nesúc si v sebe pýchu“ ... ale aj tie „... časom odhodené.... Áno, výpovednú hodnotu majú najmä pre pamätníkov 

ţijúcich vo Visolajoch alebo v rôznych končinách mimo rodiska. Obdobne ako monografie Visolaje (2007) i Visolaje- história 

a súčasnosť slovom a obrazom (2014) z editorskej dielne Juraja Martinku. 

     Sú ľudia a udalosti, ktoré človeku menia ţivot. V mojom ţivote ich bolo niekoľko – ľudí aj udalostí. Nie všetky nájdeme 

v učebniciach dejepisu, nie všetko, resp. všetkých si pripomíname pri slávnostiach, akými sú napríklad aj výročia vzniku, 

zaloţenia či prvých zmienkach o obci a podobne. 

     Rozhodla som sa preto napísať list neziskovej organizácii POST BELLUM SK., o. s. s návrhom na udelenie ocenenia Pamäti 

národa pre Annu Zackovú, rodenú Pápeţovú, narodenú 29. Júla 1928 vo Visolajoch. Bola politickou väzenkyňou za odmietnutie 

podpísania krivej výpovede pri pomoci na úteku kňazovi. Pôvodne mala byť odsúdená na 17 rokov, neskôr sa doba väzby 

zmenila na 8 rokov, z čoho tri mesiace prebývala na samotke a jeden mesiac v temnici, čiţe jame, kde jediným miestom 

odpočinku bola holá zem. Rozsudok Štátneho súdu v Bratislave počas vyšetrovacej väzby znel: vatikánska špiónka. 

V neľudských podmienkach trest odpykávala v ţalároch v Bratislave, v Nitre, v Rimavskej Sobote, v Sučanoch a v Ţeliezovciach. 

(Konkrétnejšie v článku Najkrajšie Vianoce preţila za mreţami, Katolícke noviny 24. a 31. 12. 2017.) moje rozhodnutie podporil 

aj vdp. Michal Janech, vtedajší farár našej farnosti. Spoločná prosba a úsilie mali byť zavŕšené udelením štátneho vyznamenania 

za rok 2016... keby isté subjektívne dôvody tento symbolický pomník bolestí za zbavenie práv, slobody, ukradnuté ţivoty – ostal 

nedostavaný... 

     Satisfakciu by si zaslúţili viacerí, súdení procesmi doby päťdesiatych (aj neskorších) rokov minulého storočia. Napríklad aj 

môj otec Štefan Krško bol politickým väzňom (chvalabohu nie na dlhý čas) ako nepriateľ ľudovodemokratického zriadenia. Jeho 

protištátna činnosť spočívala v tom, ţe bol ţivnostníkom, t. j. majiteľom mlyna vo Visolajoch. Ten mu v roku 1953 – so 

spiatočnou platnosťou od roku 1948 – znárodnili a do roku 1967 splácal štátu dlh, čiţe pôţičku na obnovu a modernizáciu 

mlynárskej technológie v zariadení, ktoré mu štátna správa „zhabala“. Po roku 1989 sme v reštitúcii získali holú zničenú budovu 

mlyna späť do rodinného vlastníctva; na sumu splácanú štátu mojimi rodičmi vyše 15 rokov sa zákon o reštitúciách (podľa 

písomného oznámenia Ministerstva financií SR) nevzťahoval. 

     Viem, ţe aj v mojej rodnej obci ţijú potomkovia perzekvovaných rodičov, pamätám si na neblahé chvíle spojené 

s vyvlastňovaním pôdy pre novovznikajúce JRD, na hrôzy útokov príslušníkov VB a ŠTB na bezbranných roľníkov. Neviem, čo 

z tohto obdobia je zaznamenané v kronike obce, viem len, ţe v učebniciach dejepisu by sme ich hľadali márne. 

     Občas sa pristavím pri pamätnej tabuli umiestnenej na múre Domu smútku. Je poctou štrnástim Visolajčanom, čo zostali na 

bojiskách prvej a druhej svetovej vojny. Zapálim sviečku a v tichosti v modlitbe spomínam. 

                                    Elena Bakošová 

 
 

Silvestrovský futbalový turnaj o pohár 
starostu obce Visolaje 
 

     Dňa 31. 12. 2017 sa uţ po druhýkrát v našej obci konal 

Silvestrovský futbalový turnaj, ktorý usporiadal OÚ. Po 

výborných ohlasoch z predchádzajúceho ročníka sme očakávali 

vysokú účasť, čo sa aj potvrdilo. 

     I napriek nepriaznivému počasiu sa zišlo 5 tímov. Turnaj sa 

konal v nových priestoroch telocvične ZŠ Beluša, za čo by som 

chcel veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke Ing. Edite 

Horváthovej. 

      Po preţití krásneho športového dňa sa všetci účastníci 

presunuli do Kultúrneho domu vo Visolajoch, kde čakalo 

občerstvenie - výborný guláš a kapustnica, ktoré pripravil náš 

pán starosta s manţelkou,  pracovníčkou OÚ, pani Rieckou 

a Dzurkovou. Na záver nasledovalo vyhodnotenie. 

     Na 1. mieste sa umiestnil tím z Bánoviec nad Bebravou - 

Joga Bonito. 

     Druhé miesto patrilo Dorastu Beluša a na treťom mieste sa 

umiestnili Muţi Visolaje, zemiakovú medailu si odniesli Starí 

páni Visolaje a hviezdami turnaja boli Ţeny Beluša. 

     Týmto by som sa chcel ešte raz všetkým poďakovať za 

účasť a spolupodieľanie sa na realizácii Silvestrovského 

turnaja.     

Športu zdar!           Miroslav Martinka – člen športovej komisie 

 
Poďakovanie 
 
     Nezištnú a dobrovoľnú prácu pri zveľaďovaní našej obce 

zvykneme oceniť napísaním verejného poďakovania. Touto 

cesto by sme sa chceli ospravedlniť za takéto neuverejnenie 

a zároveň sa dodatočne poďakovať pánom Jaroslavovi 

Jakubíkovi a Miroslavovi Bušíkovi za pomoc pri prácach 

súvisiacich s odvodnením cesty na Bukovinu.  

                                                                 (MM) 
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Čriepky z histórie
 
Z HISTÓRIE URBARIÁTU (3. časť) 

     Na valnom zhromaţdení bol 14.apríla 1935 zvolený za predsedu urbariátu Adam Ďurica na dobu 3 rokov o čom bolo 

upovedomené aj lesné oddelenie v Trenčíne a okresný horár Juraj Greguš. 

     V roku 1937 si skupina občanov z Visolaj - Jozef Kukučka, Juraj Kanis, Ferdinand Ďurica, Štefan Ďurica, Ignác Ďurica, 

Mikuláš Podolinský a Jozef Bulica kúpila 59 katastrálnych jutár (34,4 ha) lesa v Košeckom Veľkom Podhradí - Palkovici od 

Adama Vlacha a spol. z Ladiec ako jeden celok. 

     V roku 1937 vyšlo II. vydanie "Pravidiel hospodárenia na nerozdelenom spoločne uţívanom lesnom majetku lesného druţstva 

-skupiny bývalých urbárnikov vo Visolajoch“ 

 

Pasienkové spoločenstvo. 

     Ustanovujúce valné zhromaţdenia pasienkového spoločenstva  sa konalo 19.apríla 1939. Pôvodne sa malo konať v roku 1938, 

ale vzhľadom na všeobecnú mobilizáciu vyhlásenú 24. septembra 1938 sa konať nemohlo. Podľa zoznamu - menoslovu bolo 34 

členov pasienkového spoločenstva .Menoslov bol na ustanovujúcom valnom zhromaţdení 19. apríla 1939 prečítaný, prejednaný a 

jednomyseľne schválený. 

     Z výpisu Ţupného úradu v Trenčíne z 9. augusta 1941 vyplynulo, ţe podľa evidencie Pasienkové spoločenstvo vo Visolajoch 

vlastní 53,3 ha spoločných pastvín a ich spolumajitelia sú povinní zriadiť miestne pasienkové spoločenstvo. 

     Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky schválilo 6. júla 1943 "Stanovy a pasienkový poriadok" pasienkového 

spoločenstva vo Visolajoch, kde sa okrem iného píše: ...ťaţba a vyuţitie dreva musia byť prevedené podľa úradne schváleného 

plánu. Rúbanie povoľuje sa len vtedy, keď plochy dosiaľ pre účely pastviny odlesnené, divoké pastviny, pozemky po vývratoch a 

podobne boli premenené na riadne pastviny. 

     Na jar roku 1946 bola uskutočnená prvá etapa pozemkovej reformy. Pôda a poľnohospodárske podniky Nemcov, Maďarov, 

kolaborantov a zradcov boli pridelené bezzemkom a drobným roľníkom za veľmi nízku cenu a výmera bola do 1,3 ha pre 

jednotlivcov. Tak boli rozparcelované - Sádok, Zámlynie a ďalšie parcely. 

          

             Pokračovanie v budúcom čísle. 

                           Juraj Martinka 

 

 
Súťaž pre deti!!! 
 

      Blíţi sa máj a s ním prichádza ten najkrajší sviatok - „Deň 

matiek“. Vašou úlohou milé deti, bude namaľovať (napríklad 

srdiečko, kvietky... ) alebo vytvoriť niečo (pozdrav, veršík...), 

čo by podľa Vás urobilo radosť Vašej mamičke. Svoj výtvor 

odovzdajte na OÚ do 31. mája 2018. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Na fotografii vidíme dievčatá so svojimi výtvormi, ktoré sa 

tešili z výhry, konkrétne boli odmenené  krásnymi kniţkami, 

pastelkami a sladkou maškrtou. 

      Milí rodičia, nájdite si kúsok času a vyplňte voľné chvíle 

Vášho dieťaťa nejakou kreatívnou činnosťou. Určite ste uţ 

počuli slová „mama ja sa nudím“ alebo moţno budete chcieť 

obmedziť nadmerné trávenie času vašich detí pri počítači, či 

TV. Preto ich skúste povzbudiť, aby sa zapojili do našej súťaţe 

alebo im aj pomôcť niečo vytvoriť. Neoľutujete, deti budú mať 

určite radosť zo svojho diela a navyše môţu vyhrať aj jednu 

z krásnych cien.              (MM) 

                   

 

Z farnosti 
 

     Vďaka obetavej práci mnohých z vás, môţeme vidieť 

neustále skrášľovanie našej farnosti. S príchodom jari sa pekne 

upravila farská záhrada. 

      Ďalšie zmeny môţeme pozorovať priamo v interiéry 

kostola. Pokračuje sa v obnovovaní sôch, nádherné sú 

vynovené sochy Panny Márie a svätého Jozefa. V súčasnosti 

prebieha rekonštrukcia sochy Boţského srdca Jeţišovho. Toto 

renovovanie sa vykonáva v obci Mníchová Lehota.V mesiaci 

marec došlo v kostole k celkovej výmene osvetlenia. Nové 

osvetlenie je LED, tento zdroj má viesť k minimálnej spotrebe 

energie, teda ide o moderné úsporné svetlá. Namontované 

osvetlenie bude mať aj funkciu farebného podsvietenia 

hlavného oltára, ktorého farba bude zvolená podľa liturgického 

odevu kňaza. Veríme, ţe počas slávenia bohosluţby tak 

budeme mať väčší duchovný záţitok a všetky zmeny prispejú 

k sláve Boţej.                                                               (MM)
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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. 

 
     V poradí 25. zasadnutie OZ sa konalo dňa 12. 03. 2018 za 

prítomností 6. poslancov. Na úvod pán starosta všetkých privítal 

a prečítal program rokovania, ktorý OZ schválilo. 

 

     Pán starosta predniesol správu o plnení uznesení 

z predchádzajúceho zastupiteľstva – sťaţnosť od obyvateľov 

obce ulica „Pánska a Horniacky dvor“ bola riešená dopravným 

inšpektorátom obhliadkou na mieste dňa 10. 01. 2018. Pán 

starosta prečítal odpovedný list z Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Povaţskej Bystrici. 

- OZ vzalo túto správu na vedomie. 

 

     Hlavná kontrolórka obce, p. Ing. Martinková prečítala správu 

z vykonaných kontrol v roku 2017, tieţ z vykonanej kontroly 

v roku 2018 a stanovisko k rozpočtu. 

- OZ vzalo na vedomie správu HK z vykonaných kontrol 

za rok 2017 

- OZ vzalo na vedomie správu HK z vykonanej kontroly 

- OZ vzalo na vedomie stanovisko HK k rozpočtu obce 

Visolaje na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 

 

Predseda finančnej komisie, p. Ing. Martinka prečítal 

dôvodovú správu k návrhu rozpočtu obce Visolaje na rok 2018 

– 2020. Oboznámil prítomných zo zasadnutím Finančnej 

komisie a odporučil schváliť Rozpočet obce. 

OZ skonštatovalo:  

- návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení, zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy SR a právnymi 

normami pre fiškálnu decentralizáciu 

- vo výdavkovej časti beţného rozpočtu obce na rok 2018 

sú pokryté, v rámci zdrojových moţností, potreby obce 

vyplývajúce zo zákona o obecnom zradení 

a uzatvorených zmluvných vzťahov  

- výdavková časť beţného a kapitálového rozpočtu je 

zostavená podľa ekonomickej a zdrojovej klasifikácie 

- návrh rozpočtu na rok 2018 ako celok ( beţný rozpočet, 

kapitálový rozpočet, rozpočet finančných operácií) je 

zostavený ako vyrovnaný       

OZ schválilo Rozpočet obce Visolaje na rok 2018 

 

      Vo veci splnomocnenia starostu obce V. Hrenáka 

vykonávať zmeny v rozpočte obce Visolaje počas roka 2018 vo 

výške 3000€ v jednotlivých prípadoch presunom rozpočtových 

prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu za predpokladu 

vyrovnanosti rozpočtu rozhodlo nasledovne: 

Za: 2 poslanci Chleban, Trnovcová 

Proti: 3 poslanci Budiač, Hija, Janek 

Zdrţal sa: 1 poslanec Martinka 

 

- OZ schválilo vypracovaný Dodatok č. 1. – pre 

pohostinstvo Fanúšik k zmluve o nájme nebytových priestorov 

č. 1/2011 zo dňa 14. 02. 2011 

 

     Pán starosta obce prečítal návrh uznesenia o nájme budovy 

pre  TJ  Visolaje  –  OZ  schválilo  zámer   obce   prenechať  do 

prenájmu časť administratívnej budovy so súp. č. 311, štátne 

a sociálne zariadenia, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 

440/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 297 m2, zapísaná 

na LV č. 474 pre katastrálne územie obce Visolaje, okres 

Púchov, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými je 

najmä záujem obce podporovať športové aktivity obyvateľov, 

zvlášť mládeţe, ako aj pozitívnu propagáciu obce v širšom 

okolí a organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí so 

zameraním na napĺňanie sociálneho, kultúrneho a zdravotného 

prínosu.  

- OZ na základe uvedených dôvodov schválilo prenájom 

časti predmetnej budovy pre TJ Visolaje za podmienok: 

 doba nájmu od: 01. 04. 2018 na neurčito 

 nájomné 1,00 EURO ročne 

 účel: organizovanie športovej a inej spoločenskej 

činnosti v spolupráci s obcou 

 najdôleţitejšie zmluvné podmienky: povinnosť 

nájomcu zabezpečiť beţné opravy a údrţbu 

nehnuteľnosti, bezodkladne oznámiť prenajímateľovi 

potrebu opráv väčšieho rozsahu 

 zabezpečovať správu predmetu nájmu a priľahlého 

futbalového ihriska s tribúnou na vlastné náklady, 

úhrada všetkých spotrebovaných energií a sluţieb 

spojených s nájmom, a ďalšie podmienky dohodnuté v 

zmluve  

- OZ schválilo Zmluvu o nájme nebytových priestorov 

z dôvodov osobitého zreteľa pre TJ Visolaje 

 

     Pán starosta prečítal ţiadosti o dotácie na rok 2018 od 

jednotlivých organizácií. Hlavná kontrolórka obce pripomenula, 

ţe TJ Visolaje musí doplniť svoju ţiadosť a Dart Team Visolaje 

musí v roku 2018 dodrţať termín odovzdania vyúčtovania 

dotácie - za rok 2017 bolo odovzdané po termíne. Pán starosta 

podotkol, ţe podľa čl. V. bodu 4 VZN č. 1/2009, čo bolo 

prednesené aj v správe HK obce pri nesplnení podmienky je 

potrebné dotáciu vrátiť, ale poslanci jednohlasne súhlasili s tým, 

aby dotácia nebola vrátená a taktieţ dotácia z rozpočtu obce pre 

rok 2018 bola schválená. 

- Pridelené dotácie pre rok 2018, ktoré OZ schválilo: 

 SZZP Beluša vo výške 500,00 € 

 STC Púchov vo výške 72,00 € 

 DART TEAM Visolaje vo výške 400,00 € 

 TJ Visolaje vo výške 4320,00 € 

 CVČ Včielka vo výške 504,00 € 

 

- OZ schválilo zmenu výšky úhrady na stavebný úrad Beluša 

z pôvodných 0,20 € na 0,28 € na obyvateľa, navýšenie 

o 76,24 € mesačne. 

 

- Na základe ţiadosti od DHS Visolaje OZ schválilo Zmluvu 

o výpoţičke motorového vozidla pre potreby DHS pre rok 

2018 uzatvorenou medzi Bc. Lukášom Chlebanom a obcou 

Visolaje  

 

     Po zaregistrovaní obecných novín na Ministerstve kultúry 

bolo potrebné vydať Štatút Visolajských noviniek, ktorý bol 

zaslaný poslancom na naštudovanie ako materiál k OZ. P. 

Čáliková poopravila počet členov Redakčnej rady. Prílohu 

Štatútu tvorí cenník inzercie a zloţenie redakčnej rady.  
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     P. starostom bol navrhnutý cenník inzercie: 

 1 strana – 10,00 € 

 ½ strany – 5,00 € 

 ¼ strany – 2,5 € 

 Riadková inzercia do 20 slov – 1,50 € 

      nad 20 slov – 0,10 € za slovo 

Zloţenie Redakčnej rady: 

Predseda : Mgr. Mária Masláková 

Podpredseda: Juraj Martinka (kronikár) 

Členovia: Ľubomíra Hrenáková za ZŠ s MŠ 

                Jana Čáliková za OÚ 

- OZ schválilo Štatút Visolajských noviniek, cenník 

inzercie a zloţenie Redakčnej rady 

 

     P. starosta oboznámil prítomných s doručenými ţiadosťami 

na rozšírenie ÚPN-O Visolaje v celkovom počte 6. Nakoľko 

občania majú záujem o ďalšie rozširovanie Územného plánu, je 

potrebné pri dodrţiavaní zákona začať oznamovať občanom 

zverejnením na úradnej tabuli a webovej stránke, ţe bude 

moţnosť podať si ţiadosť o rozšírenie ÚPN-O Visolaje. 

-    OZ schválilo zverejnenie o moţnosti podávania ţiadostí 

na rozšírenie ÚPN-O Visolaje. 

 

- OZ schválilo vybudovanie rozvodnej skrine na obecnom 

pozemku KN- C 741, ktorá je súčasťou ohlásenia 

drobnej stavby pri budovaní stoţiara firmou STATEL 

s.r.o. 

 

     Od TJ Visolaje boli doručené tri ţiadosti, na základe 

ktorých: 

- OZ schválilo ţiadosť o refundáciu (vrátenie) finančných 

nákladov na el. energiu pre TJ Visolaje 

- OZ vzalo na vedomie opravu strechy na budove šatní TJ 

- OZ vzalo na vedomie ţiadosť na výmenu ochranných 

sietí pre TJ Visolaje 

 

- OZ vzalo na vedomie prejednávanú ţiadosť občanov so 

16 podpismi o opravu cesty parc. č. KN-C 162 vo 

vlastníctve obce od hlavnej cesty od domu Krkošku 

Milana po Kabzana Jozefa. Cesta je v dezolátnom stave, 

stekajúca voda poškodzuje stavby, tvorí sa blato. P. 

starosta potvrdil, ţe daný úsek je nevyhnutné odvodniť 

a cestu opraviť.  

 

- OZ vzalo na vedomie a postúpilo Komisii výstavby, 

poľnohospodárstva a ţivotného prostredia  poţiadavku 

občanov tákajúcu sa toho, ţe doteraz nebolo doriešené 

parkovanie áut na cestách a priechodnosti na nich – táto 

časť bola vysvetlená listom z dopravného inšpektorátu. 

Ďalej bola poţiadavka daná na cesty smerom do 

Šiakovca, na Dúbravky, Pápeţov, Moškov a Krškov laz 

– cesty sú zdevastované, jazdia po nich terénnymi 

autami. 

 

Na záver prebehla diskusia, kde zaznelo nasledovné: 

- Opakovane bývajú na zasadnutiach OZ riešené 

problémy na multifunkčnom ihrisku. P. starosta navrhol, 

aby bol upravený prevádzkový poriadok, poslanci sa 

vyjadrili, ţe multifunkčné ihrisko je neustále riešené, 

východiskom by bolo, aby bol poverený správca ihriska. 

 

- P. Mgr. Palkech z Hloţe sa pýtal, koľko bolo podaných 

ţiadostí v rozširovaní Územného plánu obce Visolaje 

a koľkým bolo vyhovené. Ďalej sa pýtal poslancov, či 

plánujú budovať priemyselnú zónu, nakoľko by chcel 

stavať vedľa bývalého druţstva a či je moţné vystaviť 

potvrdenie od obce, ţe na danom pozemku sa plánuje IBV 

(individuálna bytová výstavba) a v budúcom rozširovaní 

územného plánu tam bude daný pozemok zahrnutý. P. 

starosta odpovedal, ţe daný pozemok je podľa Územného 

plánu zo dňa 13. 09. 2012 určený ako Plocha izolačnej 

sprievodnej a výplňovej zelene a treba ho preklasifikovať 

na IBV v budúcom rozšírení ÚPN-O a je tam aj vedené el. 

vedenie vysokého napätia. 

- Do diskusie sa zapojil aj p. Samul s rovnakou poţiadavkou 

(pozemok smerom na Markov Laz). P. poslanec Janek 

sľúbil, ţe na danú situáciu sa pôjde informovať na stavebný 

úrad do Beluše, v čom súhlasili aj ostatní poslanci- 

moţnosť udelenia výnimky na IBV. 

- P. Ondrášik sa spýtal, prečo bol predaný obecný pozemok 

p. Krškovi, keď v minulosti patril niekomu inému. P. 

starosta odpovedal, ţe daný pozemok bol podľa LV vo 

vlastníctve obce a podľa ÚPN- O Visolaje určený na 

výstavbu rodinných domov, z toho dôvodu ho obec 

predala.   

 

 

Obec pracuje 
 

 V súvislosti s vybudovaním zberného dvora sa 

vykonal výrub stromov. V súčasnosti sa čaká na 

povolenie a v prvej etape prebieha výberové konanie 

na firmu, ktorá bude realizovať oplotenie pozemku. 

 Pripravované elektrické osvetlenie smerom ku 

kaplnke je v štádiu čakania na vydanie stavebného 

povolenia, momentálne sa pracuje na výbere firmy, 

ktorá bude projekt vykonávať 

 V súčasnosti tieţ prebieha výberové konanie na firmu, 

ktorá bude realizovať elektrickú prípojku obecného 

skladu, súpisné číslo 422. 

 Je podané stavebné povolenie na prístavbu kultúrneho 

domu. V mesiaci apríl bude obcou vyhlásené 

výberové konanie na firmu realizujúcu prestavbu 

kultúrneho domu. 

  

 
Jarné upratovanie 
 

     Chceme vyzdvihnúť snahu všetkých občanov, ktorí sa 

zapojili do jarného upratovania vytriedením a vyhodením 

nepotrebných veci z domácnosti do kontajnera umiestneného 

v strede obce. Tieţ mnohí z Vás priniesli konáre z orezaných 

stromov, ktoré sa ďalej môţu spracovať. Tým pádom 

nepotrebný odpad neskončil v prírode, ani zapálený niekde na 

poli a nedošlo tak k znečisteniu ovzdušia.    

     Ďalej vyzývame občanov, aby sa snaţili separovať plasty, 

ktoré sa vyváţajú spred domov kaţdý mesiac, preto nevidíme 

význam tých z Vás, ktorí si dajú tú námahu a vyvezú plastový, 

či iný odpad do jarkov za dedinu, napr. popri cestách za 

kaplnkou  alebo smerom do Beluše poza druţstvo. Skúsme 

udrţiavať poriadok nie len na svojom dvore, ale aj v obci. 
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Fašiangový sprievod 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Prechod medzi zimným a jarným obdobím, ale aj čas od 

troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. 

Typickým pre toto obdobie bývalo organizovanie svadieb, 

zabíjačiek, zábav. Po fašiangoch nasleduje 40- dňový pôst, kedy 

v sebe hľadáme a prehlbujeme duchovné hodnoty. Zvyčajne na 

poslednej zábave sa konalo pochovávanie basy, ktoré je 

symbolickým vyjadrením zrieknutia sa akýchkoľvek druhov 

zábavy, či iných svetských radovánok. 

     Tohto ročný fašiangový sprievod masiek so ţivou hudbou aj 

večernú zábavu organizoval Dobrovoľný hasičský zbor 

Visolaje. Udalosť sa konala 10. februára 2018, teda v posledný 

víkend pred Popolcovou stredou. 

 

      Po uliciach našej obce prechádzali za sprievodu muzikantov 

mládenci a dievčatá vyparádení v tradičných krojoch, súčasťou 

tejto ceremónie boli aj mladí zabávači preoblečení v maskách 

rôznych strašidelných postáv a zvierat. Ľudia našej obce si radi 

pripomenuli zvyky minulosti, nakoľko obdarovávali 

sprievodníkov výsluţkou a dokonca si s nimi aj zatancovali. Je 

veľmi chvályhodné, ţe mladá generácia sa snaţí zachovávať 

tradície.   

 

     Vo večerných hodinách bola na programe spomínaná 

fašiangov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo večerných hodinách bola na programe spomínaná 

fašiangová zábava. Mnohí sa potešili výhre z bohatej tomboly, 

do tanca hrala obľúbená hudobná skupina ARTEX. 

 

 

 

(Starosta obce spolu s partiou tvoriacou fašiangový sprievod) 
 

     Vo večerných hodinách bola na programe spomínaná 

fašiangová zábava. Mnohí sa potešili výhre z bohatej tomboly, 

do tanca hrala obľúbená hudobná skupina ARTEX.          

 (Do tanca zapojila mládež aj staršiu generáciu)  
      (MM, foto- DHZ) 

 
Predvianočné kúpanie 
 

     O výnimočný vianočný darček pre deti ZŠ a predškolákov sa 

postaral pán poslanec Michal Janek. So súhlasom pána riaditeľa 

školy dňa 19. 12. 2017 zorganizoval kúpanie v novootvorenom 

wellnesse v Sportcentre v Púchove. Celkovo 25 detí si mohlo 

pred blíţiacimi sa sviatkami oddýchnuť a samozrejme vo vode 

aj zašantiť. K dispozícii mali veľký bazén, malý detský bazén 

a aj vírivku, to všetko bolo rezervované len pre naše Visolajské 

deti v čase od 8:00 do 10:00 hodiny. O tom, ţe sa deti radovali 

a pri kúpaní vládla super atmosféra niet pochýb. Snaha urobiť 

niečo viac pre deti našej obce sa vydarila vďaka iniciatíve a 

zafinancovaniu tohto projektu.       

             (MM) 
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Karneval v MŠ 
 

      Aj tento rok sa v našej Materskej škole uskutočnil 

očakávaný karneval. Uţ od rána sa naše detičky menili na 

princezné, víly, smrtky, zvieratká a iné krásne masky. Hneď po 

raňajkách začali súťaţe.  

      Potom sa detičky vytancovali pri krásnej hudbe. V závere 

bola ocenená kaţdá maska pamätným listom a sladkosťami. Aj 

vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich 

ratolestí sme všetci preţili jeden čarovný deň plný radosti, 

zábavy a krásnych záţitkov. 

 

Karneval v ZŠ 

 

     Uţ od rána prichádzali do našej školy rôzne rozprávkové 

bytosti. Štvrtkové vyučovanie 1.2.2018 bolo celé rozprávkové. 

Vyučovalo sa v maskách. V škole boli víly, princezné, piráti, 

kovboji a iné zaujímavé masky. Celý deň bol pre deti 

pripravený program a zaujímavé súťaţe. Deti boli odmenené 

krásnymi kreatívnymi darčekmi a sladkosťami. Bol to úţasný 

deň pre naše deti.     

                       Ing. Jana Krajčiová 

 

Návšteva knižnice  

 

     Pri príleţitosti „marec mesiac kníh“ sa predškoláci 12. 03. 

zúčastnili exkurzie do Verejnej kniţnice Michala Rešetku 

v Trenčíne. Pedagógovia sa usilujú aj takýmito formami 

vytvárať vzťah detí ku knihám a celkovo k čítaniu.  

 Prehliadka galérie  
 

     Predškoláci tieţ navštívili galériu Miloša Alexandra 

Bazovského, orientovanú na slovenské výtvarné umenie.  

 

Hviezdoslavov Kubín 
 

     Ţiaci ZŠ mali dôleţitú povinnosť. Pripravovali sa na 

školské kolo recitačnej súťaţe Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa 

konalo dňa 14. marca 2018. Zúčastnilo sa jej 23 ţiakov, čiţe 

všetky školské ročníky, a to aj napriek tomu, ţe prváci 

nesúťaţia v okresnom kole. Súťaţilo sa v prednese poézie 

a prózy. Pre niekoho bolo učenie textu namáhavé, pre iného to 

bola hračka. Na záver sa všetci ţiaci tešili z odmeny. 

     Po vypočutí prednesených ukáţok bolo vyhodnotenie zo 

strany učiteľov nasledovné: 

Poézia: 1.miesto - Klára Vavríková 2. ročník 

             2.miesto - Klaudia Majeríková 4. ročník 

             3.miesto - Zuzana Ganošková 2. ročník 

Próza:  1. miesto - Ema Komancová 4. ročník 

             2.miesto - Annamária Hanidţiarová 4. ročník 
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Poďakovanie 
 
    Chceme poďakovať všetkým, ktorí obohatili toto vydanie obecných 

novín o svoje príspevky, úvahy, fotografie. Osobitne pracovníčkam OÚ 

za ochotu pri poskytovaní informácií. 
    Zároveň vyzývam občanov, ktorí sa chcú podeliť o svoj názor 

s ostatnými spoluobyvateľmi alebo ak chcete niečo/ niekoho pochváliť, 

či naopak skritizovať, niekomu poďakovať, prípadne uverejniť inzerát, 

môţete tak urobiť prostredníctvom obecných novín. Radi uverejníme 

Vaše postrehy. Svoje články posielajte na mailovú adresu 

m.francuzova@gmail.com, prípadne ich prineste na OÚ. 

Za správnosť príspevku zodpovedá autor. 

Uzávierka budúceho čísla bude 05. júna 2018.                               (MM)     

 

 

Spoločenská rubrika
   

Narodili sa    
 

Šimíková Stella 11. 01. 2018 

   

Zachariáš Hausner 31. 01. 2018 

 

Vanessa Kapuš 15.02. 2018 

 

Matúš Palme 20. 02. 2018 

 

Prajeme Vám, aby dieťatko prinieslo 
do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy. 

 
 

 
      

             

 

 

  

 

             

 

 

  

                         

          

 
      

                                                   OZNAM 
 

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 na rok 
2018 
 

Apríl:               August:            November: 

- 04. 04. 2018 KO      -      06. 08. 2018 KO                 -   12. 11. 2018 KO 

- 16. 04. 2018 KO      -      10. 08. 2018 PL                  -   13. 11. 2018 PL 

- 17. 04. 2018 PL                    -      20. 08. 2018 KO                 -   26. 11. 2018 KO 

- 30. 04. 2018 KO 

Máj:                September:                                  December: 

- 14. 05. 2018 KO                   -      03. 09. 2018 KO                -   10. 12. 2018 KO 

- 15. 05. 2018 PL       -      11. 09. 2018 PL             -   11. 12. 2018 PL 

- 28. 05. 2018 KO                   -      17. 09. 2018 KO                -   24. 12. 2018 KO 

Jún:                            Október: 

- 11. 06. 2018 KO                   -      01. 10. 2018 KO 

- 12. 06. 2018 PL      -      09. 10. 2018 PL    

- 25. 06. 2018 KO      -      15. 10. 2018 KO   

Júl:                     -      29. 10. 2018 KO 

- 09. 07. 2018 KO 

- 10. 07. 2018 PL    

- 23. 07. 2018 KO 
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Plán kultúrnych podujatí 
 
Stavanie mája a pálenie vatry 

máj 2018 obec Visolaje 

 
Deň matiek 

20. 05. 2018 kultúrny dom Visolaje 

 
Deň detí 

02.06. 2018 obec Visolaje, ZŠ s MŠ 

 
Uvítanie detí do života 

01. 06. 2018 zasadačka OÚ o 17.00 hod. 
 
Dni obce Visolaje 

- 70. výročie založenia TJ Visolaje 

- súťaž vo varení gulášu 

23.  - 24. 06. 2018 obec Visolaje  
 
Ukončenie školského roka 

29.06.2018 ZŠ Visolaje 

 
Súťaž hasičov o pohár starostu obce 

30. 06. 2018 areál TJ Visolaje 


