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Obdobie od jari po začiatok leta bol v obci bohatý na
kultúrno-spoločenské udalosti, športové novinky a aj konania
volieb do Európskeho parlamentu a miestneho referenda.

Vynášanie Moreny
Naše detičky z materskej školy
boli po dlhej zime privolávať jar.
Vyniesli Morenu (symbol zimy) a utopili
ju v rieke Pružinke.
V predkresťanskom období ľudia
verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené
sily. Zároveň boli presvedčení, že ich
konanie možno ovplyvniť rôznymi
obradmi. Patrí k nim aj vynášanie
Moreny, staroslovanskej bohyne zimy a
smrti. Jeden z najarchaickejších zvykov
na našom území vyjadruje túžbu ľudí po
skončení chladného počasia a príchode
teplých jarných dní.

(ES)
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Z diania v obci, voľby

Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za mesiac lásky. V predvečer prvého mája stavali chlapci
dievčatám pod okná máje, ktoré symbolizovali ich vážny záujem o ne. Máj je niekoľko metrov vysoký
strom, ktorý je zdobený rôznymi stužkami či mašľami.
O krásnu výzdobu nášho mája v obci sa postarali deti zo školy a škôlky a stavanie mája mal na
starosti DHZ Visolaje. Obecný úrad si pripravil pre občanov tradične kapustnicu a nezabudlo sa ani na
pálenie vatry.
(ES)

_______________________________________________________________________________________
Voľby do Európskeho parlamentu

Výsledky volieb vo volebnom okrsku č.1 do Európskeho parlamentu, konaných dňa 25.5.2019 –
obec Visolaje.
Počet zapísaných voličov
Počet vydaných obálok
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov
Volebná účasť

774
154
154
148
19,12 %

(účastník volieb)
Názov strany

Počet hlasov

Perc. rozdelenie

1.SMER-SD
2.Koalícia PS a SPOLU
3.ĽS Naše Slovensko
4.Kresťanská únia
5.KDH

43
22
18
17
16

29,05 %
14,86 %
12,16 %
11,48 %
10,81 %
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(dokončenie z predchádzajúcej strany)
6.SNS
7.KDŽP
OĽaNO
9.SaS
10.KAH
SME RODINA - Boris Kollár
12.DOPRAVA
SZS
SNJ-sv
Koalícia KSS, VZDOR
NÁRODNÁ KOALÍCIA

voľby, história

7
5
5
4
3
3
1
1
1
1
1

4,72 %
3,37 %
3,37 %
2,70 %
2,02 %
2,02 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
(zdroj: www.vysledkyvolieb.sk)

Čriepky z histórie
Firma HOLICKY - BOBULA

Pred začatím výroby boli urobené v opustenej budove kaštieľa určité úpravy - odstránené boli
priečky medzi jednotlivými miestnosťami, aby sa zväčšili priestory. Zavedená bola elektrika. Elektrinu v
celej budove inštaloval a zároveň robil elektro-údržbára Ján Šimík.
Na dovoz koží, odvoz hotových kožušín a iného potrebného materiálu si majitelia firmy najímali autá
od svojich pobočných firiem, ale aj od miestnych majiteľov áut - Antona Krajného, Jozefa Bednárika,
Ondreja Kozáka a Štefana Šinku.
Okrem už spomenutých robotníkov pracovali v "koškárni" - tak sa medzi ľuďmi hovorilo firme, ešte ďalší
občania - Anna Pastorková, Alžbeta Marková, Mária Masláková, Anna Koláriková, Jozef Malenčík, Jozef
Chleban, Štefan Ociepka. Ondrej Ganoška a Pavol Ganoška boli "vartáši"
O údržbu strojov sa staral pán Sobčák /nepochádzal z Visolaj/ a opravár Juraj Šištík. Celú prevádzku
riadil pán Holý /nepochádzal z Visolaj/, počas pobytu vo Visolajoch býval v prenájme v dome Jána Benku
pri Ligdovi. Učtovníkom firmy bol Anton Ganoška st.
Vo firme sa pracovalo na jednu smenu, ale keď bolo treba niečo súrne urobiť, robilo sa aj na dve
smeny. Platy robotníkov boli okolo tisíc korún mesačne, čo bol na tú dobu pekný zárobok.
Ešte ďalší občania pracovali v "koškárni", ale na ich mená si už nevedeli spomenúť. Celkom firma
zamestnávala okolo päťdesiat robotníkov.
O majiteľovi firmy pánovi Holickom sa všetci vyjadrovali pochvalne. Bol to priateľský človek,
zamestnancom vychádzal v ústrety, usporadúval pre nich autobusové výlety do Tatier a Demänovských
jaskýň, na ktorých sa zúčastňoval spolu s pánom Bobulom, ktorý pochádzal z Liptovského Mikuláša. Na
výlety ich vozieval malým autobusom Ondrej Šištík.
Obaja podnikatelia podporovali aj šport. Ich zásluhou a pričinením bol v roku 1948 založený
futbalový klub.
Pán Holický bol aj zručným krajčírom a na zákazku zhotovoval sám rôzne kožušinové výrobky vesty, čiapky, kožuchy. Počas pobytu vo Visolajoch býval v prenájme v hostinci Juraja Brandibura, kde mal
aj svoju kanceláriu, kde prijímal rôzne návštevy. Vlastnil na tú dobu luxusné auto - chevrolet.
Z pracovnej knižky pána Ignáca Kršku ktorú si opatroval na pamiatku som sa dočítal, že do firmy
Holický-Bobula nastúpil 26.1.1948 a 23.1.1950 bol prepustený, pretože firma bola nútená skončiť svoju
činnosť.
Dokončenie z prechádzajúceho čísla
Juraj Martinka
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Zo života školy

Aktivity detí z materskej a základnej školy

Počas jari mali naše deti vytvorený bohatý program výchovného alebo zábavného charakteru.
V mesiaci apríl to bol Deň Zeme, čistenie potôčika v obci, návšteva divadla, súťaž „Vesmír očami
detí“ – postup do celoslovenského kola!(ZŠ), upratovanie okolia školy a čistenie ihriska (ZŠ).
V mesiaci máj sa tradične detičky podieľali na stavaní mája, navštívili divadlo v Púchove, zapojili sa
do výtvarnej súťaže (MŠ). V rámci ZŠ to bolo kultúrne podujatie ku Dňu matiek, návšteva bábkového
divadla v Žiline a návšteva ART galérie v PB a tvorivé dielne.
V júni sa na školskom dvore konala obľúbená akcia k Medzinárodnému dňu detí, ZŠ spolu s MŠ
navštívili sférické kino, žiaci ZŠ mali noc v škole a školský výlet v Bojniciach a ku koncu školského roka sa
uskutočnila rozlúčka s predškolákmi a návšteva Obecného úradu.

(foto z návštevy u pána starostu)
Milí naši škôlkari, žiaci, pani učiteľky.
Ďalší školský rok je za Vami a začína sa deťmi obľúbené obdobie letných prázdnin.
Ďakujeme pani učiteľkám zo základnej a z materskej školy za ich snahu, obetavosť a trpezlivosť,
ktorú počas roka vynaložili pri našich deťoch.
Po lete opäť začnú školské povinnosti, preto predškolákom by sme chceli dodať odvahu a chuť do
učenia.
Všetkým deťom však prajeme najskôr krásne a veselé prežitie letných prázdnin, plné zábavy
a oddychu a zároveň gratulujeme a ďakujeme deťom za skvelé výsledky v učení a krásnu reprezentáciu
školy.
Vincenc Hrenák – starosta obce
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Z diania v obci, referendum

Uvítanie detí do života

Dňa 14.6.2019 sa konalo slávnostné uvítanie detí do života.
V živote sú chvíle, ktoré sa nám hlboko vpisujú do pamäti. Jednou z takýchto chvíľ je aj narodenie
dieťaťa. Srdečne sme preto privítali našich nových občanov medzi nami a rodičom zaželali veľa síl a
trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí, aby deťom vytvorili šťastný domov, kde sa dieťatko bude cítiť
dobre a bezpečne, kam sa bude vždy rado vracať.
Následne si prítomní z rúk starostu obce prevzali dar od obce a tiež im bude poskytnutý finančný
príspevok vo výške 33 Eur.
(ES)
Naša obec sa rozrástla za rok o 14 detičiek:
- Gažo Nikolas
- Gurín Oliver
- Gremonprez Emma
- Knapová Lucia
- Krško Dávid
- Lednický Ján
- Martinka Filip
- Martinka Lukáš
- Martinková Ema
- Masláková Barbora
- Miháľová Linda
- Michálková Sára
- Uhlárik Lukáš
- Zvaková Mia

Miestne referendum

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 vo Visolajoch – miestne referendum konané dňa 15.6.2019
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

769

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

345

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

345

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

342

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

003

Znenie otázky:

Odmietate výstavbu logistického parku (investícia
firmy LOG Property a.s vo Visolajoch v lokalite
Zámlynie) a s tým súvisiacu zmenu Územného
plánu č. 3 obce Visolaje?
Účasť na miestnom referende vyjadrená v %

Počet hlasov
„ÁNO“

304

Počet hlasov
„NIE“

38

44,86 %
(zdroj: www.visolaje.sk)
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Šport

Futbal

Futbalisti Visolají po úspešnej sezóne dosiahli vynikajúci úspech ako víťaz 7.ligy a postúpili do 6.
ligy ObFZ Považská Bystrica.
Gratulujeme!

(TJ Visolaje)

Hasičský šport

Dňa 29.6.2019 sa v našej obci konala hasičská súťaž o pohár starostu obce Visolaje - 5. kolo SMHL,
v ktorom sa DHZ Visolaje umiestnil na 8. mieste.
Výsledky muži (prvých 10 miest):
1. Stupné
2. Zbora
3. Brumov B
4. Podlužany
5. Ďurďové
6. Hoština
7. Lednické Rovne
8. Visolaje
9. Francova Lhota
10. Nosice
Výsledky ženy (prvých 5 miest):
1.
2.
3.
4.
5.

Dežerice
Nosice – žabky
Ihrište
Dulov
Streženice

(DHZ Visolaje)
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Obec informuje

Novinky zo zasadnutia OZ

Vážení občania, všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke obce
www.visolaje.sk.
V období od apríla do júna 2019 sa konali dve zasadnutia obecného zastupiteľstva v termínoch
6.5.2019 a 19.6.2019.
Hľadáme šéfredaktora/šéfredaktorku

Vážení spoluobčania, pre Visolajské novinky hľadáme človeka s chuťou písať, ktorý vytvorí
koncepciu Visolajských noviniek, má jazykové a štylistické schopnosti a zaujíma ho dianie v obci.
Pre viac informácií zašlite e-mail na adresu obec.visolaje@petranet.sk alebo sa informujte priamo
u pána starostu.
Vývoz komunálneho odpadu na nasledujúci štvrťrok

Júl:

8.7.2019

22.7.2019

August:

5.8.2019

19.8.2019

September:

2.9.2019

16.9.2019

30.9.2019

_______________________________________________________________________________________
Zberný dvor
Obecný úrad Visolaje informuje občanov, že zberný dvor je otvorený
každý utorok od 15.00h do 17.00h a každú sobotu od 9.00h do 13.00h.
Plán kultúrnych podujatí na nasledujúci štvrťrok - pozvánka

Dňa 24.8.2019
pri príležitosti Dňa obce Visolaje
nás čaká slávnostná kolaudácia
zrekonštruovaného
kultúrneho
domu a zároveň aj obľúbená
súťaž vo varení gulášu.
Všetci

ste

srdečne

pozvaní!
Tešíme sa na Vás!
(foto z júna 2019)
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Spektrum, inzercia

Spoločenská rubrika

Narodili sa

Emma Gremonprez
Ema Martinková
Filip Martinka

(15.3.2019)
(22.3.2019)
(9.4.2019)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uzavreté manželstvá
Mária Slaboňová (Visolaje) a Roman Kolárik
(Visolaje) – 27.4.2019
Ing. Monika Gabrišová (Visolaje) a Peter Ďurovec
(Beluša) – 4.5.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navždy nás opustili
František Gardlo

(7.5.2019)

Anton Martinka

(2.6.2019)

Pozostalým rodinám vyjadrujeme
úprimnú sústrasť

Skončil sa život, začala spomienka. Čoraz väčšmi dolieha, pripomína tvár, pripomína neskončenú
prácu, poslednú túžbu, pripomína život, ktorý zrazu stratil hlas. Dňa 3. augusta 2019 uplynie 26
rokov, čo ma opustil môj dedko Ondrej Benko z Visolají a odobral sa na cestu do večného pokoja.
S láskou, úctou a smútkom v srdci na neho spomína vnuk Marián Benko. Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Obec Visolaje, Visolaje č. 40, 018 61; www.visolaje.sk, Telefón: 042/4623083, 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; Za správnosť a pravdivosť uverejnených informácií zodpovedá redakcia.
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