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Trenčín, 21. august 2017 
Obec Visolaje oslávila 690. výročie, pri tejto príležitosti ocenila 10 obyvateľov  

V nedeľu 20. augusta 2017 slávila obec Visolaje svoje ďalšie narodeniny. Pripomínala si 

totiž už 690. výročie prvej písomnej zmienky.  

V Kultúrnom dome v obci Visolaje sa pri tejto príležitosti stretli nielen obyvatelia obce, ale 

aj rodáci z Visolají, ktorí rodnú obec síce opustili, ale stále sa do nej radi vracajú. 

Všetkých srdečne privítal starosta obce Vincent Hrenák, ktorý prítomných v krátkosti 

oboznámil aj s históriou obce. Pripravený bol bohatý kultúrny program, v rámci ktorého 

vystúpila skupina Takt, ktorá pred zaplnenou sálou Kultúrneho domu zaspievala 

pesničku o obci Visolaje, ktorú zložila špeciálne pre oslavy 690. výročia založenia 

obce. Okrem nich sa predstavila aj spevácka skupina Visolaje.   

Osláviť 690. výročie obce prišli aj starostovia okolitých obcí. Pozvanie na oslavy prijal aj 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Vždy si veľmi vážim, 

keď si jednotlivé obce a mestá Trenčianskeho kraja pripomínajú okrúhle výročia. Chcem 

obyvateľom obce zaželať, aby rozhodnutia, ktoré robí vedenie obce na čele so starostom 

obce a obecným zastupiteľstvom boli v ich prospech a aby obec fungovala a rozvíjala sa 

aj naďalej,“ povedal trenčiansky župan a odovzdal starostovi pamätný list a symbolický 

šek. Podujatie zo svojho dotačného systému podporil Trenčiansky samosprávny kraj.    

Pri tejto významnej príležitosti ocenila obec Visolaje za svoj rozvoj desať obyvateľov. 

Medzi nimi boli nielen bývalí predstavitelia obce, ale aj dobrovoľní hasiči či spevácka 

skupina. Ocenenie za rozvoj obce si prevzal František Hanidžiar, Ľubica Pazderová, 

Pribina Janda, Peter Jakuš, spevácky súbor Visolaje, Juraj Maslák, Juraj Martinka, Milan 

Moško a Ondrej Botek. Za Františka Baránka, ktorý bol ocenený in memoriam, prevzala 

ocenenie jeho manželka. Darček v podobe obrazu Trenčianskeho hradu si z rúk 

starostu obce prevzal aj trenčiansky župan. Jeho autorom je miestny kronikár Juraj 

Martinka.   
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