Kronika 2018
Kultúrne, spoločenské a športové podujatia
Ráno 17. januára sa skupina 21 seniorov z JDS v Liskovej vybrala do Vysokých
Tatier na Hrebienok. Tu už po niekoľkýkrát má svoje miesto ľadová krása, ktorú
vytvorili nielen slovenskí, ale aj zahraniční šikovní sochári. Okrem Hrebienka
ich trasa viedla smerom na Rainerovu chatu, v ktorej sa nachádza malá
expozícia histórie a súčasnosti horských nosičov a zbierka starého
horolezeckého náradia. Pred chatou bol postavený pekný ľadový betlehem.
Všetci prežili krásny, slnečný a zimný deň.
21. januára 36 milovníkov divadla z JDS videlo predstavenie Rysavá jalovica
v Spišskej Novej Vsi. Divadelníci obliekli svoje postavy do moderných šiat, nie
tak, ako sme mnohí túto komédiu videli. Všetci naši seniori sa príjemne zabavili
a tešia sa na ďalšie predstavenie.
V tomto roku potešil Klub slovenských turistov „príliv“ nových, mladých
členov, ktorí si zvolili za svojho vodcu po turistických chodníkoch Jozefa
Bukového ml.
Aktivity KST: 14. 1. Šútovská dolina – Šútovský vodopád
14. 2. Čutkovská dolina – Jelení vodopád
18. 2. Malinô Brdo – Vlkolínske lúky
25. 2. Turistický náučný chodník – Hubová, trasa dlhá 11 km
s 12-imi náučnými tabuľami
2. 4. Šibačkový výstup na Liptovský hrad – Starhrad
8. 4. Malinô Brdo – Májekova chata, otvorenie turistickej sezóny
KST Ružomberok
29. 4. Šípska Fatra – Šíp
27. 5. Demänovská dolina – výstup na Sinú
9. 6. Morava – Javorníky Beskydy
10. 6. Chočské vrchy – Predný Choč
7. 7. Belianske Tatry – Dolina Siedmich prameňov – Chata
Plesnivec
22. 7. Vysoké Tatry- Popradské pleso
19. 8. Vysoké Tatry – Skalnaté pleso
23. 9. Vysoké Tatry – Veľká studená dolina – Zbojnícka chata
6. 10. Nízke Tatry – Jánska dolina – Poludnica
4. 11. Strečno – hrad Strečno
Dňa 26.1. sa v priestoroch MŠ stretli členovia miestneho spolku SČK pri
príležitosti výročnej schôdze. Prítomných privítala predsedníčka MS SČK p.
Emília Omastová. Pozvanie prijala riaditeľka oblastnej organizácie SČK Lipt.

Mikuláš Mgr. Marika Kubíková, starosta obce Ing. Jozef Murina, poslanec OZ
p. Roman Kubala a členovia miestneho spolku SČK. Hlavným programom bola
správa o hospodárení spolku, ktorú podala p. Martina Boroňová, pokladníčka
MS SČK. Správu o činnosti za rok 2017 predniesla predsedníčka. Doplnili sa
postrehy za posledné obdobie a odprezentovala sa správa o plánovaných
aktivitách na rok 2018. Do diskusie sa zapojila predsedníčka oblastnej
organizácie, ktorá vyzdvihla prácu miestneho spolku a vyjadrila spokojnosť so
zapájaním sa do aktivít, ktoré organizuje oblastný spolok Lipt. Mikuláš (zbierky,
potravinové pomoci, charita). Diskusiu obohatil o pár slov aj pán starosta, ktorý
poďakoval spolku za aktívnu činnosť. Oboznámil prítomných so stavom
prestavby KD v Liskovej. Poslanec OZ p. Kubala taktiež poprial veľa úspechov
do ďalších činností. Počas stretnutia bolo pripravené občerstvenie, večera,
koláče, slané.a sladké tak, aby si každý vybral podľa chuti. Nechýbal ani
tradičný „ochutený“ čaj.
27. januára sa uskutočnilo fašiangové posedenie súboru Liskovianka, na ktorom
oslávil 85 rokov života najstarší spevák, pán Ján Švárny. Svoje jubileum oslávila
aj pani Baranová a pani Pažítková. Na posedení bolo veselo – všetci si
zaspievali, zatancovali a v dobrej nálade sa vrátili domov.
28.1. sa členky MS ČK zúčastnili karnevalu v Liptovskej Štiavničke, kde ich
pozvala predsedníčka ČK Kvetka Bačkorová.
7. februára sa Kultúrny dom v Liptovskej Štiavničke zaplnil množstvom členov
JDS z okresu Ružomberok, aby sa zabavili na fašiangovej zábave. JDS
z Liskovej zastupovalo 17 seniorov. Na úvod všetkých privítal predseda JDS
pán Stanislav Ižo, starosta obce L. Štiavničky a predseda ZO JDS L. Štiavničky.
V kultúrnom programe vystúpili Lúčani a tiež aj naši seniori, ktorí zožali
neutíchajúci potlesk. Nasledovala večera, na ktorej si všetci pochutili, a potom
sa už len zabávali.
10. februára sa naši členovia DHZ zúčastnili hasičského plesu, ktorý sa konal
v Liptovskej Štiavnici.
12. 2. sa v Ružomberku uskutočnil fašiangový sprievod. Okrem okolitých obcí
sa ho zúčastnili aj naše členky MS Červeného kríža.
20. 2. sa žiaci ZŠ Lisková, ktorí navštevujú zdravotnícky krúžok, zúčastnili
exkurzie v Ústave klinickej hematológie a transfuziológie, kde ich viedol
všetkými zákutiami primár MUDr. Juraj Mitura. Ako doprovod išla pani
učiteľka Mirka Šulíková a Emilia Omastová.

Počas jarných prázdnin 20. – 23. 2. pripravila Domka pre deti pridedinský tábor.
Tento rok bol zameraný na záhady ľudského tela a rôzne procesy, ktoré v ňom
prebiehajú. Taktiež boli pripravené rôzne aktivity a hry v klubovni Domky ako
napríklad workshop o prvej pomoci. Priestory telocvične boli využité na
športové aktivity a nechýbali ani tvorivé dielne, kde chlapci vyrábali drevené
kŕmidlá pre vtáčky a dievčatá na ne pripravili ozdoby. Piatkové popoludnie
patrilo vyhodnoteniu, odmenám a spoločnej svätej omši. Tábora sa zúčastnilo 64
detí.
11. marca sa po našej obci niesol spev 18 člennej skupiny žien, ktorá vynášala
Murienu. Vynášanie Murieny je jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa
zachoval do dnešných čias. Koná sa koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí
skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Našim ženám
z Červeného kríža, Jednoty dôchodcov a zo ZRTVŠ pomáhali mladé dievčatá a
ďalšie 2 ženy, ktoré po domoch oznamovali tento pekný ľudový zvyk a pozývali
občanov spolu s nimi zahnať zimu.
V nedeľu 4. marca za krásneho slnečného počasia usporiadala MO SČK
korčuľovanie na ľade. Podmienkou bolo mať na sebe niečo červené, pretože
Červený kríž má túto farbu vo svojom logu. Pre deti boli pripravené rôzne
súťaže, šišky a čaj, pre staršie ročníky varené vínko. Podujatia sa zúčastnilo 57
detí.
V marci zorganizovala MO SZZ brigádu orezávania stromkov. Počas dvoch dní
sa postupne orezali stromky v záhrade pri obecnom úrade, pri materskej škole
a vo farskej záhrade.
24. 3. sa už po tretí krát Domka podujala dať bodku za zimou tradičným
Zimným turnajom, v ktorom si chlapci zmerali svoje sily v hokejbale a dievčatá
vo vybíjanej. Chlapci sa rozdelili do 4 tímov, kde hrali systémom každý
s každým, takže chlapci si prišli na svoje a dostali zabrať. Dievčatá vyskladali 3
tímy a zápasy odohrali systémom 2x každý s každým. Hoci víťazom sa stal iba
jeden tím z každej kategórie, pochvalu si zaslúžia všetci. Počas turnaja
nechýbalo chutné občerstvenie v podobe hot dogu, ovocia či čaju. Podujatia sa
zúčastnilo 53 detí.
13. apríla sa skupina 25 seniorov zo ZO JDS Lisková vybrala vlakom na výstavu
Záhradkára do Trenčína. Vítala ich záplava farieb a elixír vôní. Vystavovatelia
predstavili nielen novinky v pestovaní rastlín, kvetov, stromov, ale aj krásne
letničky či trvalky. Seniorom sa výlet veľmi páčil.
17. 4. sa v Kultúrnom dome v Stankovanoch uskutočnil okresný snem JDS, na
ktorom bola zvolená pani Veronika Daňová za delegáta na krajský snem

a zároveň dostala ďakovný list a vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnícku
prácu v prospech starších občanov.
19. apríla ZO JDS Liptovská Teplá organizovala zájazd do divadla v Nitre na
muzikál „Posolstvo Jána Pavla II.“ Z našej obce sa k nim pripojila skupinka
desiatich žien. V Nitre si seniori spolu so sprievodkyňou, ktorá im podala
podrobný výklad, prezreli hrad, po obede sa poprechádzali starou Nitrou,
navštívili obchody a potom sa ponáhľali do divadla. Večer sa po príjemnom
umeleckom zážitku vrátili domov.
21. 4. sa liskovskí domkári vybrali na dobrodružnú výpravu preskúmať
Ivachnovský luh. Cestou zdolávali rôzne prekážky v podobe padnutých stromov,
hustých kríkov, žihľavy či potôčikov, ale všetci putovanie zvládli bez
najmenších problémov, navyše sa o tomto skvostnom lesíku dozvedeli veľa
zaujímavostí. Ďalej cesta pokračovala smerom k Turíckym dubinám, odkiaľ
mali všetci krásny výhľad na okolité pohoria. V tieni dubov si dali malú
prestávku na pár kvízových otázok a sladké občerstvenie, po ktorom sa vybrali
poza Turík naspäť do Liskovej. Akcie sa zúčastnilo 8 detí.
V apríli MS SZZ uskutočnil pre žiakov ZŠ prednášku o histórii a vzniku
záhradníctva a ovocinárstva a jeho cieľoch.
Taktiež člen DHZ v prednáške priblížil školákom prácu s hasiacimi prístrojmi,
ich rozdelenie a nechýbal ani praktický nácvik ich správneho použitia.
V mesiaci apríl sa členovia DHZ rozlúčili s jedným z bývalých členov zboru p.
Lubelcom. Na jeho počesť naši členovia vykonali čestnú stráž počas obradu
a pri poslednej rozlúčke sa rozoznel aj zvuk sirény.
30. 4. usporiadal Stolnotenisový oddiel OŠK Lisková turnaj vo svojej herni, na
ktorom sa zúčastnilo 24 detí. Po ukončení turnaja prebehlo vyhodnotenie
a víťazom boli odovzdané hodnotné vecné ceny.
V predvečer 1. mája, za sprievodu hudby a za účasti prizerajúcich sa
spoluobčanov, naši hasiči postavili - aj keď s menšími problémami - všetkým
dievčatám spoločný máj.
Sviatok práce MO SČK využila na nádhernú prechádzku s deťmi a priateľmi po
okolí. Všetci sa stretli pri detskom ihrisku, po krížovej ceste sa dostali do
Martinčeka a pokračovali chodníkom cez Mních. Celý čas ukazovali deťom
liečivé bylinky, ktoré si aj cestou nazbierali, potom sa občerstvili a pomaly
vrátili späť. Akcie sa zúčastnilo 21 detí.

7. mája sa pri príležitosti 73. výročia Dňa víťazstva konal už 21. ročník Behu
oslobodenia. Predchádzal mu pietny akt položenia venca k Pomníku padlých
pred materskou školou na počesť všetkých obetí II. svetovej vojny. Po básni
žiačky ZŠ mal príhovor k udalostiam starosta obce Ing. Jozef Murina. A potom
sa už išlo pretekať. Štart a cieľ bol pred základnou školou. Začínali škôlkári od
najmenších až po predškolákov. Po nich žiaci, chlapci a dievčatá zvlášť, podľa
jednotlivých kategórií. Atmosféra bola športová a pretekárov sme výdatne
povzbudzovali za priliehavého komentovania nášho DJ Romana. Všetci škôlkari
boli víťazi, a preto každý dostal diplom a sladkú odmenu. Víťazi jednotlivých
kategórií zo základnej školy boli ocenení medailami a diplomami, ktoré im
odovzdal starosta obce a riaditeľka základnej školy Ing. Renáta Galanová.
Každý pretekár, bolo ich okolo 240, dostal aj občerstvenie – dobošku a čaj.
Počasie nás ani tento rok nesklamalo, slniečko sa na všetkých usmievalo, a preto
sme boli radi, že môžeme v tejto tradičnej súťaži pokračovať.
18. 5. sa v priestoroch MŠ stretli členovia miestneho spolku SČK pri príležitosti
oslavy Dňa matiek a Dňa darcov krvi. Prítomných privítala predsedníčka MS
SČK p. Emília Omastová. Pozvanie prijal starosta obce Ing. Jozef Murina,
poslanec OZ p. Roman Kubala a členovia miestneho spolku SČK.
Podpredsedníčka Simona Jánošová mamičkám v mene celého výboru popriala,
aby sa mali ešte dlho o koho starať, podarovala im malý darček a darcom krvi
poďakovala za ich pomoc iným spolu s malou „červenou“ pozornosťou.
Informovala tiež, že sa spolku podarilo získať dotáciu z nadácie Supra na Deň
zdravia pre členov MS SČK. Za získané peniaze budú zakúpené vstupy do
kúpeľov Lúčky podľa výberu. Tiež je možný vstup do soľnej jaskyne alebo
možnosť využiť bazény a wellness. Do diskusie sa zapojil aj pán starosta, ktorý
sa prihovoril matkám pri príležitosti ich sviatku, poďakoval za ich
aktívnu činnosť a oboznámil prítomných s dianím v obci. Poslanec OZ p.
Kubala poprial všetkým veľa úspechov do ďalšej činnosti.
26. mája sa u nás už tradične konala súťaž o pohár predsedu DHZ Lisková, ktorú
organizoval náš DHZ. Súťaže sa zúčastnili 4 mužské a 1 ženské družstvo.
4. 6. sa uskutočnili na OŠK v Liskovej krajské športové dni JDS, na ktorých sa
zúčastnilo 44 členov. Na úvod sa všetkým prihovoril predseda JDS a pozvaní
hostia. Potom pán Jozef Roštek predniesol báseň, Liskovianka zaspievala pár
piesní a začalo sa športovať. Seniori behali, hádzali váľkom, oštepom, guľou,
strieľali...Nakoniec si pochutnali na výbornom guláši, ktorý pripravili pán

Plavecký a pán Roštek. Počasie prialo, a tak sa večer všetci spokojní vrátili
domov.
5. 6. sa náš člen JDS Jozef Roštek zúčastnil v Malom Čepčíne krajskej súťažnej
prehliadky seniorov v umeleckom prednese so svojou básňou „Na rodnej hrudi –
Lisková“. Obsadil 1. miesto a postupuje na celoslovenskú prehliadku.
9. júna si MO SČK pripomenula na futbalovom štadióne v Liskovej Deň detí.
Podujatie otvorili tancom šikovné dievčatá zo ZUŠ Jánoš. Členky ČK pripravili
pre deti ukážku prvej pomoci, bohatú tombolu a, samozrejme, rôzne súťaže.
Pripravených bolo 5 stanovíšť, kde sa dali po zaregistrovaní zbierať pečiatky. Za
každú vyplnenú kartičku dostali účastníci balíček so sladkou odmenou.
Vyskúšali aj odvážnych rodičov v čítaní jazykolamu, tancovaní, hre sochy
a krútení kruhu Hula hop. Odmenou boli dáždniky s logom SČK. Najväčším
prekvapením boli palacinky, ktoré piekli a plnili šikovné dievčatá. Kto mal chuť,
mohol si zajesť chlebík s masťou a cibuľou. Na záver sa všetci dočkali bohatej
tomboly.
Ako hostia sa niektorí členovia nášho DHZ zúčastnili dňa 17. júna osláv výročia
založenia hasičského zboru vo Valaskej Dubovej. Koniec mesiaca opäť patril
oslavám, tentoraz išlo o výročie založenia zboru v Liptovskej Teplej. Zbor na
týchto oslavách reprezentoval jeden z našich členov.
19. 6. sa 25 seniorov z Liskovej vybralo do divadla v Spišskej Novej Vsi na
predstavenie Jánošík, ktoré bolo plné humoru, tanca a spevu. Večer sa všetci
spokojní vrátili domov.
24. 6. sa náš DHZ zúčastnil územnej súťaže Hasičských družstiev a dorastu
v Liptovských Revúcach.
6. - 8. júla zorganizoval MS ČK v Liskovej Ozdravný pobyt v Mlynčekoch.
Počas pobytu sa konali rôzne súťaže pre deti, posedenie pri ohni, turistický výlet
a kúpanie. Podujatia sa zúčastnilo 31 detí.
V sobotu 21. júla 2018 sa v priestoroch areálu Obecného športového klubu
Lisková uskutočnil už 11. ročník podujatia „Lisková sa zabáva“. Slávnostne ho
o 15oo hodine otvoril starosta obce Ing. Jozef Murina, ktorý všetkým poprial
dobrú náladu a zábavu. Na úvod sme mohli vidieť vystúpenie speváckej skupiny
Liskovianka, po nich sa prezentovali ukážkami svojej práce a výcviku členovia
kynologického klubu priamo v centre diania na okraji hlavného ihriska. Kto
chcel, mohol sa so psíkmi aj vyfotiť. Aj tento rok bol zmenený tým, že hosť
podujatia – ľudová hudba Haluška z Liptovského Mikuláša - s menšími

prestávkami hrala počas celého popoludnia. V prestávkach boli súťaže so
zdravotníckou tematikou, ktoré pripravili členky miestneho spolku Červeného
kríža, vyhodnotenie súťaže O najkrajšiu záhradku, ktorú vyhlásili a vyhodnotili
členovia miestnej organizácie zväzu záhradkárov. Ocenení boli Karol Čížik č.d.
777, Ján Mrva č.d. 651 a Richard Bendis č.d. 716. Osobitné ocenenie za
dlhoročnú aktivitu v SZZ bolo udelené Vladimírovi Lubelcovi č.d. 811. Deti sa
tešili na súťaže, ktoré usporiadali mladí DOMKÁRI, vyváľali sa v pene, ktorú
pre nich vyrobili naši dobrovoľní hasiči. Pre deti boli pripravené aj dva skákacie
hrady, ktoré boli stále plné detí. Taktiež sa mohli povoziť na malých autíčkach a
štvorkolkách. Veľký záujem a neustály rad bol pri stánku, kde deťom maľovali
tváričky, ruky či nohy podľa nimi vybraných predlôh. Tiež sme si mohli
poobzerať či zakúpiť ručne vyrobené predmety a dekorácie, papierové pletenie,
výrobky firmy Avon spolu aj s praktickými ukážkami. Všetci prítomní sa mohli
podľa vôle občerstviť v rôznych predajných stánkoch, na zahnanie hladu sa
podával výborný guláš šéfkuchára p. Juraja Plaveckého a jeho pomocníkov,
grilované a pečené špeciality, langoše, palacinky a iné. Deti si tiež pochutnali na
cukrovej vate, popcorne, medovníkoch a iných dobrotách. Podvečer nasledovalo
očakávané losovanie bohatej tomboly a krásne ceny určite potešili ich výhercov.
Hoci predchádzajúce dni boli daždivé, tento deň bolo slnečno a teplo, ľudia sa
stretli, porozprávali, zasmiali a neskôr aj tancovali na pesničky ďalšieho hosťa –
hudobnej skupiny Nicholas, tiež z Liptovského Mikuláša. A že hrali vynikajúco
a navodili super atmosféru svedčí aj fakt, že ľudia sa pri nich bavili do skorých
ranných hodín.
V sobotu 4.8. sa na ihrisku v Liskovej uskutočnil druhý ročník Memoriálu
Štefana Šeffera - futbalový turnaj dorastencov - kategória U 19.
Turnaju predchádzala svätá omša za športovcov OŠK Lisková a položenie
venca na hrob p. Šeffera na cintoríne v Liskovej.
Účastníci turnaja: OŠK Bešeňová, OŠK Ludrová, OŠK Havran Ľubochňa
a domáci OŠK Lisková.
Turnaj sa odohral spôsobom každý s každým s nasledujúcim poradím:
1. OŠK Ludrová, 2. OŠK Lisková, 3. OŠK Havran Ľubochňa, 4. OŠK Bešeňová
Najlepší strelec: Kučera Marko - OŠK Ludrová
Najlepší brankár: Pažítka Ondrej - OŠK Lisková
Najlepší hráč: Šimo Richard – OŠK Havran Ľubochňa.
Všetky mužstvá a jednotlivci boli odmenení pohárom a vlajkou OŠK Lisková.
O celodenné občerstvenie pre účastníkov turnaja sa dobrovoľní funkcionári FO
postarali s prispením obce Lisková, PD Lisková-Sliače a M-L-M Lisková.
V auguste MS SZZ uskutočnil pravidelnú úpravu okolia pomníka obetí 2. sv.
vojny Medzi hrádky.

V sobotu 11. augusta 2018 sa podľa plánu podujatí mal uskutočniť 17. ročník
Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Choč. V piatok mu predchádzala pietna
spomienka na JUDr. Slimáka na miestnom cintoríne. Všetko bolo pripravené,
družobní hostia z Kravař pricestovaní. Ale počasie sa s nami zahralo a po týždni
krásnych slnečných dní nastala už v piatok v noci tzv. prietrž mračien a doslova
lialo. V sobotu dážď neprestal, tak výstup musel byť odložený. Uskutočnil sa v
náhradnom termíne 29. augusta. O 7.oo hodine ráno autobus odviezol turistov do
Valaskej Dubovej, odkiaľ bol hromadný výstup. Na vrchole, po oddychu, sa
uvítacieho slova ujal starosta obce Ing. Jozef Murina. Pozdravil všetkých
turistov a nadšencov tohto podujatia, ktorí prišli nielen spoločne z Dubovej, ale
na vrchol vyšli individuálne. Báseň Choč od nášho rodáka Jaroslava Rezníka
predniesla Eva Kollárová. Účastníci výstupu dostali na pamiatku pamätné listy a
šiltovky s logom podujatia. Pripravené občerstvenie – výborný guláš, ktorý
pripravili páni Ján Lauko a Jozef Roštek a tiež pivo a kofola na chate p.
Dvorského, všetkým zachutilo. Po krátkom oddychu sa turisti pomaličky pobrali
domov. Síce unavení, ale s peknými spomienkami.
11. augusta sa naši členovia DHZ zúčastnili na oslavách výročia založenia
hasičského zboru v susednom Martinčeku.
18. augusta sa naši členovia DHZ ako pravidelní účastníci opäť zúčastnili
hasičskej súťaže v Liptovskej Štiavnici.
V dňoch 21. až 27. augusta sa vďaka podpore obce Lisková zúčastnil 9. ročníka
Majstrovstiev Európy v aplikovanom stolnom tenise vo Varšave Paľko
Kuboško. Na podujatí sa predstavili reprezentanti zo 14 krajín, Paľko
v konečnom poradí obsadil 22. miesto.
JDS Lisková zorganizovala pre deti 23. 8. spoločné kúpanie v Aquacity Poprad.
Za krásneho počasia sa všetci vykúpali, zaplávali si a zrelaxovali. Deťom sa
najviac páčil bazén so slanou vodou, v ktorom kotví pirátska loď so
šmýkačkami. Pre všetkých zúčastnených to bol príjemne strávený deň. Akcie sa
zúčastnilo 36 detí.
30. augusta usporiadala JDS Lisková pre deti Športový deň a posedenie pri
guláši. Za pekného počasia prebiehali na štadióne rôzne súťaže, po súťažiach sa
vyhodnocovalo, rozdali sa ceny a na záver sa podával chutný guláš od pána
Plaveckého a pána Rošteka. Podujatia sa zúčastnilo 70 detí.
8. 9. usporiadala Domka tradične Bodku za prázdninami, ktorá sa konala
v liskovskej hore. Pre účastníkov boli pripravené rôzne hry a úlohy. Skupiny
prechádzali rôznymi stanovišťami a ako tím sa snažili nazbierať čo najviac

bodov alebo splniť úlohu v čo najrýchlejšom čase. Po vyhodnotení sa vyhlásili
výsledky a na záver si všetci pochutili na dobrom guláši. Akcie sa zúčastnilo 44
detí.
Poľovnícke združenie Likava Choč, poľovníci z Liskovej v spolupráci s obcou
Lisková, zorganizovalo pre občanov obce Lisková, ako aj pre návštevníkov obce
a pozvaných hostí 8. septembra Poľovnícky deň. Program bol otvorený trubačmi
– pod vedením p. Olosa, prednesením básne P. O. Hviezdoslava – Pozdravujem
Vás lesy, hory pánom Rastislavom Hradským. Predseda Poľovníckeho
združenia Likava Choč - RSDr. Ján Kerdík vo svojom príhovore privítal
občanov, mládež, starostu obce Lisková Ing. Jozefa Murinu a predsedu Okresnej
organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu Bc. Mariána Pochybu. Trubači po
príhovore dali signál na príchod lovca s trofejou a družinou, na výradisku došlo
k pasovaniu lovca. Pasovanie uskutočnil Ing. Jaroslav Dvorský, pasovaným
lovcom bol Pavol Huntoš. Po odchode družiny nasledovala prezentácia
poľovníckych psov, oboznámenie prítomných s jednotlivými plemenami a ich
použitie v poľovníckej činnosti. V programe vystúpila spevácka skupina
Liskovianka s pásmom poľovníckych a horárskych piesní. Členovia a kandidáti
pripravil súťaže, kde mladší a starší žiaci ukazovali svoje vedomosti v
poznávaní flóry a fauny v chotári obce Lisková, víťazi boli odmenení vecnými
cenami - školskými pomôckami. Pre deti do 6 rokov bola pripravená súťaž Hod
šiškou na veveričku, odmenou za účasť bola sladká čokoládka - pri trafení do
otvoru a pri neúspešnom snažení - cukrík. Pre silákov nad 30 rokov bola súťaž v
hode flintou do žita, ale keďže už bolo po žatve, tak len do trávy. V rámci
rodovej rovnosti sa do súťaže prihlásili aj tri dámy, ktoré sa nedali zahanbiť a
sladká odmena ich neminula. Na občerstvenie boli pripravené tri kotle
poľovníckeho gulášu, plnený pečený diviačik, grilované diviačie rebierka, karé a
poľovnícke klobásy, ktoré nám v rámci sponzorstva pripravilo PD Lisková Sliače, taktiež k dispozícii bol bohato zásobený šenk. Do tanca hrala ľudová
hudba Vŕbové prútie z Liptovské Mikuláša, sprievodnú hudbu a ozvučenie
zabezpečil pán Roman Kubala. Deti mali k dispozícií skákací hrad a cukrovú
vatu, dospelí medovinku. Súčasťou popoludnia bola aj bohatá tombola, kde
hlavnou cenou bola motorová píla od p. Igora Pudiša.
11. 9. organizovala okresná rada JDS v Ružomberku Lýru seniorov, ktorá sa
konala v Kultúrnom dome v Liptovskej Lúžnej. Na tejto prehliadke sa zúčastnil
aj náš spevácky súbor Liskovianka, ktorý mal veľký úspech.
V sobotu 15.9. usporiadal SZZ pod stanom pred kultúrnym domom tradičnú
výstavu ovocia a zeleniny. Na stoloch sa nahromadila celkom bohatá zbierka
exponátov jabĺk, hrušiek, drobného ovocia, ale aj zeleniny, z ktorej sa
vytvarovali pekné koše. Našli sa tam papriky, paradajky, mrkva, zeler, obrovské
kaleráby, tekvice i zemiaky. V jednom koši sa vynímali aj krásne hríby. Raritou

boli šťavnaté hrušky v tvare jablka a staré slovenské ovocie - dula. Pred koncom
výstavy bola i pobožnosť - požehnanie a poďakovanie za úrodu s vdp.
Hunčagom. Na záver boli vyhodnotené najkrajšie exponáty v kategóriách jablká,
hrušky a zeleninové koše. Ich pestovatelia boli odmenení vecnými cenami.
16. 9. usporiadal MS ČK podujatie s názvom Rozprávkový les, ktoré bolo aj
tento rok bohaté na rozprávkové postavičky a súťaže. Na začiatku rozprávkovej
cesty privítal deti šašo, na stanovištiach ich čakali rôzne rozprávkové bytosti so
svojimi príbehmi a úlohami. Po súťažiach si deti ešte opiekli špekačku, ktorá
v prírode chutí najlepšie a so zapadajúcim slnkom sa všetci pobrali z rozprávky
späť domov. Akcie sa zúčastnilo 38 detí.
Okresná organizácia JDS v Ružomberku usporiadala 17. 9. pre svojich členov
turistický výlet do Švošova. Po privítaní starostom obce, predsedníčkou JDS
a predsedom OO JDS sa všetci vybrali na peknú a pritom nenáročnú túru po
chodníku ,,Nižný špacír“. Na konci trasy v lokalite Hrbôtsko je zriadené miesto
na oddych aj s ohniskom, kde si seniori opiekli slaninku a klobásu. Domáce
členky napiekli koláče a všetci sa spolu porozprávali, zaspievali si a tiež si aj
zatancovali. Bol to pekný deň strávený so seniormi z okolitých dedín.
28. 9. usporiadala Školská komisia pri OÚ Lisková podujatie s názvom
Liskovský pedál – sú to cyklistické preteky pre žiakov MŠ, ZŠ, ale aj dospelých
s exhibičným vystúpením majsterky Európy v cyklotriale Kristíny Sýkorovej.
4. 10. sa stretli členovia MS SČK pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty
k starším. Po príhovoroch predsedníčky Emílie Omastovej a starostu obce Ing.
Jozefa Murinu bol všetkým členom nad 60 rokov odovzdaný kvietok alebo fľaša
liptovskej medoviny, jubilanti k tomu dostali aj zdobené perníčky. Po dobrom
rezni so šalátom sa podávali aj palacinky. Ako darček pre všetkých členov bola
zabezpečená ľudová hudba Tomáša Uličného.
6. októbra usporiadala Domka pre chlapcov na ihrisku OŠK futbalový turnaj. Za
krásneho slnečného počasia sa chlapci rozdelili do 5 tímov a hrali na dvoch
ihriskách. Počas podujatia nechýbalo občerstvenie v podobe hamburgerov a
hranoliek. Po ťažkých zápasoch nakoniec zvíťazilo družstvo pod vedením
Adama Rusnáčka. Najlepším brankárom celého futbalového turnaja sa stal
Timotej Málik. Podujatia sa zúčastnilo 44 detí.
14. 10. MO SČK usporiadala pre deti na ihrisku OŠK Lisková šarkaniádu.
Podujatia sa zúčastnilo 41 detí.

19. 10. udelil primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor, PhD. ďakovný
list MS SČK v Liskovej za nezištnú pomoc obyvateľom Liskovej, ale aj
Ružomberka za aktivitu pri potravinových zbierkach, zbierkach šatstva
a posteľnej bielizne pre útulok v Ružomberku.
20. októbra sa naši členovia DHZ zúčastnili Taktického cvičenia zameraného na
diaľkovú dopravu vody vo Valaskej Dubovej.
31. októbra zorganizovala Domka pre deti v areáli základnej školy Športový
deň. Keďže vonku bolo ideálne počasie, všetky hry a aktivity sa odohrávali na
umelom, multifunkčnom a asfaltovom ihrisku. Počas súťaženia bolo pre
všetkých pripravené občerstvenie vo forme čaju, banánov a dobošiek. Na záver,
po odohraní všetkých zápasov, bolo vyhodnotenie s odmenou pre každého
súťažiaceho. Na podujatí sa zúčastnilo 40 detí.
8. 11. MS SČK v Liskovej opäť pripravil pre všetky deti, rodičov a členov
lampiónový sprievod. Stretnutie bolo pred kultúrnym domom, kde si mohli
účastníci kúpiť lampión. Všetky deti dostali pri prezentácii sladké občerstvenie,
aby mali dostatok energie na nočné brázdenie ulicami. Lampy na plánovanej
trase sa zhasli a všetci sa vybrali len s blikajúcimi lampiónmi po tichých uliciach
obce. Konečná stanica bola na dvore ZŠ, kde si deti dopriali teplý čaj a zahrali si
pár hier. Na záver všetci vypustili lampióny šťastia.
Obec ani tento rok nezabudla na našich spoluobčanov, ktorí oslávili 70, 75, 80,
85 a viac rokov. Všetci boli pozvaní osobnými pozvánkami. Okrem nich sme
pozvali a uctili si aj manželské páry, ktoré oslávili 50. výročie sobáša a tiež
jeden pár so 60. výročím sobáša. Z kapacitných dôvodov boli posedenia na
dvakrát a to 21. a 22. novembra. Po úvodnom privítaní sa hosťom prihovoril
starosta obce Ing. Jozef Murina, ktorý vyzdvihol ich prácu, pomoc, obetavosť a,
samozrejme, poprial ešte veľa rokov v zdraví v kruhu svojich rodín a blízkych.
Potom už nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka. Za doprovodu
harmoniky a ozembucha miestnosť ožila veselým spevom, ku ktorému sa
pridávali aj hostia. Po ich vystúpení starosta obce s pracovníčkami obecného
úradu ešte osobne každému jednému zablahoželali, odovzdali kytičku a malú
pozornosť. Naši jubilanti sa radi stretli, porozprávali sa medzi sebou a na všeličo
zaspomínali. Aj zanôtili spolu so spevákmi. Nálada bola veselá a všetci sa dobre
cítili. Aj keď sa posedenia viacerí zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť, tí,
ktorí prišli, určite neobanovali a budú naň radi spomínať.
23. 11. výbor MS SČK opäť po roku zorganizoval pre svojich členov Katarínske
posedenie. V priestoroch jedálne MŠ to voňalo vianočnou kapustnicou, na ktorej
si všetci pochutili. Členky MS pripravili aj chlebíčky a koláče. Všetci si
pospomínali na aktivity počas roka a v priateľskej nálade sa rozišli domov.

27. 11. sa naši občania zúčastnili rozlúčky so zosnulým vdp. Rudolfom
Vetríkom, ktorá bola vo farskom kostole v Oravskej Polhore. Rudolf Vetrík
pôsobil ako správca farnosti v našej obci v rokoch 1978 - 1986. 1. 11. 2010
odišiel na dôchodok do Oravskej Polhory, kde pôsobil aj ako výpomocný
duchovný. Zomrel ako 68 ročný, v 43. roku kňazstva.
V sobotu 8. decembra obec usporiadala ďalší ročník Adventného večera –
vianočné trhy. Prípravy naň boli už od rána v plnom prúde, veď bolo treba
postaviť prístrešky, doniesť stoly, lavice, navariť či upiecť všakovaké dobroty.
A o 1500 hodine sa to všetko začalo. Na úvod starosta obce Ing. Jozef Murina
všetkých srdečne privítal a poprial dobrú zábavu.. Zrazu nastal rozruch – to
medzi deti prišiel Mikuláš a porozdával im sladké balíčky. A dobrých detí bolo
neúrekom, rozdalo sa až 150 balíčkov. Potom vystúpila naša spevácka skupina
Liskovianka. Neskôr nás deti zo základnej školy potešili krásnymi vianočnými
pesničkami, vinšovačkami a prianiami. Naaranžované stánky lákali na kúpu
krásnych a milých vianočných ručných výrobkov, ozdôbok, sviečok, svietnikov,
stromčekov, koláčikov, voňavých oblátok a množstvo iných predmetov.
Samozrejme, boli aj stánky s občerstvením. Poľovníci podávali hriate a
grilované dobroty, Červený kríž spolu so záhradkármi teplý punč pre deti,
varené víno, kapustnicu, palacinky a placky, dobrovoľní hasiči punč, členky
oddielu RTVŠ varené vínko a k nemu chlebík s masťou a cibuľou a bol aj
stánok s hriatou medovinou. Jedenia a pitia bolo do sýtosti, do ešte lepšej nálady
hrala hudba nášho DJ Romana. No a samozrejme, aké by to boli Vianoce bez
stromčeka – ten náš pred materskou školou sa rozsvietil na radosť všetkých detí.
Nálada bola viac než dobrá, ľudí bolo neúrekom, o čom svedčí aj fakt, že všetko
sa zjedlo a vypilo. Ľudia sa stretli, porozprávali, zaspomínali. Prišli aj takí, čo už
v obci dlhšie nebývajú, no stále ich to ťahá domov a radi sa s kamarátmi a
známymi stretnú.
Aj tento rok sa pripojil MS SČK v Liskovej k Súkromnej základnej škole Dotyk,
ZŠ Dončova a ZŠ Zarevúca, ktoré organizovali charitatívnu potravinovú
zbierku. Podieľali sa na zbere, balení a distribúcii potravín priamo do rodín,
ktoré túto pomoc potrebujú.
V decembri MS SZZ spolu s Obecným urbariátom zabezpečovali vianočné
stromky do nášho kostola.
26. decembra uskutočnila Domka koledovanie s Dobrou novinou.

Rôzne
V katastri našej obce rastie vzácny chránený strom. Jedná sa o lipu veľkolistú
(Tilia platyphillos) nachádzajúcu sa za obcou pri ceste III. triedy (v smere na
Liptovskú Teplú na pravej strane). Lipa je vysoká 25 metrov s obvodom kmeňa
3,55 metra. Jej vek sa odhaduje na 130 rokov. Je to významný strom z hľadiska
biologického, ekologického, krajinotvorného a estetického. Aby sa vytvorili
vhodné podmienky jej ochrany, platí prísny zákaz zberu jej kvetov, zákaz vstupu
do koruny stromu, zákaz stavebných prác v okruhu ochranného pásma, ktoré je
v okruhu 10 metrov od kmeňa stromu a platí v ňom druhý stupeň ochrany.
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie doručil na
obec Liskovú zámer zmeniť (prevyhlásiť) ochranu vecného chráneného stromu.
Návrh vypracovala Štátna ochrana prírody SR, správa TANAP-u na základe
prípravy nariadenia vlády SR, ktorým sa majú nanovo vyhlásiť všetky doteraz
chránené stromy. V projekte ochrany je nazvaná: Liskovská lipa. Pracovníci
obce v spolupráci so Štátnou ochranou prírody, správou TANAP-u v marci tohto
roku vykonali úpravy okolia lipy a orezali spodné kroviny priamo pri strome
17. 2. bol náš DHZ požiadaný občanom obce o pomoc pri spílení stromov.
Dvaja členovia pomocou motorovej píly stromy spílili a následne popílili na
menšie kusy.
28. marca bol náš DHZ požiadaný starostom obce o pomoc pri zistení výdatnosti
studne nachádzajúcej sa v areáli OŠK Lisková. Následne členovia s pomocou
kalového čerpadla preverili jej výdatnosť a prečistili ju.
30. 3. - 2. 4. Veľká noc – počasie bolo v piatok a v sobotu príjemné, v nedeľu sa
ochladilo, začalo pršať a v pondelok sme sa zobudili do zasneženého rána, ale
cez deň bolo slnečno.
4. 4. priletel prvý bocian, samička za ním priletela 11. apríla, vyviedli 3
mláďatá. Odleteli 18. 9.
V druhej polovici apríla bol v katastri obce vyhlásený čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru, a preto naši členovia DHZ vykonávali aj
protipožiarne hliadky v lesnom teréne, kde si zároveň preskúšali prejazdnosť
prístupových ciest.
25. apríla bol náš DHZ oslovený občanom Liskovej so žiadosťou o prečistenie
odtokového kanála, ktorý sa upchával. Členovia použitím prúdu vody kanál
z viacerých miest prečistili.

Začiatkom mája bol náš DHZ oslovený so žiadosťami o prečistenie studní pre
viacerých našich občanov. Na základe tohto podnetu 7. mája naši členovia
pomocou kalového čerpadla žiadateľom prečistili spomínané studne, taktiež sa
postarali o dosušenie protipovodňových vakov.
Činnosť DHZ v mesiaci jún začala technickým výjazdom z dôvodu spadnutého
stromu, na ktorom sa zúčastnili 3 členovia zásahovej jednotky. Išlo o
zabezpečenie neobmedzenej prejazdnosti na cestnej komunikácii III. triedy č.
2213 za obcou Lisková v smere na Ružomberok
15. júla, na základe žiadosti operačného strediska, vykonala zásahová jednotka
DHZ v počte 4 členov výjazd k požiaru výrobnej haly. Išlo o požiar výrobnej haly
na výrobu peletiek. Veliteľ zásahu našej jednotke pridelil za úlohu vytvoriť
vetranie v celej výrobnej hale a následne potom členovia jednotky z Liskovej
pomáhali členom HaZZ Ružomberok pri rozoberaní technologickej konštrukcie,
v ktorej bola vysoká teplota a hrozil vznik požiaru.
Dňa 9. augusta na základe žiadosti operačného strediska vykonala jednotka
DHZO Lisková v počte 2 členov výjazd k požiaru trávnatého svahu nad
železničnou traťou medzi obcami Lisková a Likavka v tesnej blízkosti cesty III.
triedy č 2213. Členovia pomáhali s rozťahovaním hadicového vedenia a striedali
sa s členom zo susednej obce Likavka pri prúdnici.
3. septembra začal nový školský rok, do materskej školy nastúpilo 72 detí vo
veku od 2 do 6 rokov, do základnej školy nastúpilo 171 žiakov, z toho 16
prvákov.
26. septembra o 20:26 hod. na základe telefonátu občana obce Lisková,
vykonala zásahová jednotka nášho DHZ v počte 5 členov výjazd k požiaru
komunálneho odpadu v kontajneri nachádzajúcom sa v areáli bitúnku PD
Lisková-Sliače. Požiar bol uhasený jedným D prúdom a postupným
rozhrabávaním odpadu.
10. novembra sa uskutočnili komunálne voľby starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva. Za starostu obce bol zvolený Ing. Jozef Murina, ktorý získal 474
hlasov. Na funkciu starostu obce tiež kandidovali a získali tento počet hlasov:
Mgr. Simona Jánošová – 177, Mgr. Jana Klačková – 22, Roman Kubala – 17,
Mgr. Peter Kulich- 440, Mgr. Miroslav Ondrejka – 57, Alena Plšičíková – 12
hlasov. Z 28 kandidátov sa volilo 9 poslancov, stali sa nimi: Mgr. Simona
Jánošová, Rastislav Hradský, Ing. Miloš Lesák, Ing. Marián Žúbor, Pavol
Kubala, Mgr Miroslav Ondrejka, Ing. Michal Mišík, Mgr. Alena Mydliarová

a Ing. Roman Camber. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo
3. decembra, na ňom novozvolení poslanci a starosta zložili sľub.
30. októbra, na základe telefonátu člena DHZ Lisková, vykonala jednotka DHZ
Lisková v počte 4 členov výjazd k dopravnej nehode osobného motorového
vozidla a lesnej zveri.
Nakoľko sa v našej obci obnovila časť vozovky, na komunikáciách bolo
potrebné skontrolovať funkčnosť nových hydrantov. To si vzali za úlohu naši
členovia DHZ dňa 10. novembra.
17. 11. sa nášmu DHZ podarilo zorganizovať rozsiahle taktické cvičenie
zamerané na stavbu protipovodňových bariér, ktorého sa zúčastnilo 8 zborov.
Cvičenie začalo oboznámením sa s teoretickými pokynmi a postupmi a následne
prebehol aj praktický výcvik.
10. decembra vykonala zásahová jednotka DHZ z Liskovej v počte 5 členov
výjazd k stromu, ktorý spadol na cestnú komunikáciu medzi obcou Lisková a
Likavka. Po príchode na miesto zásahu určení členovia vyznačili miesto zásahu
dopravnými kužeľmi a následne strojník začal so skracovaním spadnutého
stromu. Popílené časti stromu členovia zasahujúcej jednotky poodnášali mimo
vozovky.
Cez vianočné sviatky poletoval sneh, teplota okolo 0oC

Matrika
Počet obyvateľov k 1. 1. 2018........2100
Narodenie: 23
Úmrtie: 25
Prihlásenie: 41
Odhlásenie: 47
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 2092

Investičná výstavba
V marci začala obec s prípravami podmienok pre pokračovanie prestavby
kultúrneho domu – spracovanie výkazu výmer na nedokončenú stavbu, súťažné
podklady, konzultácie s právnymi zástupcami ohľadom zmluvy na nové verejné
obstarávanie. Odsúhlasila sa forma pre výber nového zhotoviteľa podľa postupu

zadávateľa zákazky bez využitia elektronickej aukcie. Verejné obstarávanie
začalo v máji, je v štádiu rozpracované, žiaľ do konca roka ukončené nebolo.
V mesiaci máj bol položený nový asfaltový koberec na ceste III/2213 od
križovatky obce Turík po novovybudovaný diaľničný most v dĺžke 600 m.
V mesiaci október sa pokračovalo pokládkou nového asfaltového povrchu od
novovybudovaného diaľničného mosta po križovatku pri KD Lisková v celkovej
dĺžke 1800 m. Práce prebehli v spolupráci s Vodárenskou spoločnosťou
Ružomberok, a. s. ,SPP distribúcia, a. s. Bratislava, Správou ciest Žilinského
samosprávneho kraja, zhotoviteľom diaľnice OHL ŽS Bratislava a obcou
Lisková. Pri pokládke bola vykonaná aj úprava dažďových vpustí, hydrantov,
vodovodných uzáverov a v niektorých častiach aj úprava podložia cestného
telesa.
Na Vyšnom Záhumní bola spevnená cesta obaľovanou drťou, ktorá bola
vyfrézovaná pri oprave cesty III/2213 v intraviláne našej obce.
V prestávke medzi jarnou a jesennou časťou futbalových súťaží bol na OŠK
Lisková zrealizovaný projekt SFZ, ktorý v roku 2017 spracoval a podal predseda
FO p. Pavol Kubala. Obsahom projektu bola inštalácia kamerového systému
a automatického zavlažovania hlavnej trávnatej plochy. Po vybavení všetkých
náležitostí bol projekt zrealizovaný firmou Garden Team Bytča. Celková
hodnota použitá na projekt činila: 13 689,92 €, z toho kamerový systém:
1807,21 € a automatické zavlažovanie ihriska: 11882,71 € Spolu:13689,92 € dotácia 10 000 € / SFZ BA/ + spoluúčasť zadávateľa 3 689,92 € /OŠK Lisková/.
Svojpomocne boli vybudované sociálne zariadenia v areáli OŠK.
Naša obec v spolupráci s Povodím Váhu stredisko Ružomberok pokračovala
v budovaní mostíkov k rodinným domom na Pribinovej ulici. Obec zakúpila
panely potrebné na prekrytie potoka vo výške 8 602,54 €.
Materská škola použila dotáciu z obce vo výške 14 756,53 € na rekonštrukciu
sociálnych zariadení.
V areáli základnej školy, bola realizovaná rekonštrukcia osvetlenia, ktorú si
zabezpečila škola vo vlastnej réžii vo výške 10 764,36 €.
Obec Lisková s prispením Ministerstva školstva SR čiastkou 47 000€ odstránila
havarijný stav na statike budovy školskej telocvične zapracovaním pilótov na
objekte a odvedením dažďovej vody zo striech do vsakovacích vakov.
OŠK Lisková úspešne zrealizoval i projekt s názvom „Chceme byť frajeri na
ihrisku i mimo neho“ prostredníctvom nadácie KIA MOTORS, ktorá poskytla
OŠK FO dotáciu vo výške 2 000 €. Táto dotácia sa použila na nákup dresov

a vychádzkových súprav pre družstvá žiakov a dorastu spolu s trénermi
a vedúcimi mužstiev. Naša spoluúčasť bola 400 €.
Z príspevku Mondi SCP 8000,- € bola zakúpená pre OŠK Lisková nová kosačka
futbalového ihriska a práčka. Ostatné finančné prostriedky boli využité na
činnosť oddielov.
V kostole sa uskutočnila obnova celého organu, na ktorej pracovali majstri
z Popradu.
V cirkevnej škole sa vymenila strecha – eternit a azbestovú krytinu nahradila
škridla. Uskutočnila sa výmena okien, ktoré boli v dezolátnom stave za 17 000
€. Taktiež sa znížili a zateplili stropy a vymenilo sa osvetlenie.
V mesiacoch november a december obec Lisková v areáli základnej školy
zrealizovala rekonštrukciu asfaltového ihriska. To staré pre nerovný, poškodený
asfaltový povrch a pre prehnité, poškodené a neúplné drevené mantinely už
nemohlo slúžiť svojmu doterajšiemu účelu. Jeho obnova bola nutná a veľmi
potrebná. Rekonštrukcia spočívala vo výmene podložia s odvodnením, osadením
betónových obrubníkov, zabudovaním kari rohoží, zabetónovaním plochy a
následným zapílením a vytmelením dilatačných rýh proti popraskaniu.
Predmetom rekonštrukcie bola aj výmena oceľovej konštrukcie a osadenie
plastových mantinelov. V prvom polroku 2019 bude ešte urobené prebrúsenie
povrchu betónovej plochy. Zrealizovaním horeuvedených prác sme vybudovali
viacúčelové ihrisko, na ktorom sa v budúcnosti zorganizuje nejedno športové
podujatie. Demontáž pôvodných drevených mantinelov urobili pracovníci obce.
Ďalšie odborné práce realizovala stavebná firma P. S. INVEST s. r. o.,
Hrabovská cesta 1669/20, Ružomberok. Obec Lisková sa podieľala na
financovaní betónovej plochy v celkovej hodnote 32.415,60 € a Základná škola
s materskou školou Lisková na financovaní mantinelov v sume 15.267,60 €

