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Kultúrne, spoločenské a športové podujatia
Niektorí členovia nášho DHZ začali aktivitu v tomto roku Hasičským plesom
v susednej obci Liptovská Štiavnica.
V tento slávnostný večer, na žiadosť Krajského operačného strediska v Žiline,
zasahoval náš DHZ aj pri požiari kotolne rodinného domu v obci Lisková. Zásahu
sa zúčastnilo 6 členov hasičského zboru, ktorí spolupracovali s HaZZ
Ružomberok.
17. 1. sa uskutočnila výročná schôdza Klubu slovenských turistov v Liskovej.
Prihlásených je 25 členov. Predseda: Katarína Žúborová, tajomník: Mgr.
Martina Mojšová, pokladník: Mgr. Anna Sarová
Aktivity za rok: 22.01. Hrebienok+ Rainerova chata
29.01. Malinô Brdo
19.03. Radičiná
17.04. Starhrad - Liptovský hrad
01.05. Veľký Choč
04.05. Sidorovo
20.05. Prosiecka a Kvačianska dolina
11.06. Sivý vrch
09.07. Ďumbier - Nízke Tatry
30.07. Téryho chata - Nízke Tatry
12.08. Veľký Choč
20.08. Jahňací šíp - Vysoké Tatry
30.09. Šíp - Veľká Fatra
14.10. Bystrá - Západné Tatry

22. januára MS Červeného kríža usporiadal pre deti v areáli základnej školy
„Karneval na ľade a stavanie snehuliakov ˮ. Aj keď štípal mráz, na ľade sa
súťažilo, naháňalo i šantilo. Súťaží bolo niekoľko a deti za svoje výkony dostali

sladkú odmenu a teplý čaj, tí najlepší aj medailu. Pre dospelých sa varilo vínko,
ktoré zohrialo telo i dušu. Tejto akcie sa zúčastnilo 59 detí.
8. februára sa liskovskí seniori vybrali do Liptovského múzea v Ružomberku na
výstavu ručných prác účastníkov kreatívnych pondelkov. Vystavené práce
mapujú prierez ich 6 - ročnej činnosti.
14. februára Okresný výbor JDS Ružomberok poriadal v KD v Liptovských
Revúcach pre členov ZO JDS okresnú fašiangovú veselicu, na ktorej sa
zúčastnili aj naši dôchodcovia spolu s pánom starostom.
16. februára o 14-tej hodine sa v cirkevnej škole zišli 70 - 75 - 80 - 85 - roční
jubilanti spolu s výborom JD, harmonikárom pánom Likavcom a jeho
manželkou. Pani Daňová všetkých privítala, pani Macková predniesla báseň
a potom si všetci zanôtili. Pán Plavecký navaril dobrý maďarský guláš a pani
Macková napiekla výborné koláče.
17. februára sa v priestoroch MŠ stretli členovia MS SČK pri príležitosti
výročnej schôdze. Hlavným programom bola správa o činnosti a správa
o hospodárení za rok 2016. Keďže voľby predsedu MS SČK Lisková boli
v minulom roku z dôvodu odstúpenia bývalej predsedníčky dočasné, bolo
potrebné zopakovať voľbu. Na ďalšie volebné obdobie bola zvolená za
predsedníčku MO SČK p. Emília Omastová. Na záver oficiálnej časti výročnej
schôdze boli členovia oboznámení s aktivitami na tento rok. Počas stretnutia
nechýbali chlebíky, koláče, „ochutenýˮ čaj a vínko.
21. februára sa členovia JDS Lisková vybrali na výlet do Tatier na Hrebienok,
kde navštívili Tatranský ľadový dóm i ľadové sochy. Keďže počasie nebolo
priaznivé, vrátili sa hneď do Starého Smokovca a v reštaurácii pri občerstvení
a speve čakali na vlak.
28. februára, na posledný fašiang, sa v Ružomberku uskutočnil sprievod. Okrem
okolitých obcí sa ho zúčastnili aj naše členky MS Červeného kríža a Jednoty
dôchodcov Slovenska v krojoch.
Od 28. 2. do 3. 3 usporiadala DOMKA vo svojej klubovni a v telocvični ZŠ
pridedinský jarný tábor, ktorého sa zúčastnilo 49 detí. Cieľom bolo využitie
voľného prázdninového času formou športu, hier a tvorivých dielní.
11. marca pripravila DOMKA pre deti Zimný turnaj, v ktorom si chlapci
zasúťažili v hokejbale a dievčatá vo florbale. Všetko sa odohrávalo na ihriskách
v areáli základnej školy. Počas turnaja nechýbalo občerstvenie v podobe hot
dogu, ovocia či čaju. Podujatia sa zúčastnilo 54 detí.

26. marca sa niesol po obci spev 22 - člennej krojovanej skupiny žien, ktorá
vynášala Murienu. Je to jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do
dnešných čias. Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia
verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno
ovplyvniť. Našim ženám z Červeného kríža, Jednoty dôchodcov Slovenska
a mladým dievčatám pomáhali ďalšie 2 ženy, ktoré po domoch oznamovali tento
pekný ľudový zvyk a pozývali občanov spolu s nimi zahnať zimu.
V marci zorganizovala MO SZZ brigádu orezávania stromkov. Zúčastnili sa jej
12 členovia. Počas troch dní sa postupne orezali stromky v záhrade pri obecnom
úrade, pri materskej škole a vo farskej záhrade. Urobiť správny rez si mohli
vyskúšať aj nečlenovia, aj žiaci ZŠ.
4. apríla členovia DHZ vykonali výjazd k prevereniu podozrivej žiary v areáli
PD Lisková. Po príchode na miesto zistili, že ide len o kontrolované spaľovanie
odpadu.
21.4. usporiadal Stolnotenisový oddiel OŠK Lisková turnaj vo svojej herni, na
ktorom sa zúčastnilo 18 detí. Po ukončení turnaja boli víťazom odovzdané vecné
ceny.
22. 4. sa uskutočnila posledná rozlúčka s bývalým členom hasičského zboru p.
Balcom. Počas obradu držali členovia čestnú stráž a pri poslednej rozlúčke
zaznel aj zvuk sirén.
23. 4. sa zúčastnili členovia Jednoty dôchodcov slávnostnej svätej omše
v Smižanoch pri príležitosti Nedele Božieho milosrdenstva.
28. 4. boli naši členovia DHZ na žiadosť riaditeľky ÚV DPO SR Ružomberok
vo večerných hodinách povolaní na pomoc pri povodniach v Demänovskej
doline. Zásahu sa zúčastnilo 6 členov s použitím protipovodňového vozíka. Naša
jednotka použila 4 ks protipovodňových zábran, ktoré sa napĺňali kalovým
čerpadlom. Po vybudovaní protipovodňových zábran jednotka pokračovala v
napĺňaní vriec pieskom a ich následnom transporte na potrebné miesto. Zásah
trval až do skorých ranných hodín.
V apríli MO SZZ uskutočnila v rámci pracovného vyučovania žiakov ZŠ
prednášku na tému ,,Jarné práce v záhrade a využitie ekologických metód
pestovania zeleniny“. V živej diskusii mali žiaci mnohé otázky, podnety
i nápady.
Aký by to bol mesiac máj bez svojej ozdoby – krásneho, vysokého, stužkami
vyzdobeného stromu?! A tak v predvečer 1. mája, za sprievodu hudby a za
účasti prizerajúcich sa spoluobčanov, naši dobrovoľní hasiči postavili pred

materskou školou spoločný máj všetkým dievčatám, ktorý bude celý mesiac
krášliť našu obec.
1. mája v skorých ranných hodinách vykonala jednotka DHZO Lisková výjazd
k požiaru domácej chovnej stanice zajacov u p. Bančeja. Náš zbor spolupracoval
s jednotkou HaZZ Ružomberok. Po uhasení bol objekt odovzdaný majiteľovi.
4. mája sa pri príležitosti 20. výročia vzniku MO JDS Lisková uskutočnilo na
OŠK Lisková slávnostné posedenie pri guláši. Tohto posedenia sa okrem členov
Jednoty dôchodcov zúčastnili starosta obce Ing. Jozef Murina, okresný predseda
JDS Stanislav Ižo, vdp. Mgr. Michal Hunčaga, náš rodák a poslanec NR Ing.
Milan Mojš, zamestnanci OÚ a klienti stacionára. Všetci si pochutnali na
výbornom guláši, ktorý pripravil pán Plavecký. O zábavu sa postarali pán
Jurgoš, pán Likavec s harmonikou a pán Roštek. Na akcii sa losovala aj
tombola, v ktorej boli hodnotné ceny.
5. mája sa pri príležitosti 72. výročia Dňa víťazstva konal už 20. 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. Mladšie deti zo
škôlky mali svoje preteky v areáli materskej školy. Pred školou sa bežalo podľa
jednotlivých kategórií, chlapci a dievčatá zvlášť. Začínali škôlkari – predškoláci
a končili najstarší žiaci. Všetci škôlkari boli víťazi, a preto všetci dostali diplom
a sladkú odmenu. Víťazi zo základnej školy boli ocenení medailami
a diplomami, ktoré im odovzdal starosta obce a riaditeľka základnej školy Ing.
Renáta Galanová. Každý pretekár, a bolo ich okolo 190, 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.
5. mája sa naši seniori zúčastnili obľúbeného veľtrhu na výstavisku Expo
Center Trenčín. Videli široký sortiment letničiek, trvaliek, stromov, kvetín
a výrobkov z dreva, dali sa skrášliť kozmetičkám a poučili sa, ako sa zdravo
stravovať.
6. mája sa členovia JDS z Liskovej a mládežou Domky vybrali na púť do
Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagierniky, v ktorom slávnostnú
svätú omšu celebroval náš spišský biskup Mons. Štefan Sečka. Navštívili aj
Baziliku Jána Pavla II., kláštor a kaplnku sv. sestry Faustíny a vyhliadkovú
vežu, odkiaľ bol prekrásny výhľad na celý Krakov.
7. 5. sa naši členovia DHZ zúčastnili netradičnej hasičskej súťaže s prevýšením
v Čutkovskej doline.

8. 5. sa naši dobrovoľní hasiči zúčastnili školenia zameraného na obsluhu
rádiostaníc a prácu s protipovodňovými bariérami. Prvú časť školenia tvorili
teoretické prednášky, ktoré vykonal veliteľ zboru a následne na to sa vykonali aj
praktické cvičenia v komunikácii s rádiostanicami a v stavaní protipovodňových
bariér. Týždeň na to sa uskutočnilo ďalšie školenie na obsluhu rádiostaníc pre
tých členov, ktorí sa prvého nezúčastnili.
8. mája sa zúčastnili naši seniori spolu s členmi JDS z Ružomberka exkurzie
v Liptovských Revúcach, kde im ornitológ doc. Miroslav Saniga porozprával
svoje zážitky z prírody, previedol ich vtáčou záhradou pri svojom rodinnom
dome a povzbudil všetkých k ochrane prírody. Niektorí si zakúpili aj krásne
knihy o prírode, ktoré tento vedecký pracovník a pritom príjemný a jednoduchý
človek, zostavil.
15. mája sa členovia JDS zúčastnili zdravotnej prednášky o bylinkách
a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu človeka. Prednášal
kúpeľný lektor a bylinkár Karel Štenbauer, spolupracovník farmácie
BIOMEDIKA PRAHA. Porozprával o bylinkách - ako ich treba zbierať, sušiť
a konzumovať, aby sme sa zbavili všetkých neduhov tela. Niektoré z jeho
výrobkov si seniori aj zakúpili.
16. mája naša spoluobčianka pani Margita Mišatová, rodená Vráblová, oslávila
vzácne životné jubileum 100 rokov. Oslávenkyni pri tejto príležitosti prišli
osobne zagratulovať zástupcovia obce na čele s pánom starostom Ing. Jozefom
Murinom, ktorý potvrdil, že počas výkonu funkcie starostu je to jeho prvá
gratulácia k 100-ročnému jubileu. S úsmevom na tvári ich privítala drobná
a milá starenka. Sedela v slávnostnej izbe v kruhu svojich najbližších a tešila sa
pozornosti a láskavosti, ktorou bola obklopená.
24. mája sa naša členka JDS Veronika Daňová zúčastnila krajského kola
prehliadky seniorov v umeleckom prednese poézie a prózy s vlastnou básňou:
„Za mladosťou“. Ocenená bola ďakovným listom za aktívnu účasť a osobný
prínos.
30. mája sa 27 členov JDS z Liskovej zúčastnilo Športového dňa v Liptovskej
Teplej. Po súťažiach sa všetci občerstvili chutným gulášom a chlebom so
škvarkami.
4. júna sa naši členovia DHZ zúčastnili celookresnej Územnej súťaže, kde
dosiahli konečné 14. miesto z 30-tich zúčastnených mužských družstiev.
5. júna občan Liskovej požiadal DHZ o pomoc pri vyčistení studne. Za pomoci
čerpadla niekoľkokrát studňu prečistili.

V júni uskutočnila MO SZZ na ZŠ prednášku na tému: ,,Ochrana zeleniny
a stromov pred škodcami“.
7. júna sa opäť členovia DHZ zúčastnili hasičskej súťaže v Kalamenoch, kde
obsadili 7. miesto.
10. júna MS SČK s finančnou podporou obce Lisková pripravil už ďalší ročník
obľúbeného podujatia „ Deň detí v Liskovej ˮ. Celé podujatie sa začalo
tanečným vystúpením tanečnej školy Galaxy, po nej nasledovali súťaže
v prekrytých priestoroch, lebo počasie nebolo priaznivé. Moderovala Mgr. art.
Eva Holdošová, o ozvučenie a hudbu sa postaral Roman Kubala. Nechýbali
ukážky prvej pomoci, ktoré mali pod patronátom mladí členovia SČK
z Liptovského Mikuláša. Podával sa výborný guláš z tradičnej varechy pána
Plaveckého. Podujatia sa zúčastnilo 83 detí.
23. – 25.6. organizovala MO SČK „Ozdravný pobyt v Mlynčekoch“. V piatok
odchádzali v hojnom počte autobusom od KD. Po príchode na miesto sa
ubytovali a potom sa organizovali rôzne súťaže, do ktorých sa zapojili nielen
deti. Večer pri ohni sa opekalo a spievalo. V sobotu a v nedeľu, keďže bolo
krásne počasie, sa išlo do Vrbového. Všetci si tam oddýchli, zaplávali
i poleňošili na slniečku. V sobotu večer dodržali tradíciu pálenia Jánskych
ohňov a v nedeľu večer sa všetci vrátili spokojní, oddýchnutí a plní elánu späť
domov.
24. jún sa niesol v znamení Jánskej vatry. Od skorého rána naši členovia DHZ
stavali Jánsku vatru v priestoroch pod vodojemom nad Liskovou. V poobedných
hodinách členovia pripravili pre divákov chlebík s masťou a cibuľkou a taktiež
nechýbalo ani niečo na zapitie. Dvaja členovia v krojoch roznášali medzi
prítomných divákov spomenuté občerstvenie. Pre deti bol pripravený čajík.
Vatru slávnostne zapálil veliteľ zboru vo večerných hodinách.
4. júla sa súbor Liskovianka spolu so starostom obce Ing. Jozefom Murinom
zúčastnil krajskej prehliadky speváckych a tanečných súborov seniorov
v Nižnej, kde sa umiestnili na prvom mieste a postúpili na celoslovenskú súťaž
do Pezinka.
V júli zorganizovala MO SZZ pre svojich členov tradičné posedenie v areáli
OŠK, kde sa podával chutný guláš, vínko a iné dobroty, ktoré si priniesli
členovia.
14. júla sa v Liskovej rozhorela Vatra zvrchovanosti. Tejto akcie sa zúčastnilo
okolo 100 ľudí, predovšetkým členov a sympatizantov Slovenskej národnej
strany, ale aj ďalší občania. Účastníkov Vatry zvrchovanosti privítal predseda
Okresnej rady SNS v Ružomberku Miroslav Zigo. Okolnosti prijatia Deklarácie

o zvrchovanosti Slovenskej republiky priblížil v príhovore štátny tajomník
Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. Tohto podujatia sa tiež zúčastnili
kandidáti na poslancov Žilinského kraja za SNS z okresu Ružomberok
a kandidát na predsedu Žilinského kraja za SNS Ján Mikolaj. Vzácnych hostí
prijal v priestoroch Obecného úradu v Liskovej starosta obce Ing. Jozef Murina.
15. 7. si OŠK Lisková pripomenul 85. výročie futbalu v obci. V rámci osláv sa
uskutočnil prvý ročník Memoriálu Štefana Šeffera v kategórii žiaci U15,
v ktorom sa víťazom stal Tatran Liptovský Mikuláš. Naši žiaci skončili na
druhom mieste. V nedeľu program pokračoval slávnostnou akadémiou v budove
Športklubu, kde boli pozvaní žijúci pamätníci futbalu v Liskovej a starosta obce
Ing. Jozef Murina. Plaketu k jubileu klubu prišiel odovzdať predseda LFZ pán
Igor Repa. Na ihrisku odohrali zápas starí páni a bodku za dôstojnou
a vydarenou oslavou dal zápas medzi domácimi futbalistami a susedným OŠK
Likavka.
16. 7. sa v našej obci konala netradičná hasičská súťaž o pohár predsedu DHZ
Lisková. Na tejto súťaži sa podarilo obsadiť našim hasičom krásne prvé miesto.
V sobotu 22. júla sa za krásneho slnečného počasia v priestoroch areálu
Obecného športového klubu Lisková uskutočnil už 10. ročník podujatia
„Lisková sa zabáva“. Slávnostne ho o 15oo hodine otvoril starosta obce Ing.
Jozef Murina, ktorý poprial všetkým dobrú náladu a zábavu. Na úvod sme mohli
vidieť vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka, po nich sa s tanečným
umením predviedli deti z tanečného krúžku ZUŠ Jánoš. Tento rok bol trošku
zmenený tým, že hosť podujatia – hudobná skupina IDEA nemala až večerné
vystúpenie, ale s menšími prestávkami hrala počas celého popoludnia. Kým
dospelí oddychovali na lavičkách, deti sa začali zapájať do detských súťaží,
ktoré poriadali mladí DOMKÁRI a MS ČK. Zároveň naše poľovnícke združenie
pripravilo pre deti stále obľúbenú súťaž v streľbe zo vzduchoviek, ktorú na
záver vyhodnotili a víťazov odmenili. So záujmom všetci sledovali ukážky
výcviku psov nášho kynologického klubu – tento rok boli priamo v centre diania
na okraji hlavného ihriska. Po nich sa predviedli naši dobrovoľní hasiči - deťom
na volejbalovom ihrisku vyrobili penu, v ktorej sa hrali. Medzitým na hlavnom
ihrisku prebiehal futbalový zápas. V prestávke členovia výboru SZZ odovzdali
vecné ceny víťazom súťaže „O najkrajšiu záhradku ˮ. Počas celého popoludnia
ujo Milan s pomocníčkami vozil deti na koníkovi. Pre deti bola pripravená
trampolína a skákací hrad, 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 si ručne vyrezávané drevené predmety a
dekorácie nášho občana p. Jána Jánoša. Všetci prítomní sa mohli podľa vôle
občerstviť v rôznych predajných stánkoch, na zahnanie hladu sa podával

výborný guláš šéfkuchára p. Juraja Plaveckého a neskôr grilované špeciality.
Deti si tiež pochutnali na cukrovej vate, popcorne, medovníkoch a iných
dobrotách. Podvečer nasledovalo očakávané losovanie bohatej tomboly a krásne
ceny určite potešili svojich výhercov. Vo večernom chládku sa príjemne sedelo,
ľudia sa postretali, porozprávali, zasmiali a neskôr aj tancovali, veď dobrú
atmosféru navodil ďalší hosť – DJ Plávka.
29. júla sa uskutočnil na štadióne OŠK Lisková 16. ročník volejbalového turnaja
o Pohár starostu obce Lisková. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev: volejbalisti zo
Strečna, z Martinčeka, Lisková „A“, Lisková -juniori, Lisková - starí páni.
Víťazom turnaja sa stali volejbalisti Strečna. Víťazom odovzdal Pohár starostu
obce Ing. Jozef Murina a Michal Dubský, ostatným družstvám pamätné plakety.
Po skončení turnaja domáci volejbalisti pripravili posedenie pri chutnom guláši.
V auguste bolo v našej obci vyhlásené zvýšené riziko vzniku požiaru. Na
základe toho naši členovia DHZ vykonali požiarnu hliadku v liskovskom urbári,
pričom si preverili aj zjazdnosť prístupovej cesty až na Ondrejkovo. Počas tejto
hliadky upozorňovali občanov, nachádzajúcich sa v lese a na chatách, aké sú ich
povinnosti v tomto období, čo sa týka zakladania ohňov.
11. augusta bol DHZ opäť požiadaný o pomoc pri vyčistení studne občanom
Liskovej. Za použitia kalového čerpadla studňu niekoľkokrát vyčistili.
V sobotu 12. augusta sa uskutočnil 16. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka –
výstup na Choč. V piatok mu predchádzala pietna spomienka na miestnom
cintoríne. O 7oo hodine ráno sa pripravený autobus naplnil turistami a odviezli sa
do Valaskej Dubovej, odkiaľ bol hromadný výstup. Po týždňových tropických
horúčavách sa splnila predpoveď počasia, obloha bola zamračená a výrazne sa
ochladilo. Po výstupe na Poľanu sa tak výdatne rozpršalo, že turisti hľadali úkryt
v „útulni“ a na vrchol Choča vyšli len niektorí. Po oddychu sa uvítacieho slova
ujal starosta obce Ing. Jozef Murina. Pozdravil nielen všetkých účastníkov, ale aj
hostí z družobných miest - Kravař a Wožnik. Po jeho príhovore sa slova ujal
Ing. Andreas Hahn z Kravař. Pár slov povedal aj Ing. Ferdinand Piroh a p. Anna
Macková predniesla báseň Choč od nášho rodáka Jaroslava Rezníka. Účastníci
výstupu na pamiatku dostali pamätné listy a tričká s logom podujatia. Pripravené
občerstvenie – výborný guláš, ktorý pripravili p. Ján a Jozef Laukovci, a tiež
čapované pivo a kofola na chate p. Dvorského všetkým chutili. Po krátkom
oddychu sa turisti pomaličky pobrali domov, síce unavení a mokrí, ale s
peknými zážitkami.
15. 8. ZO Jednoty dôchodcov Slovenska usporiadala podujatie Športové hry
s vnúčatami, na ktorom sa zúčastnilo 51 detí. Za pekného počasia prebiehali

rôzne súťaže, po nich sa rozdali ceny a na záver sa podával chutný guláš
a sladkosti.
16. augusta MS ČK v Liskovej usporiadal pre deti výlet do Popradu. Ráno o 7 00
hod. nastúpili všetci na vlak, prezreli si mesto a navštívili aquapark, kde deti
absolvovali rôzne kultúrne, zábavné i športové aktivity. Domov sa vrátili
oddýchnutí a plní dojmov. Akcie sa zúčastnilo 58 účastníkov, z toho 27 detí.
V piatok 18. augusta sme si v našej obci na spomienkovej slávnosti pripomenuli
150. výročie narodenia nášho rodáka, ministra, politika a lekára MUDr. Vavra
Šrobára, ktorý sa narodil 9. augusta 1867. Okrem významných predstaviteľov
akademického, kultúrneho, spoločenského a politického života, starostov
okolitých obcí, občanov a tiež poslancov obecného zastupiteľstva sme mali česť
privítať aj vzácnych hostí, akými boli poslanec NR SR Ing. Milan Mojš, štátny
tajomník MV SR Ing. Rudolf Urbanovič, primátor mesta Ružomberok MUDr.
Igor Čombor PhD., sociológ Mgr. Jozef Schwarz. Slávnosť sa uskutočnila pred
jeho rodným domom. Začala vystúpením speváckej skupiny Liskovianka
a prednesom básne Lisková, ktorej autorom je tiež náš rodák Mgr. Jaroslav
Rezník. Život a celoživotné dielo MUDr. Vavra Šrobára v príhovoroch priblížili
vyššie uvedení hostia, tiež Mgr. Igor Strnisko, PhD. a starosta obce Ing. Jozef
Murina. Na záver sa po hymne SR k pamätnej tabuli na dome položili vence.
19. 8. sa 20 členov MO JDS zúčastnilo kultúrneho podujatia vo Východnej, kde
sa predstavili spevácke a folklórne súbory z celého Slovenska i hostia z Poľska
a Čiech. Podujatie sprevádzalo pekné počasie, len v závere vystúpenia všetkých
prekvapil dážď. Pre všetkých účinkujúcich bol pripravený chutný guláš.
23. augusta sa náš DHZ zúčastnil hasičskej súťaže v Liptovskej Štiavnici, kde
obsadil 3. miesto.
V nedeľu 3. septembra sa v Liskovej uskutočnila milá slávnosť. Asi 60 farníkov
sa zhromaždilo na úpätí vrchu Mních, pri skalnom útvare Jánošíkova päsť, aby
boli svedkami požehnania nového kríža vdp. farárom Mgr. Michalom
Hunčagom. Vyše 100 - ročný kríž poznačil „zub času“, a tak sa skupina
zanietených farníkov na čele s Fridrichom Jurgošom rozhodla zhotoviť a
postaviť nový kríž. Na realizácii sa podieľali firma Kovex pána Švárneho, firma
pána Bančeja, miestny Obecný urbariát, stolár pán Čončol, maliarske a
natieračské práce pán Likavčan, pomocné práce Vladimír Lubelec, Jozef Kohút,
Ľubomír Bartek, Marián Kubala, Mirka Camberová a Ing. Danka Sojaková.
9. septembra zvolal veliteľ DHZ Lisková cvičný poplach. Cieľom bolo preveriť,
či zasahujúca jednotka vykoná výjazd v stanovenom čase a počte.

9. a 10. septembra, na pozvanie domácich stolných tenistov, zavítali do Liskovej
stolní tenisti z družobných Kravař - ČR. Takéto stretnutia sa už organizujú
niekoľko rokov výmenným spôsobom, a tak v tomto roku pod vedením Ing.
Petra Muczku - zástupcu starostky mesta Kravaře, zavítali do Liskovej. Dva
trojčlenné družstvá z Kravař si zmerali sily v dvojhre. V tejto hre boli úspešnejší
domáci hráči s výsledkami 5:5 a 9:1, a aj v štvorhre dominovali hráči Liskovej.
O celý pobyt hráčov z Kravař sa starali domáci členovia stolnotenisového
oddielu na čele s Emílom Šefferom - predsedom oddielu, Vladimírom Laukom a
Fridrichom Jurgošom. Po skončení turnaja medzi všetkých zavítali na priateľské
posedenie Ing. Jozef Murina - starosta obce, Štefan Blaško - zástupca starostu,
Ján Lauko - bývalý starosta a Ing. Ferdinand Piroh - člen správnej rady OŠK. Na
druhý deň si naši hostia prezreli areál Kúpeľov Lúčky a Lúčanský vodopád.
V septembri MO SZZ usporiadala na ZŠ prednášku na tému: ,,Príprava pôdy na
jeseň a jesenné orezávanie okrasných kríkov.“
10. 9. usporiadal MS ČK ďalší ročník podujatia „Rozprávkový les“, ktoré sa
uskutočnilo v Jamníku pri poľovníckej bunke. V rozprávkovom lese sa deti
stretli so šašom, včielkou Majou a Vilkom, Šípovou Ruženkou...Rozprávkové
bytosti preskúšali deti z vedomostí o klasických rozprávkach. Súčasťou
podujatia bola aj súťaž v zdravotníckej tematike. Súťažilo sa v obväzovaní
„zlomenín ˮ a prvej pomoci. Na záver si všetci doplnili energiu opečenou
špekačkou. Akcie sa zúčastnilo 46 detí.
Ako každý rok, aj tentoraz, sa DOMKA rozhodla ukončiť leto už tradičnou
Bodkou za prázdninami, ktorá sa konala 15. septembra na Kubalovie chate. Celá
bodka sa niesla vo folklórnom duchu. Animátori si pre deti pripravili zaujímavé
hry, ktoré potešili každého. Potom nasledovala špeciálna aktivita, ktorej
základom bolo hľadanie liptovských nárečových slov v lese. Po hrách si všetci
pochutnali na výbornom guláši. Na záver bolo vyhodnotenie a každá skupina
dostala veľmi peknú cenu. Podujatia sa zúčastnilo 40 mladých ľudí.
16.9. Miestny spolok Červeného kríža pripravil športový deň spojený s
kultúrnym vystúpením a diskusiou ohľadom diaľnic. Počas dňa všetci
športovali, súťažili a víťazov oceňovali rôznymi darčekmi. Súťažili nielen deti,
ale aj rodičia, starí rodičia. Prišiel aj starosta našej obce Ing. Jozef Murina,
primátor mesta Ružomberok MUDr. Igor Čombor , poradca primátora pre
diaľnice a poradca iniciatívy Tomáš Mišovič. MS ČK pripravil panelovú
diskusiu na tému výstavby diaľnic v našom okrese. Občania dostali informácie o
aktuálnom stave, prečo výstavba diaľnice stagnuje, aké kroky urobilo v tejto
veci mesto a okolité obce. Občania mali možnosť opýtať sa na všetko, čo sa
výstavby diaľnice týka. Na záver vystúpil Jozef Ivaška, zaspieval šlágre známe
z televízie Senzi, kde aktívne účinkuje a komu bolo málo, po ňom pokračovala

programom country skupina Korýtko. Všetci sa zabavili, zasúťažili si i
dozvedeli sa veľa informácií, ktoré obyvateľov Liskovej v súvislosti s diaľnicou
trápia.
V septembri zorganizovala MO ZPCCH obnovu krížov na kalvárii.
Dvadsaťročné prehnité kríže sa odstránili a postavil sa jeden hlavný kríž. O jeho
postavenie sa zaslúžili páni Jurgoš, Piroh, Bartek, Lubelec, Čončol, Roštek
a Likavčan.
23. 9. DOMKA usporiadala v telocvični ZŠ futbalový turnaj, ktorého sa
zúčastnilo 34 mladých ľudí. Pomedzi futbalové zápasy medzi štyrmi tímami bol
priestor aj na rôzne súťaže o sladké odmeny. Po urputných bojoch zvíťazilo
mužstvo pod vedením Jakuba Kubalu.
Dňa 27. septembra sa členovia našej speváckej skupiny Liskovianka zúčastnili
Celoslovenskej prehliadky speváckych skupín seniorov v Pezinku. Prehliadky sa
zúčastnilo 9 speváckych súborov z celého Slovenska. Naša Liskovianka na
tomto kultúrnom podujatí zastupovala Žilinský samosprávny kraj. Svojej úlohy
sa zhostili výborne. Divákov zaujali svojim rôznorodým repertoárom,
perfektným a dôsledným prevedením programu, čo prítomné obecenstvo
následne ocenilo dlhým a silným potleskom. Taktiež sa – ako u jediného
vystupujúceho súboru dožadovalo aj pridať niečo navyše. Ich vysoko umelecké
vystúpenie ocenila aj trojica našich čestných občanov žijúcich v Bratislave:
spisovateľ Mgr. Jaroslav Rezník, Doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD. a Ing.
Jozef Dvorský. Celoslovenskej prehliadky speváckych skupín sa zúčastnil aj
okresný predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Stanislav Ižo a starosta obce
Ing. Jozef Murina, ktorí boli s vystúpením speváckeho súboru veľmi spokojní.
4. októbra sa v našej požiarnej zbrojnici už po niekoľkýkrát organizovala
exkurzia pre škôlkarov, kde sa im predstavila činnosť a technika DHZ.
6. 10. sa v areáli ZŠ Lisková uskutočnil Liskovský pedál. Zúčastnili sa na ňom
škôlkari, žiaci ale aj rodičia. Pretekalo sa podľa jednotlivých kategórií. Nakoniec
bolo záverečné kolo s Mgr. Miroslavom Ondrejkom, ktorý dal po pretekoch
menšie rady zo sveta športu a predviedol použitie najmodernejšieho bicykla.
Oboznámil všetkých o tom, aké oblečenie je najvhodnejšie a akú prilbu si treba
kúpiť. Potom spoločne s pani riaditeľkou a pánom starostom odovzdali ceny.
7. októbra sa konalo celookresné taktické cvičenie zamerané na tvorbu
protipovodňových bariér. Tohto cvičenia sa zúčastnili aj 4 naši členovia DHZ.
12. 10. Okresná organizácia JDS v Ružomberku pozvala náš seniorský súbor
Liskovianka na Lýru seniorov, ktorá sa konala v Kultúrnom dome

v Liptovských Sliačoch. Naši speváci zaspievali niekoľko piesní pod taktovkou
Bibky Klačkovej, po ktorých nasledoval veľký aplauz. Všetci sa veľmi tešili,
najviac bol však nadšený náš starosta, ktorý ich prišiel povzbudiť.
12. 10. sa uskutočnil v ružomberskom obchodnom dome Kaufland zber potravín
pri príležitosti Svetového dňa výživy. Do tohto projektu sa zapojil aj MS SČK
z Liskovej. Jeho cieľom bolo osloviť nakupujúcich a zabezpečiť zbieranie,
triedenie, balenie a následne aj distribúciu vyzbieraných potravín
mnohopočetným rodinám, sociálne slabším občanom, seniorom či iným ľuďom,
ktorí sa často nie vlastným pričinením ocitli v sociálnej núdzi.
14. 10. usporiadala DOMKA v areáli ZŠ už tradičnú akciu pod názvom
Športový deň. Zúčastnilo sa jej 47 detí, ktoré boli rozdelené do 5 skupín. Počas
zápolenia 4 skupín oddychujúca piata plnila ďalšie úlohy o bonusové body. Po
odohraní všetkých zápasov sa vyhodnotili body a rozdali ceny.
20. 10. MS SČK privítal svojich členov na spoločnom stretnutí pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Všetkých prítomných privítala predsedníčka MS SČK,
ktorá zhrnula aktivity spolku. Počas podujatia pogratulovali jubilantom, členkám
a členom Liskovianky, ktorí zaspievali pár piesní zo svojho repertoáru. Na záver
si všetci dopriali malé občerstvenie a v priateľskej nálade sa rozišli domov.
23. 10. spevácka skupina Liskovianka potešila svojím spevom občanov nášho
stacionára a potom klientov Domova dôchodcov v Likavke.
8. 11. Stolnotenisový oddiel OŠK Lisková usporiadal pre žiakov našej obce
stolnotenisový turnaj. Po jeho ukončení boli víťazom odovzdané hodnotné
vecné ceny.
10. novembra v podvečerných hodinách usporiadal MS SČK už tretíkrát
lampiónový sprievod pod názvom „Pozor v tme ˮ. Všetci účastníci sa stretli pred
kultúrnym domom. S blikajúcimi lampiónmi sa sprievod pohol do tmavých ulíc
Liskovej. Deti boli nadšené, že si pod nôžky svietia len svojimi lampiónmi.
Svoju púť skončili na školskom dvore, kde dostali teplý čaj a sladkú odmenu.
Zahrali si hru na sochy, naučili sa tanec šťastia a na záver spoločne vypustili
lampióny šťastia.
11. 11. sa členovia MS SČK zúčastnili školenia prvej pomoci pod vedením Ing.
Farkaša, na ktorom prešli rôzne okruhy.
V novembri sa zrekonštruovala Kaplnka Panny Márie, ktorá bola postavená pred
mnohými rokmi z finančných prostriedkov rodákov, ktorí odišli za prácou do
Ameriky. Rekonštrukcia spočívala v omietnutí, zaizolovaní a zemných prácach.

O jej obnovu sa postarali páni Bartek, Demko, Lubelec, Roštek a Hliva.
Pomocnú ruku podal aj obecný úrad.
11.11. sa v našom hasičskom zbore konal Deň otvorených dverí pre občanov
našej obce. Boli pre nich pripravené varené klobásky a varené vínko. Počas tejto
udalosti naši členovia prezentovali svoju techniku všetkým prítomným
návštevníkom.
15. novembra boli naši požiarnici požiadaní občanom našej obce o pomoc pri
prečistení odpadového kanála. Kanál sa podarilo prečistiť s použitím 1500 litrov
vody a zásahového čerpadla.
V rovnaký deň vyťahovali havarované vozidlo na cestnú komunikáciu. Výjazdu
sa zúčastnilo 6 členov. Nakoľko bolo vozidlo zakliesnené v krovinách, bolo
potrebné ich spíliť. Počas zásahu členovia usmerňovali dopravu na cestnej
komunikácii.
16. novembra sa opäť v Športklube uskutočnilo posedenie s jubilantami, ktorí
tento rok 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
zlaté – teda 50. výročie sobáša. Po úvodnom privítaní sa hosťom prihovoril
starosta obce Ing. Jozef Murina, ktorý vyzdvihol ich prácu, pomoc, obetavosť a
samozrejme im 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 členkami
sociálnej komisie pri OZ ešte osobne každému jednému zablahoželal, odovzdal
kytičku a malú pozornosť. Naši jubilanti sa radi stretli, porozprávali medzi
sebou a na všeličo zaspomínali. Aj zanôtili spolu so spevákmi, ktorí počas
večera viackrát zahrali a zaspievali. 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.
28. 11. organizoval MS SČK spoločné darovanie krvi. Členky Emília
Omastová, Martina Boroňová, Katarína Žúborová, Oľga Lauková, Martina
Mojšová a Silvia Čížiková darovali v Ústrednej vojenskej nemocnici
v Ružomberku svoju najdrahšiu tekutinu - krv, ktorá môže pomôcť zachrániť
mnoho ľudských životov.
V sobotu 9. decembra obec usporiadala ďalší ročník Adventného večera –
vianočné trhy. Prípravy naň boli už od doobedia v plnom prúde, veď bolo treba
postaviť prístrešky, priniesť stoly, lavice, navariť či upiecť všakovaké dobroty.
A o 15oo hodine sa to všetko začalo. Na úvod starosta obce Ing. Jozef Murina
všetkých srdečne privítal a poprial dobrú zábavu. Potom vystúpila naša

spevácka skupina Liskovianka. Zrazu nastal rozruch – to medzi dobré deti
prišiel Mikuláš, ktorého ako každý rok robí Jozef Roštek, a porozdával im
sladké balíčky. Na záver poprosil prítomných o pozornosť a priniesol ešte jeden
veľký dar. Bola to motorová kosačka v hodnote 400 eur. Tento dar aj za pomoci
sponzorov, hlavne pána Bančeja a Juraja Kubalu, daroval deťom MŠ.
Naaranžované stánky lákali na kúpu krásnych a milých vianočných výrobkov,
ozdôbok, sviečok, svietnikov, stromčekov, drevených ručných výrobkov a
betlehemov, voňavých oblátok a množstvo iných predmetov. No a potom tu boli
stánky s občerstvením. Poľovníci podávali hriatô a grilované srnčie dobroty,
Jednota dôchodcov guláš, šišky, palacinky a domáce koláčiky, Červený kríž
spolu so záhradkármi teplý punč pre deti, varené víno, kapustnicu, SZZ placky,
dobrovoľní hasiči klobásky a punč, Domkári hranolky, langoše, koláčiky a
detský punč, Volejbalový oddiel OŠK tiež punč, členovia ZPCCH hriatô a
členky oddielu RTVŠ varené vínko. 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 neúrekom, o čom svedčí aj fakt,
že sa všetko zjedlo a vypilo. Ľudia sa postretali, 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.
SČK v Liskovej sa pripojil k Súkromnej základnej škole Dotyk v Ružomberku,
ktorá prišla s iniciatívou zapojiť sa do aktivity ,,Obrátený adventný kalendár“.
V adventný čas zbierali trvanlivé potraviny a drogériu, ktorú potom odovzdali
rodinám, ktoré to najviac potrebovali.
16. 12. zorganizoval MS ČK autobusový zájazd na vianočné trhy do Krakova.
Historické centrum je zapísané do zoznamu Unesco. Nachádza sa tu vyše 6 tisíc
historických objektov. Účastníci navštívili najmä jeho dominantu – hrad Wavel.
Po návšteve historických pamiatok si vychutnali aj neopakovateľnú večernú
atmosféru vianočných trhov tohto krásneho mesta. Domov sa vrátili v nočných
hodinách.
26. decembra uskutočnila Domka koledovanie s Dobrou novinou.

Rôzne
Nový rok priniesol zimné počasie so snehom a s teplotou až do - 150C.
V marci došlo k výmene zástupkyne riaditeľa ZŠ pre MŠ. Mgr. Andreu
Brestovskú nahradila Mgr. Zuzana Pechová.

Počasie počas veľkonočných sviatkov nepotešilo. Bolo oblačno, veterno
a chladno, v noci so slabým mrazom.
15. 4. prileteli bociany, vyviedli 3 mláďatá, odleteli 4. 9.
4. septembra sa začal nový školský rok, do materskej školy nastúpilo 71 detí vo
veku od 2 do 6 rokov, do základnej školy nastúpilo 171 žiakov, z toho 20
prvákov.
4. októbra sa o 1400 hodine v zasadačke OÚ v Liskovej uskutočnilo výberové
konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Liskovej. Výberového konania sa
zúčastnila ako jediná uchádzačka, doterajšia riaditeľka Ing. Renáta Galanová,
ktorá bola jednohlasne zvolená v tajnom hlasovaní a pokračuje vo svojej funkcii
ďalšie volebné obdobie.
4. novembra sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov. Županom
Žilinského samosprávneho kraja sa stala Erika Jurinová, ktorá mala najviac
hlasov aj v našej obci. Volieb sa zúčastnilo 33,83% občanov obce Lisková.
27. novembra pred siedmou hodinou ráno vypukol v našej obci požiar rodinného
domu. Pri tejto udalosti zasahovali okrem hasičov z Ružomberka aj dobrovoľní
hasiči z Likavky a Liskovej. Z horiaceho domu hasiči vyviedli štyri osoby,
z toho jedno dieťa. Následne boli obyvatelia domu odovzdaní do opatery
záchrannej zdravotnej služby, pretože sa intoxikovali splodinami horenia. Hasiči
požiar úplne zlikvidovali po ôsmej hodine.
Cez vianočné sviatky bolo slnečno s plusovými teplotami. Na Silvestra sychravo
a dážď.
Počas celého roku Národná diaľničná spoločnosť, a. s. pokračovala vo výstavbe
diaľnice D1 Hubová-Ivachnová
Matrika
Počet obyvateľov k 1. 1. 2017
Narodenie
Úmrtie
Prihlásenie
Odhlásenie
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017

2099
16
17
33
31
2100

Investičná výstavba
Investičné náklady na opravu farskej budovy rímskokatolíckej cirkvi:
dodávka a montáž krbovej pece, oprava komína, elektrickej inštalácie, nové
stierky v kuchyni a obývačke –
dodávka a realizácia Firma M-L-M Lisková cena 7 600,-€
Investičné náklady na dokončenie rekonštrukcie kostola Premenenia Pána
spojenej s prestavbou svätyne a dokončenie vonkajšej dlažby pred kostolom:
-búracie práce starej dlažby, zhotovenie podkladového betónu pod novú dlažbu
zhotoviteľ firma M-L-M cena 3 336,-€
-novú dlažbu pokladala Firma Euro-kameň Spišské Podhradie - úhrada
prevedená v roku 2016/
-dokončenie dlažby 4 schodíkov ku svätyni kostola
dodávka dlažby a jej pokládka firmou Euro-kameň Spišské podhradie /súhlas
Pamiatkového úradu/
cena
16 682,60 €
Na uvedených investičných akciách sa veľkou mierou podieľali farníci
z Liskovej v spoločných zbierkach.
Na Obecný úrad v Liskovej bol zakúpený služobný automobil Škoda Yeti
cena 18 540,- €
Bola spracovaná štúdia na vypracovanie výstavby novej hasičskej zbrojnice
a projektová dokumentácia pre územné povolenie – celková hodnota 2570,- €
Zameranie skutkového stavu budov OŠK a starej požiarnej zbrojnice
do digitálneho spracovania v hodnote 950,- €
V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom - Správy povodia
horného Váhu Ružomberok boli na Pribinovej ulici ku vchodom do rodinných
domov vymenené môstky v počte 5 ks, v hodnote 4949,95€, ktoré zakúpila
obec.
Areál ZŠ – betónová stena oplotenia zo severnej strany v hodnote 12 490,06 €,
vybudovanie fitness parku v hodnote 8 851,68 € a prerábka šatní na poschodí
telocvične v hodnote 9 343,81€. Obec na uvedené akcie prispela čiastkou
9 900,- €.
V areáli OŠK sa začalo s budovaním sociálnych zariadení pri tenisových
kurtoch.
KD – počas tohto roka boli vykonávané práce na zosilnení základových
konštrukcií, zemné práce na ležatej kanalizácii, príprava stavebných otvorov pre

osadenie okien a dverí, domurovanie zvislých nosných konštrukcií, osadení
nosných rámov okien, otlčení starých omietok, podlahové konštrukcie,
demontáž klampiarskych konštrukcií, strešných krytín, hydroizolácie striech a
nových ležatých rozvodov kanalizácie a vody, elektromontážne prácepodomietkové rozvody statické zabezpečenie vodorovných a zvislých
konštrukcií stien a stĺpov, domurovanie priečok, úprava a domurovanie atiky,
izolácie a schodiskových konštrukcií, priebežne boli opravované omietky
stropov, doplnenie mazanín, osadenie zárubní. Boli vykonané búracie práce
pôvodnej konštrukcie strechy a následne inštalácia novej konštrukcie strechy,
dokompletované vodorovné a zvislé rozvody vnútornej kanalizácie a vody.
V spoločných priestoroch a kanceláriách boli prevedené práce súvisiace
s budúcou inštaláciou sádrokartónových konštrukcií, omietky stropov a stien. Na
prevažnej časti strechy boli vykonané klampiarske práce. Na záver boli
inštalované parapetné dosky a časť okien v administratívnej časti budovy.
Menované stavebné práce boli v celkovej hodnote 281 986,12€

