Kronika obce za rok 2008.
Kultúrno spoločenské a športové podujatia.
12.1. sa uskutočnil 9. ročník reprezentačného plesu poľovníckeho združenia.
19.1. sa uskutočnil ďalší ples – Bravčové hody, ktoré poriadal OŠK –
stolnotenisový oddiel.
V dňoch 1. až 3. februára sa uskutočnila fašiangová ľudová bursa. Bursovalo 7
párov chlapcov a dievčat. Začali v piatok sprievodom so spevom po obci, večer
bola ľudová zábava, na ktorú mali všetky ženy a dievčatá voľný vstup. V sobotu
chodili po obci chlapci a za sprievodu ľudovej hudby vykrúcali ženy a dievčatá.
Večer bola opäť ľudová zábava a kultúrnym programom a pochovávaním basy.
V nedeľu boli ešte bursovníci v krojoch v kostole a tým sa fašiangové obdobie
skončilo. Počasie im počas bursy moc neprialo – bolo chladno, daždivo
a sychravo.
23.2. usporiadala DOMKA pre deti a mládež v klubovni Tvorivé dielne, na
ktorých vyrábali veľkonočné dekorácie. Ďalšie tvorivé dielne usporiadali 3.5.,
kedy modelovali z plastelíny a maľovali farbami na sklo.
2. marca sa uskutočnil ďalší ľudový zvyk – vynášanie Murieny. 13 krojovaných
žien a 3 „vyberačky“ chodili so spevom po obci, aby sa skončila zima a prišla
jar. A tú jar už očakávali, pretože aj v tento deň pršalo a bolo chladno.
23.3. sa uskutočnila Veľkonočná diskozábava, ktorú poriadal OŠK –
stolnotenisový oddiel.
3.4. usporiadal Stolnotenisový oddiel OŠK turnaj chlapcov a dievčat
v stolnotenisovej hale.
26.4. usporiadala DOMKA hokejbalový turnaj pre chlapcov vo veku 9 – 25
rokov v areáli ZŠ. Víťazné družstvo bolo ocenené.
3.4. za pekného počasia mládenci, ktorí bursovali stavali máje. Najprv pred
materskou školou za účasti prizerajúcich sa občanov a hlavne detí, potom
dievčatám – bursovníčkam.
7.mája pri príležitosti 63. výročia Dňa víťazstva sa pred Pomníkom padlých
uskutočnil pietny akt položenia venca. Potom sa uskutočnil už 12. ročník Behu
oslobodenia poriadaný v spolupráci so základnou a materskou školou. Bežalo sa
podľa jednotlivých kategórií, víťazi boli ocenení vecnými cenami a diplomami.
Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie – dobošky a čaj. Najmenší - škôlkári
dostávali ešte aj farebné balóny. Počasie bolo slnečné a akcia sa opäť vydarila.
11. mája sa vo vyzdobenej sále kultúrneho domu uskutočnila slávnosť pri
príležitosti Dňa matiek. Po slávnostnom príhovore starostu obce Jána Lauku vo
veľmi peknom kultúrnom programe vystúpili deti z materskej a žiaci zo
základnej školy (celkove asi 90). Výzdobu sály oživila aj výstavka výtvarných
prác žiakov – portréty svojej mamy.

31.5. OŠK v spolupráci s ĽS HZDS na štadióne OŠK usporiadali pre deti
športový deň. Deti súťažili v rôznych disciplínach, na oživenie hrala hudba a na
občerstvenie sa podával guláš a nápoje.
29.6. usporiadala DOMKA cyklistický deň pre deti nad 12 rokov, mládež aj
dospelých. Prešli trasu Lisková - Štiavnička - Ludrová – Lisková. Pozreli si
kostolík Všechsvätých , 400 ročnú lipu a tiesňavu Hučiaky.
2.augusta sa na štadióne OŠK uskutočnila veľká celoobecná akcia pod názvom
„Lisková sa zabáva“. Myšlienka na zorganizovanie jedného veľkého spoločného
stretnutia pre všetkých občanov obce sa zrodila v hlave poslancovi p. Jozefovi
Roštekovi. Organizačný výbor sa rozdelil na menšie skupinky a každá mala na
starosti zabezpečiť rôzne súťaže. Ing. Ferdinand Piroh s ostatnými členmi:
Pavlom Kubalom, Stanislavom Demkom, PaedDr.Mojmírom Šrobárom,
Jaroslavom Adamčiakom rozdelili obec na 4 časti: Vyšný koniec sever, juh,
Nižný koniec sever, juh, pozháňali futbalistov z radov bývalých hráčov aj
občanov a pripravili štyri futbalové stretnutia týchto mužstiev. Hralo sa počas
celého dňa a víťazi získali cennú trofej - Pohár starostu obce. Získali ho hráči
„Vyšného konca sever“, manažérom ktorých bol p. Jaroslav Adamčiak. Členovia
Jednoty dôchodcov pod vedením p. Eleny Lukáčovej si vzali pod patronát deti
a pripravili pre ne rôzne športové a zábavné súťaže. Najlepších ocenili vecnými
cenami a diplomami. Volejbalový oddiel OŠK pod vedením p. Jozefa Marušiaka
organizoval volejbalové turnaje pre všetkých záujemcov a prebiehali počas
celého dňa, takže lopty si každý mohol užiť do sýtosti. Kto mal chuť, mohol si
zahrať aj tenis na novoupravených tenisových dvorcoch (dvorce upravili
mládežníci- chlapci). Deti si mohli vyskúšať zručnosť chodením na chodúľoch
a spevácke talenty sa predviedli na improvizovanej speváckej súťaži. Dospelí sa
zabavili pri preťahovaní lanom a tiež pri súťaži v jedení koláčov a prví traja boli
aj ocenení. Spestrením dňa boli ukážky parkúrového skákania koní, ktoré
pripravil p. Milan Kubala. Najprv zaujímavo a vtipne priblížil, čo to parkúr
vlastne je, predstavil koníky i jazdkyne Sašku a Simonku a tie potom predviedli
jazdu i skákanie, ktoré sa im pekne podarili. Potom všetky deti, ktoré chceli,
trpezlivo celý deň vozili na koníkoch a „ujo Milan“ aj na koči. Ako veľká
senzácia sa začali ukážky požiarneho útoku pod vedením Romana Kubalu.
Najprv začalo horieť auto (nebojte, bolo na to určené) a so spustenými sirénami
sa prihnali hasiči z Ružomberka. Auto profesionálne uhasili a následne
predviedli ukážku záchrany posádky z auta odstrihnutím strechy a dverí
elektrickými nožnicami. Vzápätí naši dobrovoľní hasiči začali s požiarnym
útokom. Na povel sa rozbehli, namontovali a rozložili hadice a už sa valila
vodná sprcha. Deti s výskotom vbiehali pod vodu a chladili sa. Mokrá spŕška sa
ušla aj ostatným prizerajúcim sa, bola osviežujúca v teplom slnečnom počasí,
ktoré cez tento deň vládlo. Na občerstvenie pre všetkých p. Jozef Roštek navaril
výborný guláš, podávalo sa pivo a rôzne nápoje. O ozvučenie sa postaral p.
Fridrich Jurgoš, ktorý na dobrú náladu aj po celom ihrisku vyhrával. Podujatie
o 10,oo hodine slávnostne otvoril starosta obce Ján Lauko, ktorý všetkých

srdečne privítal a okrem iného poprial aj dobrú zábavu. Tiež privítal aj rodákov,
ktorí prišli z rôznych kútov Slovenska a ich návšteva nás veľmi potešila.
9.augusta sa mal uskutočniť 7. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na
Choč. Nadšenci turistiky sa síce pred kultúrnych domom zišli, no pre vytrvalý
dážď a sychravé počasie sa podujatie neuskutočnilo. Náhradný termín bol 12.8.,
ale už za oveľa menšej účasti.
28.8. sa pri Pomníku padlých uskutočnil pietny akt položenia venca pri
príležitosti 64. výročia SNP za účasti pracovníkov obecného úradu a učiteľov
základnej a materskej školy.
29.8. sa uskutočnila už tradičná Bodka za prázdninami poriadaná DOMKOU
pod horou. Deti súťažili v rôznych disciplínach za sladké odmeny.
V dňoch 11. až 13. septembra k nám zavítala družobná návšteva z Kravař a to 25
pracovníkov mestského úradu so starostom. Vo štvrtok navštívili Malino Brdo,
Vlkolínec a večer sa kúpali v Bešeňovej. V piatok spolu s pracovníkmi
obecného úradu a hlavným kontrolórom obce mali turistickú túru Prosiecka
a Kvačianska dolina, večer spoločné posedenie pri guláši, ktorý navaril poslanec
p. Roštek. V sobotu sa ešte boli okúpať v Bešeňovej a odišli. Celý pobytový čas
sa im venoval starosta obce spolu s Ing. Pirohom.
19.10. na Mníchu uskutočnila DOMKA pre deti šarkaniádu vlastnoručne
vyrobených šarkanov za ideálneho – veterného ale slnečného počasia.
8. novembra sa uskutočnila veľká akcia – Majstrovstvá sveta vo varení kyslej
polievky. Autorom myšlienky a aj hlavným organizátorom bol riaditeľ ZŠ Mgr.
Peter Kulich. Podujatie najprv spropagoval v rôznych médiách – časopisoch
a rozhlase a jeho nápad sa ujal s veľkým ohlasom občanov. Za príjemného
počasia sa o 13 hodine začali na školský dvor schádzať s plnými hrncami kyslej
polievky a domácimi haluškami. Podujatie slávnostne otvoril p. Kulich,
všetkých srdečne privítal a vybranej ochutnávacej porote poprial dobrú chuť pri
hodnotení najlepšej polievky. Najprv však určené zapisovateľky evidovali
prinesené počty litrov. Podujatia sa zúčastnili aj cvičenky z Ludrovej a tie aj
v súťažiach družstiev v počte donesených litrov zvíťazili, druhé skončili
cvičenky z Liskovej. Miestne družstvo hasičov polievku varilo v požiarnej
zbrojnici a slávnostne ju oblečení v uniformách doniesli a získali tretie miesto.
Celkovou víťazkou za najlepšiu kyslú polievku sa stala p. Jolana Štrbinová,
ktorá získala víťazný pohár. Počas celého podujatia vládla dobrá nálada, hrala
dobrá hudba, ľudia si posedeli a navzájom ochutnávali ponúkané polievky.
Akcia bola vysielaná aj v televízii JOJ a v ružomberskej TV Ruža.
22.11. sa v sále kultúrneho domu uskutočnila katarínska tanečná zábava
poriadaná OŠK – stolnotenisovým oddielom.
4. a 5. decembra sa v materskej a základnej škole uskutočnili mikulášske
večierky s programom.
17.12. starosta obce Ján Lauko slovami:
„Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe
nepovšimnutý. Nájdime si čas, vľúdne slovo a úsmev pre starších neustále...“

vo vyzdobenej sále Družstevného kultúrneho domu Lisková privítal dôchodcov
obce na ich už tradičnom predvianočnom posedení. Na toto podujatie sú
pozývaní dôchodcovia – celkove 454 osobnými pozvánkami a väčšina sa už naň
vopred teší. Pretože len pre nich si pripravia krásny program deti z materskej
a žiaci zo základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek. A potlesky v plnej
sále potvrdili, že program sa naozaj páčil a že na každého prítomného počas
neho sadal príjemný pocit vianočnej pohody, lásky, pokoja. Ako „jubilantské“ si
224 dôchodcov prevzalo vianočnú kolekciu a ostatní darčekovú čokoládu.
26.12. sa uskutočnilo už tradičné koledovanie detí a mládeže pod názvom Dobrá
novina. Pesničkami a hovoreným duchovným slovom potešili mnohých
občanov.
26.12. sa uskutočnila Štefanská diskozábava v sále kultúrneho domu, ktorú
usporiadala MO SNS rovnako ako aj Silvestrovskú diskozábavu.

Investičná výstavba.
14.1. sa pokračovalo s rekonštrukciou obecného úradu a to sociálnych zariadení
- prerobili sa priečky, čím sa samostatne uzatvorili WC pánske a dámske
a vytvorila sa tým voľná prechodová chodba do čitárne a do skladov. Steny sa
vykachličkovali, vymaľovali, položila sa nová dlažba, zakúpili nové WC
a umývadlá. Upravili sa vonkajšie vstupné schody s vybudovaním rampy pre
vozičkárov a vchod sa zastrešil. Financie na rekonštrukciu vo výške 200 tisíc Sk
formou dotácie poskytol Úrad vlády SR.
V apríli sa osadili lavičky na námestí pred DKD, ktoré sa zakúpili ešte
v minulom roku.
Začiatkom roka obecné zastupiteľstvo uznesením č. 128 schválilo individuálnu
bytovú výstavbu. Ulica bude vytvorená za základnou školou smerom
k poľnohospodárskemu družstvu na Vyšnom Záhumní. Na výkup pozemkov pod
verejnú komunikáciu sa občanom – vlastníkom pozemkov z rozpočtu obce
vyplatilo 408 tisíc Sk. Za vyhotovenie plánov a projektovej dokumentácie sa
uhradilo 326 tisíc Sk.
V tomto roku tiež obecné zastupiteľstvo uznesením č. 127 schválilo výstavbu 2
desaťbytových obecných jednotiek umiestnených na južnej strane v areáli
základnej školy. Na základe toho sa začalo s vypracovávaním projektovej
dokumentácie. Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu aj na
dobudovanie námestia pred DKD a na výstavbu chodníkov v obci.
Na vypracovanie projektov na rekonštrukciu základnej a materskej školy ( nová
strecha, nadstavba podkrovia a iné opravné práce) sa poskytlo 655 tisíc Sk.
Rôzne iné výdavky z rozpočtu obce:
- príspevky pre spoločenské organizácie a združenia na ich činnosť vo
výške 452 tisíc Sk ( z toho pre OŠK 350 tisíc Sk),
- z kapitoly Program ochrany a podpory detí a mládeže z rozpočtu obce na
organizovanie podujatí pre deti a mládež sa poskytlo 57 tisíc Sk,

príspevok pre novonarodené deti – je to podpora v sociálnej oblasti- na
každé dieťa je príspevok 5000,-Sk, spolu 110 tisíc Sk,
- príspevok na stravovanie dôchodcom bol vo výške 8 tisíc Sk,
- dotácia na stravovanie detí z materskej a základnej školy v školskej
jedálni vo výške 163 tisíc Sk,
- na zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom ( obec má zmluvu
s Charitou Ružomberok) sa poskytlo 533 tisíc Sk,
- na likvidáciu a odvoz odpadov a tiež likvidáciu „čiernych skládok“ obec
za rok vynaložila finančné prostriedky vo výške 760 tisíc Sk ( z toho
príjem od občanov za vývoz TKO bol 245 tisíc Sk).
Obec dostala aj finančné dotácie a to:
- zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške 20 tisíc na zachovávanie
ľudových tradícií. Tieto financie sa použili na vyhotovenie ľudových krojov
- z Ministerstva kultúry vo výške 37 tisíc Sk na knižnicu. Z toho sa zakúpil
počítač a tlačiareň, inštalovalo sa pripojenie na internet, na ktorý budú mať
prístup občania a zabezpečovacie zariadenie.
-

Rôzne.
29.marca priletel na komín MŠ bocian, 3.4. priletela aj samica, vyviedli 3
mláďatá, odleteli 23. 8.
4.6. sa na obecnom úrade uskutočnila voľba nového riaditeľa základnej školy.
Voľbe predchádzal konkurz a po splnení všetkých podmienok sa ho zúčastnili 3
kandidáti. Novým riaditeľom Základnej školy s materskou školou sa stal Mgr.
Peter Kulich.
2.9. sa začal nový školský rok. Do prvej triedy nastúpilo15 prvákov, základnú
školu navštevuje celkove 172 žiakov, materskú školu 60 detí vo veku od 2 do 6
rokov.
1.novembra sme slávili Sviatok všetkých svätých, vo vyzdobenom cintoríne
hrala hudba, počasie bolo príjemné, slnečné.
Výkyvy počasia: po Troch kráľoch nasnežilo asi 10-15 cm snehu a na
zamrznutom povrchu sa udržal do 12.1., kedy prišlo oteplenie až do 7 stupňov.
Sneh opäť napadol až 22.1, vydržal len do začiatku februára. Celý apríl chladné
sychravé počasie. V polovici septembra po dlhých slnečných a teplých dňoch
zozimilo, sychravé počasie s teplotami 8-11 stupňov. Babie leto prišlo asi od 10.
októbra do konca, teploty 15-20 stupňov s raňajšími hmlami. zhoršenie nastalo
od polovice novembra, kedy začalo byť chladno a sychravo. Sneh napadol tesne
pred Vianocami.

Spoločenské organizácie a združenia.
V roku 2008 v obci aktívne pracovali nasledovné spoločenské organizácie
a združenia:
- Obecný športový klub (OŠK), prezident je p. Ján Lauko, klub má 8 oddielov

a to: futbalový, stolnotenisový, šachový, volejbalový, lyžiarsky, tenisový, RVTŠ
a kynologický,
- Slovenský zväz záhradkárov (SZZ), predseda je p. Jaroslav Dvorský,
- Slovenský červený kríž (SČK), predsedníčkou je p. Katarína Žúborová,
- Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), predsedníčkou je p. Elena Lukáčová,
- DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, predsedom je Mgr. Jaroslav
Timko,
- Zväz postihnutých civilizačnými chorobami (ZPCCH), predsedom je p.
Miroslav Hrnčiar,
- Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB), predsedom je p. Jozef
Čapčík.
Z činnosti Jednoty dôchodcov v Liskovej v roku 2008.
Tri veci sú potrebné:
- Tri veci musíš sebe a druhým želať: Zdravie, priateľov a radosť.
- Tri veci musíš ovládať: Svoju povahu, svoj jazyk a svoje správanie.
- Tri veci musíš zdokonaľovať: Odvahu, dobrotu a lásku k blížnemu.
- Tri veci musíš dať: Čo najviac chudobným, slovo útechy smutným
a slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžili.
- Trom veciam sa musíš vyhýbať: Krutosti, namyslenosti a nevďačnosti.
- Tri veci musíš obdivovať: Krásu prírody, deti a starých ľudí.
Týmito vzácnymi troma vecami, ktoré by si mal každý občan uvedomiť vo
svojom živote, je sprevádzaná aj činnosť našej organizácie. Snáď aj pre tieto tri
veci sa našej organizácii darí viac ako dobre, na čele ktorej už pekných pár
rokov stojí pani Elena Lukáčová.
Výbor organizácie pracuje v zložení: Oľga Slimáková, Friderika Hradská, Anna
Bendisová, Anna Pažítková, Marta Urbanová, Milan Slimák a Vincent Baran.
V roku 2008 nás bolo 121 členov, z toho však traja – Albínka Hatalová, Janko
Tatinec a Jarko Štrbáň navždy odišli z našich radov.
I keď priemerný vek členov je 68 rokov, čiže sme prestárla organizácia, nič na
veci nemení a aktivitu rozvíjame úspešne. Zúčastňujeme sa rôznych aktivít
svojich aj poriadaných obcou, akým bolo podujatie Lisková sa zabáva, kde sa
vyšantili mladí aj starší. Pre členov sme zabezpečili rekondičný pobyt
v Turčianskych Tepliciach a Beskydách, zúčastnilo sa ich 30 členov. Vydarená
bola aj augustová dovolenka na Jadranskom pobreží, pretože počasie bolo na
jednotku a slaná voda pomohla našim kĺbom. Bolo nás tam 20 a keď sa
kohokoľvek opýtate, povie: dobro bolo...
U členov je veľmi obľúbené aj kúpanie v Bešeňovej a v kúpeľoch Lúčky. Žiaľ,
niektorí naši členovia majú zdravotné problémy a sú častejšie chorí, preto sa do
týchto podujatí nezapájajú. Ale aj pre nich organizujeme 2 krát ročne
autobusové zájazdy do Poľska a prednášky so zdravotnou tematikou.
Za pochopenie a podporu pri našich aktivitách vyslovujeme obci veľké
ďakujeme!

Elena Lukáčová – predsedníčka JD Lisková
Obecný hasičský zbor.
Obecný hasičský zbor po dlhoročnej žalostnej situácii začína písať novú,
a verme, že úspešnú históriu za veľkého nadšenia a zápalu nových členov zboru
a tiež za pomoci obecného úradu a obecného zastupiteľstva. V súčasnosti má 13
riadne vyškolených členov a veríme, že časom sa naše rady rozšíria, aby sme
boli všade tam, kde bude naša pomoc potrebná, nielen v prípade požiaru, ale aj
pri iných neočakávaných situáciách. Máme za sebou aj úspešné zásahy: 2 cvičné
a 3 výjazdy k požiarom v katastri obce. Tento rok po dlhšej dobe sme sa
zúčastnili previerkového cvičenia – cvičný poplach na uhasenie fingovaného
požiaru. Čas, za ktorý sme to od vyhlásenia po úplné uhasenie stihli bol niečo
okolo 8 minút. V rámci svojich možností sme v spolupráci s obecným úradom
vyhlásili 2 cvičné poplachy ( jeden dopoludnia, druhý večerný ) s uhasením
založeného ohniska a umelo vytvorenými prekážkami pri zdolávaní daného
požiaroviska. Zúčastnili sme sa aj súťaží. V Liptovskej Lúžnej, kde sme ako
začiatočníci obsadili 16 miesto v štafete a vodnom útoku, v nočnej súťaži
v Liptovskej Teplej už bolo viditeľné zlepšenie. Hoci k dobrému času máme ešte
ďaleko, pravidelnými tréningami a cvičeniami sa pokúšame ísť správnym
smerom byť nielen nápomocní, ale robiť aj dobré meno nielen sebe - hasičom,
ale aj obci, ktorú zastupujeme.

Matrika.
Počet obyvateľov k 1.1.2008: 2103.
Počet narodených detí v priebehu roka: 22, z toho 9 chlapcov a 13 dievčat.
Počet úmrtí: 32 občanov, z toho 11 mužov a 21 žien.
Počet obyvateľov k 31.12.2008: 2104.

