Kronika obce za rok 2012.
Kultúrno spoločenské a športové podujatia.
V dňoch 5.-8.3. usporiadala DOMKA pre deti a mládež pridedinský tábor. Hrali
rôzne hry, súťaže, vyrábali africké náramky a spoznávali cudzie krajiny.
18. 3. sme podľa starého ľudového zvyku vynášali Murienu. 16 žien v krojoch
a 2 vyberačky prešli celú obec a spevom privolávali vytúženú jar.
24.3. DOMKA usporiadala pre deti a mládež tvorivé dielne, na ktorých vyrábali
veľkonočné ozdoby.
V pondelok – v predvečer prvého mája podľa starého ľudového zvyku naši
šikovní chlapci aj muži - dobrovoľní hasiči postavili v strede obce pri materskej
škole spoločný máj pre všetky naše dievčatá, ktorý celý mesiac krášlil našu
obec.
Už 15 rokov Obec Lisková v spolupráci so Základnou a materskou školou
poriadajú Beh oslobodenia. Tento rok sa uskutočnil 1. mája a bol
súčasťou veľkého športového projektu školy - „Liskoolympiády“ konanej
v dňoch 30.4. – 2.5. Počasie bolo krásne slnečné a tak nič nebránilo pretekárom
v športovom zápolení. Bežalo sa podľa jednotlivých kategórií chlapci a dievčatá
zvlášť. Prišli aj naši malí škôlkári spolu so svojimi rodičmi, ktorí nielen ich, ale
aj všetkých ostatných výdatne povzbudzovali. Víťazi jednotlivých kategórií boli
ocenení vecnými cenami a diplomami. Na osvieženie bol pre všetkých
pripravený čaj a na pomaškrtenie dobošky. Celkovú atmosféru hudobne aj
slovne spestroval náš DJ Roman.
7. mája sme si pietnym aktom položenia venca k pomníku padlých pri materskej
škole a pamätníku Medzi hrádkami pripomenuli 67. výročia Dňa víťazstva.
V nedeľu 13. mája sa vo vyzdobenej sále kultúrneho domu začala slávnosť
venovaná všetkým mamám, starým či prastarým mamám k ich sviatku. Po
slávnostnom príhovore starostu obce Ing. Jozefa Murinu začali program deti
z materskej školy a po nich žiaci základnej školy. Recitovali, spievali, tancovali,
vinšovali. Celý program bol veľmi milý, zábavný a veselý. Svojou vlastnou
básňou ho obohatil aj p. Jozef Roštek.
26.5. DOMKA usporiadala pre deti a mládež dobrodružnú výpravu pri
potulkách Chočským pohorím.
V júni sa uskutočnilo vyhodnotenie celoobecnej súťaže o najkrajšiu záhradku.
Prví piati výhercovia sú: Olympia Sojaková, č.d. 806, Katarína Kačalková, č.d.
683, Štefánia Horvátová, č.d. 889, Anna Paprskárová, č.d. 427 a Irena Pudišová,
č.d. 253.
V sobotu 21. júla 2012 sa na štadióne OŠK Lisková uskutočnil už 5. ročník
podujatia Lisková sa zabáva. Bol spojený s oslavami 760. výročia obce a 80.
výročím založenia športu v obci. Hoci od rána pršalo, akciu sme neodvolali
a dobre sme urobili, čas sa umúdril a sem-tam aj slniečko vykuklo. O 13,oo
podujatie slávnostne otvoril starosta obce Ing. Jozef Murina. Srdečne privítal

všetkých prítomných, zvlášť hostí podujatia: poslanca NR SR Ing. Milana
Mojša, Ing. Petra Muczku - zástupcu starostu družobného mesta Kravaře a tiež
starostov okolitých obcí, v krátkosti porozprával o rozvoji a zveľadení obce za
posledných 10 rokov. Potom p. Forgáčová oboznámila všetkých o pripravenom
programe na celé popoludnie. Nasledovalo vystúpenie spevokolu seniorov z
obce a po nich detské bábkové divadielko, ktoré nacvičila Mgr. Mirka Šulíková.
Zároveň sa na hlavnom ihrisku hrali 4 skrátené futbalové zápasy mužstiev
Likavka – Lisková. Kým dospelí oddychovali na lavičkách alebo sledovali
futbal, deti sa zapájali do detských súťaží, ktoré počas celého popoludnia
organizovali mladí z DOMKY. Zároveň naše poľovnícke združenie pripravilo
pre deti súťaže v streľbe zo vzduchoviek a bol o ne obrovský záujem. O 14,30
s húkaním prišla sanitka Falck Záchranná, hasiči z Ružomberka a Liskovej
k simulovanej autonehode. Predviedli vyslobodenie zranených z auta a
poskytnutie prvej pomoci. Nasledovali ukážky uhasenia horiaceho auta. Deti
mohli do hasičských áut aj sanitky vojsť, pozrieť si zariadenie, rôznu techniku,
výstroje. Neskôr sme mohli sledovať ukážky výcviku psov nášho kynologického
klubu pod vedením p. Jozefa Bukového. Najprv porozprával o výcviku psov, na
čo je výcvik zameraný a rôzne iné zaujímavosti. Potom praktickými ukážkami
prezentovali svoju prácu a prácu psov. Počas celého popoludnia sa deti mohli
tiež voziť na koči ťahanom koňmi uja Milana Kubalu, či do sýtosti sa vyskákať
na trampolíne. Pre návštevníkov podujatia boli pripravené 4 kotle výborného
gulášu, ktorý navaril p. Juraj Plavecký. Smäd sme mohli uhasiť v bufete p.
Aleny Plšičíkovej. O 17,30 hodine začalo losovanie tomboly plnej hodnotných
a krásnych cien. Od 19,oo hodiny sme tlieskali hosťom – folklórnemu súboru
Liptov, ktorí sa prezentovali veľmi pekným vystúpením. Ich vystúpením sa
oficiálny program skončil a začala sa voľná zábava. Do tanca i na počúvanie do
neskorých hodín hral DJ Miťo Bomba. Ďakujeme všetkým organizátorom
podujatia a tiež sponzorom, ktorí nás finančne alebo vecnými cenami určenými
do tomboly podporili.
11.8. sa uskutočnil už 11. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Choč.
Počasie tento rok neprialo, pršalo a bolo chladno, no napriek tomu sa okolo 150
milovníkov turistiky stretlo na vrchole Choča.
V dňoch 5. - 7. októbra 2012 Slovenský zväz záhradkárov v spolupráci s obcou
Lisková zorganizoval Výstavu ovocia a zeleniny v budove bývalej katolíckej
školy. Zúčastnilo sa jej 89 vystavovateľov so 149 výpestkami ovocia a zeleniny.
Súťaž o najkrajšie jablko vyhral p. Slavomír Lukač , na 2. mieste sa umiestnilo
jablko Ing. Jozefa Murinu, na treťom mieste jablká p. Štefana Krajčiho a p.
Františka Plšičíka. Víťazné jablká nás reprezentovali na Celoštátnej súťaži
O najkrajšie jablko v Trenčíne. Súťaž o najkrajšiu hrušku vyhral p. Ľudovít
Mojš, na 2. mieste sa umiestnila hruška p. Rastislava Hradského, na treťom
mieste hrušky p. Vladimíra Lubelca a p. Jaroslava Krakovského. Súťaž
o najkrajšiu kolekciu zeleniny vyhral p. Miroslav Hliva, na druhom mieste sa

umiestnila p. Martina Boroňová, na treťom mieste p. Friderika Hradská a p.
Jolana Štrbinová.
9.októbra 2012 organizačný tím zložený z členov školskej komisie pri Obecnom
zastupiteľstve v Liskovej pripravil druhý ročník cyklistickej súťaže Liskovský
pedál. Krásne počasie babieho leta, ale aj exhibičné vystúpenie majstra
Slovenska v naturálnej kulturistike Tomáša Velčického prilákali približne 70
súťažiacich a raz toľko divákov. Trate boli pripravené nielen pre najmenšie deti
z miestnej materskej školy, žiakov základnej školy, ale aj ženy sa mohli tešiť na
originálnu jazdu zručnosti. Tá bola tentoraz paródiou na kuchynské práce skĺbila ošúpanie zemiaka na čo najdlhšiu šupku s jazdou na bicykli pomedzi
kužele na čas. Pre súťažiacich bol pripravený čaj a sladkosti od našich
sponzorov. Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení.
V nedeľu 28. októbra sme sa stretli v sále kultúrneho domu, aby sme prejavili
svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným. Osobnými pozvánkami boli naň
pozvaných 512 dôchodcov. Ako malú pozornosť od obce dostávali vianočné
balíčky. Po slávnostnom príhovore starostu obce Ing. Jozefa Murinu vystúpil
hosť podujatia - folklórny súbor Liptov. Predviedli veľmi pekné živé pásmo plné
ľudových pesničiek, tanca, hudby. Mnohé piesne si naši občania pospevovali
spolu s nimi.
2.11. DOMKA usporiadala pre deti a mládež športový deň zameraný na
olympijské súťaže.
19.12. sa uskutočnil 1. ročník kultúrneho podujatia Adventný večer v Liskovej.
V tejto uponáhľanej dobe sme sa chceli na chvíľu zastaviť a precítiť čarokrásnu
atmosféru predvianočného času. Od 15,oo hodiny na námestí pri kultúrnom
dome hrali vianočné koledy, podávali sa teplé nápoje, koláčiky a chlieb
s masťou. V stánkoch, ktoré pripravili základná škola s materskou školou, pani
Boroňová, zástupcovia Spolku s. Vojtecha a Nadácie Ružičky sme si mohli
zakúpiť rôzne ručne robené vianočné výrobky, ozdoby, kalendáre, knižky a iné
drobnosti, p. Praženicová predávala vianočné oblátky. Od 16,oo do 17,oo
hodiny bola v sále kultúrneho domu vianočná akadémia detí z materskej
a základnej školy s ozvučením nášho DJ Romana. Pod vedením svojich pani
učiteliek pripravili naozaj krásny program. Po ňom ľudia vonku nakupovali,
postretali sa a porozprávali, potom si vypočuli vianočné koledy mladých
Domkárov. Atmosféra bola krásna, nálada dobrá a môžeme povedať, že
myšlienku podujatia sa nám podarilo naplniť.
26.12. chodili po obci mladí Domkári s koledami - Dobrou novinou.

Investičná výstavba.
Firma Gevos Galovany realizovala nadstavbu budovy OŠK s výstavbu novej
strechy v hodnote 111.020,- €.
Uskutočnila sa oprava oplotenia cintorína od hlavnej cesty, hodnota diela bola
20.774,39 €. Zároveň sa zbúrala stará márnica a postavil nový prístrešok so
skladom náradia a mapou cintorína v hodnote 9.848,- €, vybudoval sa

bezbariérový prístup k Domu smútku, zlikvidovala jama na odpad v cintoríne,
namiesto nej sú v cintoríne kontajnery. Tieto ostatné práce boli v hodnote
1.678,16 €.
V spolupráci s firmou Povodie Váhu sa uskutočnila ďalšia česť rekonštrukcie
potoka na Ulici pod Chočom. Obec zakúpila odnímateľné panely na premostenie
potoka pri jednotlivých domoch v hodnote 9.218,- €.
Vykonala sa rekonštrukcia krákorca tribúny Športklubu v hodnote 3.748,83 €.
Detské ihrisko: na základe podaného projektu „Revitalizácia detského ihriska
v obci Lisková“ nám firma MONDI SCP, a.s. Ružomberok poskytla dotáciu vo
výške 6.000,- €. Detské ihrisko sa oplotilo, zakúpili sa hojdačky, plastové
pieskovisko, exteriérový stôl na stolný tenis, gymnastická kladina, gumené
rohože pod detské zariadenia, dlažba, obrubníky.
Na oplotenie viacúčelového ihriska s umelou trávou a položenie dlažby, na
opravu telocvične základnej školy ( nové obklady) obec poskytla finančné
prostriedky vo výške 8.164,- €. Vymaľovanie telocvične, zakúpenie nových sietí
a prestavba hygienického zariadenia v škole bolo realizované z finančných
zdrojov školy.
Zakúpila sa snežná fréza na zimnú údržbu ciest a chodníkov v hodnote 2.159,- €.
V projekte IBV Vyšné Záhumnie sa poskytli finančné prostriedky na prekládku
nízkonapäťových káblov vo výške 12.896,- €.
Za realizačnú projektovú dokumentáciu na zateplenie materskej školy obec
zaplatila 1.600,- €. Následne bol podaný projekt na Ekofond do Bratislavy, ktorý
bol schválený.
Obec doplatila Poľnohospodárskemu družstvu Lisková za odkúpenie kultúrneho
domu sumu vo výške 5.910,- € .
Na multikáru Fumo bola zakúpená radlica na odhŕňanie snehu vo výške 3.096,-€

Rôzne.
Od polovice januára napadlo asi 40 cm snehu, tuhé mrazy -20 až -27 stupňov
Celzia trvali asi 2 týždne. Potok na ulici Pod Chočom zamrzol až tak, že jeho
hladina bola zarovno cesty, voda vytekala na cestu, preto musel byť pomocou
bágra ľad rozbitý a voda odklonená cez cestu do kanalizácie. Odmäk nastal asi
v polovici februára.
4. apríla na komín materskej školy priletel bocian, 9. apríla prišla aj samička,
vyviedli 2 mláďatá, odleteli 20. augusta.
V tomto roku si naša obec pripomenula 760. výročie prvej písomnej zmienky o
obci. Pri tejto príležitosti poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí
14. mája 2012 schválili udelenie najvyššieho obecného vyznamenania
„Čestného občianstva obce Lisková“ dvom významným osobnostiam: správcovi
rímsko-katolíckeho farského úradu v Liskovej pánu farárovi Mgr. Ing.
Stanislavovi Culkovi a starostovi družobného mesta Kravaře Ing. Andreasovi
Hahnovi.
Mgr. Ing. Stanislavovi Culkovi bolo Čestné občianstvo obce Lisková navrhnuté

pri príležitosti významného životného jubilea – 50 rokov života a 760. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Lisková. Veľadôstojný pán farár Stanislav Culka
počas 15. ročného pôsobenia vo farnosti obce Lisková významnou mierou
prispieval k obohateniu duchovného života veriacich spoluobčanov obce, staral
sa o výchovu mládeže, ako aj zveľaďovanie sakrálnych pamiatok v obci. Za jeho
pôsobenia v Liskovej si ho veriaci, ale aj ostatní spoluobčania veľmi obľúbili,
mladí v ňom videli veľký vzor a autoritu. Hneď v prvom roku svojho pôsobenia
spolu s mladými z DOMKY sa podieľal na obnovení chodníkov krížovej cesty
na liskovskú kalváriu a dňa 14.septembra 1997 na sviatok Povýšenia Svätého
kríža sa tu konala prvá pobožnosť krížovej cesty. V ďalších rokoch uskutočnil s
mladými zájazdy – púte, v roku 1998 do Ríma a Vatikánu, kde sa zúčastnili
audiencie u Svätého Otca, v roku 1999 do pútnického mesta francúzskych Lúrd
a Paríža. V roku 2001 na Kvetnú nedeľu sa v kostole Premenenia Pána
uskutočnilo stretnutie mládeže s diecéznym biskupom Mons. Prof. Františkom
Tondrom. Trikrát sa v našom kostole konalo dekanátne stretnutie kňazov rekolekcia ( v máji 1997, v novembri 2002, v máji 2012). Za jeho pôsobenia
aktívne pracoval detský, mládežnícky aj seniorsky spevokol.
Ing. Andreasovi Hahnovi bolo Čestné občianstvo navrhnuté pri príležitosti 760.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Lisková. Počas svojho 10 - ročného
pôsobenia vo funkcii starostu družobného mesta Kravaře sa veľmi aktívne
podieľa na rozvíjaní a prehlbovaní vyše 40- ročnej družby medzi mestom
Kravaře a obcou Lisková. Ing. Andreas Hahn je rodákom z Kravaře. Študoval na
Vysokej škole banskej, fakulty strojníckej v Ostrave. Dvojročnú náhradnú
vojenskú službu absolvoval na Mestskom úrade v Kravařoch a tak sa zoznámil
s prácou na úrade. Po úspešnom zvládnutí výberového konania sa od 1.
septembra 1999 stal tajomníkom Mestského úradu v Kravařoch. Po
komunálnych voľbách v roku 2002 bol zvolený za starostu mesta a je ním
doteraz. Okrem toho je v posledných dvoch volebných obdobiach úspešný aj
ako krajský poslanec Moravskoslezského kraja v Ostrave, kde pracuje v komisii
dopravy. Výpočet akcií a činností v meste, ktoré sa za jeho takmer 10 ročné
pôsobenie vytvorili je úctyhodný. Za všetky stačí vymenovať najväčšiu a
najrozsiahlejšiu akciu v meste – čistiareň odpadových vôd, ďalej športovospoločenský areál Buly – Aréna, Aquapark, veľké a malé golfové ihrisko, detské
ihrisko, požiarna zbrojnica, rekonštrukcia a modernizácia základnej školy,
Domov pre seniorov svätej Hedvigy, kruhový objazd v meste. Mesto Kravaře
pod jeho vedením je známe bohatým spoločensko – kultúrno – športovým
životom. Zaktivizovali sa družobné vzťahy v rámci trojdružby medzi poľskými
Wožnikmi, českými Kravařmi a našou obcou Lisková. Znovu sa obnovili
družobné styky a výmena skúseností medzi Základnými školami mesta Kravaře
a obce Lisková. Vedenie mesta Kravaře pomohlo našej obci pri zariaďovaní
kaplniek na liskovskej kalvárii aj v miestnom cintoríne. Ing. Andreas Hahn so
svojimi kolegami už mnohokrát navštívil našu obec, je pravidelným účastníkom
obecného výstupu na Veľký Choč, zúčastnil sa zájazdov s dôchodcami do našej

obce i zájazdov s pracovníkmi úradu. Čestné občianstva boli odovzdané v
nedeľu 8. júla 2012 po slávnostnej svätej omši v Rímskokatolíckom kostole
Premenenia Pána v Liskovej za účasti predstaviteľov obce, poslancov obecného
zastupiteľstva, pozvaných hostí a občanov obce.
12. júna sa po 15 rokoch s našou rímskokatolíckou farnosťou rozlúčil Vdp. Ing.
Mgr. Stanislav Culka, ktorý bol diecéznym biskupom Mons. ThDr. Štefanom
Sečkom, PhD. menovaný za dekana Liptovskomikulášskeho dekanátu so sídlom
v Liptovskom Mikuláši.
13. júla začal v obci pôsobiť nový správca rímskokatolíckej farnosti – Mgr.
Michal Hunčaga. Narodil sa 11. januára 1964. Jeho rodiskom bolo Medzibrodie
nad Oravou. Teológiu začal študovať v roku 1990 v Spišskej Kapitule. Svoju
kňazskú pôsobnosť začal ako kaplán 17. júla 1995 v Trstenej. O dva roky sa stal
duchovným otcom farnosti v oravskej obci Chlebnice a odtiaľ bol tento rok
preložený do našej obce.
17. júla pri príležitosti 80. výročia založenia futbalového oddielu pri športovom
klube sa uskutočnilo spoločné posedenie pamätníkov liskovského futbalu, na
ktorom si zaspomínali na športové začiatky, rôzne príhody a zážitky.
Obec Lisková ku dňu 19.06. 2012 vyhlásila verejnú anonymnú jednokolovú
architektonickú súťaž návrhov na riešenie rekonštrukcie kultúrneho domu ako
súťaž návrhov s udelením ceny podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 158/2006 Z.z. o
súťažiach návrhov. Súťažné podmienky boli pripomienkované a odsúhlasené
Obecným zastupiteľstvom obce Lisková dňa 18. 6. 2012 uznesením č.210. Do
súťaže bolo prihlásených 6 návrhov. Komisia zložená z odborníkov na
architektúru a stavebníctvo a poslancov určila ako víťazný návrh – návrh Ing.
arch. Janetty Ivanovovej, L7 Ateliér Bratislava s kolektívom: Katarína Hrvolová
a Bc. Martin Eckhardt.
3. septembra sa začal nový školský rok. Do materskej školy nastúpilo 73 detí, do
základnej školy 160 žiakov, z toho 18 prvákov.
22. októbra bola do funkcie riaditeľky Základnej školy s materskou školou
Lisková menovaná starostom obce Ing. Renata Galanová. Predchádzajúci
riaditeľ Mgr. Peter Kulich bol starostom obce z funkcie odvolaný.
Na dušičky – chladné, daždivé, sychravé počasie. Vianoce bez snehu, teploty
okolo O stupňov C.
V obci pracuje 9 spoločenských organizácií a združení v obci: Obecný športový
klub, DOMKA – združenie saleziánskej mládeže, Miestny spolok červeného
kríža, Jednota dôchodcov Slovenska, Zväz záhradkárov, Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,
Dobrovoľný hasičský zbor, FF Road Moto Klub Choč. Na ich činnosť boli
z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky vo výške: 21.960,- €.
Na podané projekty z Programu ochrany a podpory detí a mládeže boli
poskytnuté finančné prostriedky vo výške: 3.122,- €.

Miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov po smrti
dlhoročného predsedu p. Jozefa Čapčíka v II. polroku 2012 ukončila v obci
Lisková svoju činnosť. Všetky materiály organizácie boli odovzdané Okresnej
organizácii v Ružomberku.

Matrika.
Počet obyvateľov k 1.1.2012: 2087.
Počet narodených detí: 22, z toho 11 dievčat a 11 chlapcov.
Počet zomrelých občanov: 24, z toho 15 mužov a 9 žien.
V priebehu roka sa do obce prisťahovalo 38 občanov, 20 sa odsťahovalo.
Počet obyvateľov k 31.12. 2012: 2103.

