Kronika obce za rok 2013.
Kultúrno spoločenské a športové podujatia.
10.februára Domka pre deti a mládeţ usporiadala zimnú olympiádu – rôzne
súťaţe na snehu v duchu Eskimákov a ich ţivota a tradícií.
V dňoch 25. aţ 28. marca - cez jarné prázdniny DOMKA usporiadala pre deti
a mládeţ pridedinský tábor a jeho ústrednou témou boli rozprávky, súťaţe,
vyrábanie rôznych predmetov a ozdôb. Zúčastnilo sa ho 44 detí.
27.apríla DOMKA pre deti a mládeţ usporiadala podujatie Po stopách mnícha...
cieľom bolo priblíţiť im pestrú prírodu Mnícha a spoznať rôzne geografické
zaujímavosti okolia.
30. apríla naši Dobrovoľní hasiči pre všetky ţeny a dievčatá pred materskou
školou postavili máj.
1.mája sa aj naši občania zúčastnili výstupu na Choč spojeného so sv. omšou na
vrchole, podujatie poriadalo Pastoračné centrum Katolíckej univerzity
v Ruţomberku.
7. mája sa pri príleţitosti 68. výročia Dňa víťazstva konal uţ XVI. ročník Behu
oslobodenia. Predchádzal mu pietny akt poloţenia venca k Pomníku padlých
pred MŠ. Po básni ţiačky ZŠ mal príhovor k udalostiam starosta obce Ing. Jozef
Murina. Štart a cieľ Behu bol pred základnou školou. Beţalo sa podľa
jednotlivých určených kategórií chlapci a dievčatá zvlášť. Začínali najmenší
škôlkári a končili najstarší ţiaci. Víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení
vecnými cenami a diplomami. Všetci pretekári – a bolo ich okolo 230 dostali aj
občerstvenie – dobošky a čaj. Škôlkári navyše dostávali ako odmenu za účasť
pestré balóniky. Počasie nám vyšlo tak akurát a preto sme boli radi, ţe môţeme
v tomto tradičnom podujatí pokračovať.
Tieţ 7. mája sa uskutočnil stolnotenisový turnaj pre deti a mládeţ, zúčastnilo sa
ho 17 súťaţiacich v dvoch kategóriách. Víťazom boli odovzdané ceny.
8. mája DOMKA usporiadala tvorivé dielne pre deti a mládeţ, na ktorých 20
detí vyrábalo loďky z polystyrénu.
12. mája sme všetkým mamám či starým mamám aspoň symbolicky darovali
v deň ich sviatku kvietok vďaky a lásky formou kultúrneho programu vo
vyzdobenej sále kultúrneho domu. Po príhovore starostu obce Ing. Jozefa
Murinu svoju lásku, úctu a poďakovanie z úprimného srdiečka vyjadrili
v programe deti z materskej školy, ţiaci I. stupňa základnej školy a krúţku ZUŠ.
Krásne spievali, recitovali, veselo tancovali a celkove pobavili a potešili
všetkých prítomných v sále. Na záver zaspievali spoločnú pesničku.
18. mája Jednota dôchodcov usporiadala ekumenický zájazd do poľského
Krakova, zúčastnilo sa ho 40 detí a mládeţe. Okrem účasti na poboţnostiach si
pozreli hrad Wawel a iné pamiatky.
Dňa 31. mája Dobrovoľný a Obecný hasičský zbor pripravil pre ţiakov 1. – 5.
ročníka zaujímavý program pri príleţitosti MDD. Pred kultúrnym domom

hasiči predviedli hasenie „poţiaru“ rôznymi hasiacimi prístrojmi. Deti mali
moţnosť vidieť práškový, snehový a vodný hasiaci prístroj. Potom v kultúrnom
dome predviedli záchrannú akciu vyprostenia ranenej osoby, poskytnutie prvej
pomoci a následné odovzdanie ţiačkam zdravotníckeho krúţku.
Neskôr sa začalo mnoţstvo súťaţí: preťahovanie poţiarnymi hadicami ( víťazné
druţstvo súťaţilo s hasičmi ), skákanie vo vreci, beh okolo prekáţok s loptičkou
na rakete, kotúľanie medicinbalov, spájanie a odpájanie poţiarnych hadíc,
skákanie cez švihadlá... Program pokračoval aj popoludní netradičnými
pretekmi áut na diaľkové ovládanie. Mohol sa zapojiť kaţdý a tí, ktorí nemali
vlastné auto na diaľkové ovládanie, si ho mohli od hasičov poţičať. Ďakujeme
našim hasičom za super program a perfektne pripravené súťaţe.
29.júna si prvý krát futbalový majster LIPTOV, víťaz 1.triedy – futbalisti OŠK
Lisková zmerali sily na domácom štadióne s výberom Liptova. Počas prestávky
boli dekorované víťazné kolektívy súťaţí riadených Liptovským futbalovým
zväzom a tieţ najlepší strelci od ţiakov, dorastencov aţ po dospelých. Malú
pamiatku na historický zápas si odniesol tieţ kaţdý z jeho aktérov. Zápas
skončil víťazstvom výberu Liptova 4:2. bola to milá slávnosť „koţenej“ na
ihrisku víťaza futbalovej „jednotky“ v Liskovej.
20. júla sa na štadióne OŠK Lisková uskutočnil uţ VI. ročník podujatia
„Lisková sa zabáva“. Slávnostne ho o 15,oo hodine otvoril starosta obce Ing.
Jozef Murina. Potom dal z pripraveného koša vypustiť 6 holubíc – ich počet bol
ako počet ročníkov, poprial všetkým dobrú náladu a zábavu a mohlo sa začať.
Po jeho príhovore p. Edita Forgáčová poinformovala prítomných o pripravenom
programe, kde sa čo a kedy uskutoční a zároveň uviedla aj kultúrne vystúpenie
súboru seniorov Liskovčianka. Kým dospelí oddychovali na lavičkách, deti sa
začali zapájať do detských súťaţí, ktoré poriadali členovia Jednoty dôchodcov
a mladí DOMKÁRI. Zároveň naše poľovnícke zdruţenie pripravilo pre deti
súťaţe v streľbe zo vzduchoviek a bol o ne veľký záujem. Medzitým sme si
mohli pozrieť praktické ukáţky hasenia poţiarov v domácnosti pri rôznych
príhodách, ktoré pripravili naši dobrovoľní hasiči v spolupráci s Ing.
Miroslavom Haličkom – okresným predseda DPO SR za okres Ruţomberok.
Tieto ukáţky zaujali nielen deti, ale aj mnohých dospelých. Neskôr sme mohli
sledovať ukáţky výcviku psov nášho kynologického klubu pod vedením p.
Jozefa Bukového, ktorý si prizval aj príslušníkov policajného zboru a ZVJS
Ruţomberok. Najprv porozprával o výcviku psov, na čo je výcvik zameraný
a rôzne iné zaujímavosti. Potom praktickými ukáţkami prezentovali svoju prácu
a prácu psov, taktieţ predviedli vyhľadávanie drog. Policajti prišli na
sluţobných motorkách a deti mohli na nich oči nechať. A keď sa potom mohli
na ne aj posadiť a odfotiť, očká im len tak ţiarili radosťou. Počas celého
popoludnia ujo Milan vozil deti na koči a koníky veru mali čo robiť pri takom
počte. Aj pripravená trampolína bola stále plná detí. Tak trošku nám nevyšiel
prelet rogala, z ktorého sa sypali cukríky. Pretoţe na letisku fúkal silný vietor,
rogalo nemohlo vzlietnuť podľa plánu, ale len za vhodných podmienok a tak

keď sa z neho sypali cukríky, akurát sa na ihrisku pripravovali na futbalový
zápas ţiaci – prípravka. Tak z nich mali radosť aspoň oni. Moţno pár z nich si
neskôr našli aj futbalisti miešaného druţstva. Vyvrcholením tohtoročného
podujatia bolo vystúpenie milého hosťa, ktoré sprostredkoval jej otec – náš
rodák a bola ňou finalistka Superstar Kristína Debnárová. Počas celého
popoludnia si všetci mohli pochutnávať na guláši, ktorého aţ 4 kotle navaril p.
Juraj Plavecký. Smäd a niektorí ešte aj hlad sme moli uhasiť v bufetoch p. Aleny
Plšičíkovej. Ďakujeme pracovníkom obce, členom Jednoty dôchodcov,
kynológom, hasičom, poľovníkom, Domkárom, ujovi Milanovi, chlapcom volejbalistom, zdravotnej hliadke - všetkým, ktorí pripravovali jednotlivé
turnaje, súťaţe, atrakcie, občerstvenie za ich prácu a pomoc, za to, ţe bez nich
by sa toto podujatie neuskutočnilo a to by bola veľká škoda. Taktieţ skvelému
DJ Romanovi za ozvučenie a hudbu a tieţ sponzorom podujatia.
27. júla Volejbalový oddiel OŠK Lisková usporiadal volejbalový turnaj O pohár
starostu obce
10. augusta sa uskutočnil 12. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na
Choč. Hoci deň predtým výdatne pršalo a ráno bolo zamračené, aj tak sa
pripravený autobus naplnil nadšenými turistami a odviezli sa do Valaskej
Dubovej, odkiaľ bol hromadný výstup. Na Poľane bola chvíľa oddychu
a turistov čakala uţ len finálna časť cez kosodrevinu na vrchol Choča. Pre
oblačnosť však nebol dobrý výhľad do okolia. Po oddychu sa uvítacieho slova
ujal Ing. Ferdinand Piroh. P. Macíková predniesla báseň Choč od nášho rodáka
Jaroslava Rezníka. Potom v príhovore starosta obce Ing. Jozef Murina všetkých
ešte raz privítal a v krátkosti ich oboznámil s históriou memoriálu. Na pamiatku
porozdával pamätné listy a perá s logom podujatia. Príhovor mal aj zástupca
starostu mesta Kravaře Ing. Petr Mouczka. Pripravené občerstvenie – výborný
guláš a pivo na chate p. Dvorského všetkým zachutilo. Na chatu prišiel aj náš
rodák – spisovateľ p. Jaroslav Rezník.
7. septembra usporiadala DOMKA pre deti a mládeţ rozlúčku s prázdninami.
15.septembra sa uskutočnila slávnostná svätá omša na liskovskej Kalvárii pod
šírim nebom, veriaci z Liskovej a okolia oslávili sviatok Sedembolestnej Panny
Márie. Pri kaplnke ju celebroval správca farnosti vdp. Mgr. Michal Hunčaga. Pri
organizovaní a materiálnom zabezpečení pomáhali starostovia obcí z Liskovej –
Ing. Jozef Murina a z Martinčeka p. Marian Lauko so svojimi spolupracovníkmi.
18. októbra mala naša materská škola veľkú slávnosť – 120. výročie svojho
vzniku. V prekrásne vyzdobenej sále kultúrneho domu sa zišli predstavitelia
obce, pozvaní hostia, rodičia aj ostatní občania obce. Uţ netrpezlivo na nich
čakali všetky deti zo škôlky, ktoré pod vedením pani učiteliek pripravili
slávnostný program. Úvodné slovo mala zástupkyňa pre materskú školu Mgr.
Andrea Brestovská. Svoj príhovor predniesla aj riaditeľka základnej školy Ing.
Renáta Galanová a starosta obce Ing. Jozef Murina. Potom uţ javisko patrilo
vystupujúcim deťom. Všetky boli oblečené v rôznych pestrých krojoch či
kostýmoch. Postupne od tých najmenších aţ po predškolákov spievali,

recitovali, tancovali. V malých prestávkach nás dve ţiačky ZŠ postupne
oboznamovali so vznikom a celou históriou škôlky. Do toho bola na plátne
premietaná prezentácia fotiek od tých najstarších aţ po súčasné. Pás slov
o aktivitách škôlky tieţ ešte prečítala Mgr. Brestovská. Zároveň boli pamätným
listom a kytičkou ocenení dlhoroční zamestnanci škôlky a tieţ minulí aj súčasní
predstavitelia obce.
13. decembra mala naša obec netradičné popoludnie, v ktorom sa spojili tri
rôzne podujatia v jeden celok. Vo vyzdobenej sále kultúrneho domu so o 15,30
začalo uţ tradičné posedenie s dôchodcami. Osobnými pozvánkami bolo naň
pozvaných 530 spoluobčanov nad 60 rokov. Kaţdý dostal vianočné salónky
a reflexný náramok. Po príhovore starostu obce Ing. Jozefa Murinu sa začal
kultúrny program – vianočná besiedka detí z materskej a ţiakov základnej
školy, ktorú pripravili pod vedením svojich pani učiteliek. Veselé pesničky,
básničky, tančeky či aj pár slov na zamyslenie navodili tú pravú – uţ
predvianočnú atmosféru. Umocňovali ju aj vyzdobené javisko a celá sála.
V nej mali ţiaci výstavku krásnych vianočných ozdôb a dekorácií, ktoré
občanom aj predávali. Zároveň tu mal výstavu vlastnoručne vyrobených
drevených obrazov a sôch náš občan p. Ján Jánoš. Svoje výrobky predávali aj
zástupcovia Domova dôchodcov Nádej z Likavky.
No a vonku – tam uţ bol v plnom prúde adventný večer. Okolie kultúry bolo
vyzdobené a vysvietené, nechýbal ani Betlehem. Po prvý krát sa rozsvietil
obecný vianočný stromček. Aj vonku si občania mohli zakúpiť rôzne vianočné
ozdoby a výrobky, ktoré ponúkali: p. Martina Boroňová, Michaela Borončová,
Spolok sv. Vojtecha, nadácia Ruţičky, vianočné oblátky ponúkala p. Irena
Praţenicová. A keďţe bola poriadna zima, na zohriatie boli ako stvorené
opekané klobásky a krkovička, ktoré predávali členovia Zväzu záhradkárov,
varené vínko od členiek oddielu RTVŠ pri OŠK a hriatô od členov
Poľovníckeho zdruţenia a tieţ ZPCCH. Nezabudli sme ani na deti, pre ktoré bol
pripravený teplý čaj a k tomu na ponúknutie výborné koláčiky od členiek
Červeného kríţa. Výťaţok z predaja PZ venovalo pre UNICEF, ZPCCH pre
materskú školu a oddiel RTVŠ pre charitu. Od všetkých to bolo krásne vianočné
gesto. Podujatie ozvučovali náš DJ Roman a p. Jurgoš, ktorý to aj celé filmoval
do obecnej videokroniky.
26.decembra mladí DOMKÁRI chodili po obci s Dobrou novinou.

Investičná výstavba.
Vykonala sa oprava poţiarnej zbrojnice a kniţnice za 3845,- €.
Opravilo sa oplotenie cintorína, následne vymaľovalo, opravili sa sakrálne
pamiatky v cene 1904,- €.
V rámci pokračovania opravy koryta potoka sa zakúpili panely na môstky cez
potok v cene 3437,- €.
Oprava ciest po kalamite v roku 2012: 1987,- €, finančné prostriedky boli
poskytnuté z dotácie ministerstva financií,

V rámci projektu na zlepšenie prostredia v obci a jej okolí sa na pripravovanom
náučnom chodníku vedúcom popod horu a jaskyňu a zóne na relaxačné
a oddychové aktivity dali vyhotoviť informačné tabule o Liskovskej jaskyni,
Mohylkách, Jánošíkovej pästi a dve súhrnné so všetkými chránenými útvarmi
a pamiatkami. Na jar budúceho roka sa osadí dlaţba, gumené rohoţe, stojany na
bicykle, lavičky, koše a doplní sa zeleň. Finančné prostriedky vo výške 2500,- €
boli poskytnuté firmou MONDI SCP.
Zateplenie budovy materskej školy: práce realizovala firma GEVOS Galovany,
práce stáli 46080,- €. Z podaného projektu nám neinvestičný fond EKO FOND
poskytol dotáciu vo výške 30209,55 €, čo predstavuje 70% investovanej sumy.
Začali sa aj prípravné práce na dokončenie chodníka pre peších – pokračovanie
chodník od predajne p. Adamčiaka smerom na dolný koniec po p. Pudiša a to
konkrétne výkup pozemkov v cene 4370,- €,
Rekonštrukcia kotolne v základnej škole: prípravná a projektová dokumentácia:
Vykurovanie - vonkajšie vedenie teplovodu stála 540,- €, projektová
dokumentácia Vykurovanie – kotolňa základnej školy stála 1140,- €. Projekt
a práce boli zadané firme Alterna, spol. s r.o., Lisková.
Kultúrny dom: prípravnú a projektovú dokumentácia pre územné rozhodnutie
vypracoval Ateliér GAM Ruţomberok v cene 3600,- €, pod parkovisko pri KD
sa vykúpil pozemok vo výmere 367 m2 za sumu 4404,- €.

Rôzne.
Od polovice januára začalo sneţenie, napadlo asi 30 cm snehu, začala aj
prevádzka lyţiarskeho vleku v Turíku, sneh sa však dlho neudrţal.
22. marca prileteli bociany, avšak pre sneţenie a mráz odleteli. Nanovo sa vrátili
8.apríla, vyviedli 3 mláďatá.
30. marca-1.apríla boli Veľkonočné sviatky, teploty boli okolo 0 stupňov,
daţdivé, sychravé počasie, v pondelok sneţilo.
2. septembra sa začal nový školský rok, do materskej školy nastúpilo 72 detí vo
veku od 2 do 7 rokov, do základnej školy nastúpilo 165 ţiakov, z toho 22
prvákov.
9. novembra sa uskutočnili voľby do vyšších územných celkov, volili sa
poslanci a ţupania, ţupanom Ţilinského samosprávneho kraja sa stal Ing. Juraj
Blanár.
Vianočné sviatky boli bez snehu, pomerne teplé počasie, plusové teploty.
Poskytnuté dotácie pre spoločenské organizácie a zdruţenia v obci:
Obecný športový klub: 15500,- €, DOMKA: 1978,- €, Slovenský zväz
záhradkárov: 332,- €, Jednota dôchodcov Slovenska: 600,- €, Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami: 250,- €, Červený kríţ: 332,- €, Dobrovoľný poţiarny
zbor: 500,- €, OF ROAD MOTOKLUB CHOČ: 350,- €.

Matrika.
Počet obyvateľov k 1.1.2013: 2103.
Počet narodených detí: 28, z toho 15 dievčat a 13 chlapcov.
Počet zomrelých občanov: 20, z toho 8 muţov a 12 ţien.
V priebehu roka sa do obce prisťahovalo 37 občanov, 23 sa odsťahovalo.
Počet obyvateľov k 31.12. 2013: 2113.

