Kronika 2015
Kultúrno - spoločenské a športové podujatia
18. -21. februára – cez jarné prázdniny usporiadala DOMKA v klubovni pridedinský
tábor pre deti a mládež , ktorého témou boli veselé tučniaky. Zúčastnilo sa ho 56 detí.
18. februára na posledný fašiang sa v Ružomberku uskutočnil sprievod . Bol
prehliadkou krojov, fašiangových masiek a symbolov. Okrem okolitých obcí sa ho
zúčastnili aj členovia naších spoločenských organizácií v krojoch.
V nedeľu 15.marca za krásneho slnečného a teplého dňa sa 19 členná krojovaná
skupina žien - členky Miestnej organizácie Červeného kríža, oddielu Rekreačnej
telesnej výchovy a športu pri OŠK a Jednoty dôchodcov- spolu s bábkou –
Murienou prešla po dedine. Pomáhali im ďalšie dve ženy, ktoré po domoch
oznamovali tento pekný ľudový zvyk a pozývali občanov spolu so ženami zahnať
zimu a tak sa pričiniť o zachovanie tejto krásnej ľudovej tradície, veď minulosť je
neoddeliteľnou súčasťou našej prítomnosti či budúcnosti.
21. marca DOMKA pre deti a mládež pripravila tvorivé dielne . Na začiatku bolo
úlohou detí bolo čo najrýchlejšie prišiť na kúsok látky gombíky, navliecť nitku do
ihiel alebo zmerať krajčírskym metrom obvod klubovne. Potom prišiel rad na
vyrábanie prefíkaného mačiatka, priateľského hada či nezbednej chobotničky. Na
záver bolo skonštatované, že všetci zvládli prácu s ihlou a nitkou výborne
Podujatia sa zúčastnilo 27 detí.
26. marca sa v ZŠ Lisková uskutočnilo stretnutie detí, rodičov a učiteľov pod
názvom Noc s Andersenom, ktoré pripravil Roman Kubala spolu
s členmi Kultúrnej a športovej komisie v spolupráci so základnou školou. Deti
spoznávali svet kníh, spoločne čítali, súčasťou podujatia bolo aj divadelné
predstavenie. Zúčastnilo sa ho 184 detí.
9. apríla Stolnotenisový oddiel OŠK Lisková usporiadal súťaž v stolnom tenise pre
deti a mládež . Turnaja sa zúčastnilo 19 detí, víťazom boli odovzdané hodnotné
ceny.
12. apríla sa na motokrosovej dráhe v Liskovej uskutočnil ďalší ročník
MOTOCROSS Tour – celoslovenskej súťaže motoriek v rôznych kategóriách.
25. apríla sa na futbalovom štadióne v Liskovej uskutočnila Oblastná
výstava nemeckých ovčiakov aj za účasti zahraničných vystavovateľov.
Ako býva zvykom, v predvečer 1.mája, sa podľa starého ľudového zvyku stavali
máje. Aj tento rok sa pred materskou školou podujali postaviť spoločný máj pre
celú obec naši dobrovoľní hasiči . Do nálady im miesto spevu dievčat vyhrával
rozhlas. Prizerajúci sa občania sa už na túto ozdobu obce tešili a ,,májovníkov,,
povzbudzovali.
Vo štvrtok 7. mája sa pri príležitosti 70. výročia Dňa víťazstva konal už XVIII.
ročník Behu oslobodenia. Predchádzal mu pietny akt položenia venca k Pomníku

padlých pred MŠ. 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.
Bežalo sa podľa jednotlivých určených kategórií chlapci a dievčatá zvlášť. Začínali
najmenší škôlkari a končili najstarší žiaci. Atmosféra bola dobrá športová,
pretekárov sme výdatne povzbudzovali. Všetci škôlkari boli víťazi a preto všetci
dostali diplom a čokoládovú medailu. Víťazi jednotlivých kategórií zo základnej
školy boli ocenení vecnými cenami a diplomami. Všetci pretekári- a bolo ich okolo
230, dostali aj občerstvenie – dobošky a čaj. Počasie nám vyšlo a preto sme boli radi,
že môžeme v tomto tradičnom podujatí pokračovať.
10. mája sa vo vyzdobenej sále kultúrneho domu konala slávnosť venovaná všetkým
mamám, starým či prastarým mamám k ich sviatku . Po krásnom príhovore starostu
obce Ing. Jozefa Murinu svoju lásku, úctu a poďakovanie z úprimného srdiečka
vyjadrili v programe deti z materskej školy, žiaci základnej školy a krúžku ZUŠ.
Krásne spievali, recitovali, veselo tancovali a celkove pobavili a potešili všetkých
prítomných v sále. Na záver zaspievali spoločnú pieseň.
6. júna naši dobrovoľní hasiči zorganizovali III. ročník netradičnej hasičskej súťaže
o pohár Predsedu DHZ obce Lisková, na ktorej sa zúčastnilo 11 družstiev, pričom
nechýbali ani ženské družstvá. Naše členky obsadili krásne prvé miesto. Súťaže sa
zúčastnili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Lakšárskej Novej Vsi ,
s ktorými naši hasiči nadväzujú čoraz lepšie vzťahy.
13. júna Miestny spolok Červeného kríža usporiadal podujatie ,,Viem ti
pomôcťˮ, ktorého sa zúčastnilo 187 detí. Deti dostali kartičku so svojím menom , na
ktorú dostali potvrdenie po absolvovaní stanovíšť. Na stanovištiach absolvovali
napr. oživovanie zraneného, basketbalové disciplíny pod vedením Ivety Bielikovej,
streľbu na bránu futbalovou loptou, krútenie kruhom hula hop, hokej... Každý kto
absolvoval všetky stanovištia dostal darček so sladkosťami a výborný guláš, ktorý
navaril pán Juraj Plavecký.
Pre deti boli k dispozícii aj nápoje a jabĺčka. Deti zo ZŠ zatancovali, Evka Kubalová
zaspievala, Roman Kubala akciu hudobne sprevádzal, Mirka Šulíková hrala na
gitaru a deti si s ňou spoločne zaspievali, pracovníčky ZUŠ mali tvorivé dielne pre
deti, maľovali i učili maľovať deti na tvár. Návštevníci si mohli zakúpiť perníčky
a cukrovú vatu, pripravená bola pekná tombola, celú akciu moderovala p. učiteľka
Eva Križanová.
21. júna naša prípravka vyhrala v poslednom odvetnom zápase v Liptovskom
Mikuláši a získala Kormanov pohár bez prehry. Po návrate do Liskovej chlapci
prešli autom celou obcou za sprievodu hudby a spolu s nimi sa tešili aj občania.
26.6. – 28.6. sa uskutočnilo podujatie ,,Ozdravný pobyt na Mlynčekochˮ ktoré
organizoval miestny spolok Červeného kríža . Rekreanti sa cestou zastavili
v Kežmarku, kde navštívili kostol, ktorý je zapísaný v UNESCO. V Mlynčekoch
absolvovali rôzne náučné a športové aktivity, zúčastnili sa na otvorenom dni

v Nestvilparku v Hniezdnom, navštívili kúpele v Ružbachoch a cestou domov sa
zastavili v Akvaparku Poprad. Zúčastnilo sa ho 21 dospelých a 30 detí.
27. júna po niekoľkých rokoch dobrovoľní hasiči obnovili tradíciu pálenia Jánskej
vatry a v podvečer tohto dňa zapálili veľkú vatru , ktorú postavili. Pálenia sa
zúčastnili aj občania našej dediny, ktorým naši hasiči ponúkli občerstvenie v podobe
chleba s masťou a cibuľou a taktiež sa postarali aj o pitný režim.
2. júla Jednota dôchodcov Slovenska v Liskovej organizovala pre deti zber
liečivých bylín, ktorého sa zúčastnilo 33 detí. Najprv absolvovali prednášku
o liečivých bylinách a o ochrane prírody, potom nasledoval zber bylín a na záver sa
všetci občerstvili.
V sobotu 18. júla sa v areáli OŠK uskutočnil už 8. ročník podujatia pod názvom
,,Lisková sa zabávaˮ. Slávnostne ho otvoril o 15 hodine starosta obce Ing. Jozef
Murina, všetkých srdečne privítal a poprial im dobrú náladu. Po príhovore p.
Forgáčová poinformovala prítomných o pripravovanom programe. Potom mikrofón
prevzal Roman Kubala a pohotovo s prehľadom neustále oboznamoval prítomných
o atrakciách a súťažiach, ktoré práve prebiehali. Deti sa hneď začali zapájať do
súťaží, ktoré poriadali mladí domkári. Zároveň naše poľovnícke združenie znovu
pripravilo pre deti súťaž v streľbe zo vzduchovky,
ktorá bola na záver vyhodnotená a najlepší strelci z kategórie dievčat a chlapcov boli
ocenení vecnými cenami. Neskôr sme sledovali ukážky výcviku psov nášho
kynologického klubu pod vedením p. Pavla Demku. Počas celého popoludnia sa
mohli deti povoziť na koníkoch uja Milana Kubalu, aj tu sa pre veľký záujem
čakalo v rade. Tiež pripravená trampolína bola plná detí. Okolo 17,00 hodiny sme
sledovali ukážky práce našich dobrovoľných hasičov – simulovaná
dopravná nehoda, vyprosťovanie z auta a tiež uhasenie horiaceho auta. Deti sa
potom mohli pozrieť, ako to v hasičskom aute vyzerá a čo všetko tam je. Počas
popoludnia prebiehali súťaže pre deti a tiež pre dospelých – jedenie koláča
zaveseného na šnúrke bez pomoci rúk, súťaž v rýchlosti vypitia piva a kofoly,
fúriková súťaž a rôzne iné tiež s ocenením najlepších, ktoré organizovali členovia
ČK a ZRTV2. Novinkou bola príprava a varenie bryndzových pirohov –
a samozrejme aj ich jedenie. Pripravoval ich p. Jozef Roštek. Keďže ostalo ešte cesto
, tak ženy – pomocníčky z Jednoty dôchodcov narobili šúľancov, uvarili
ich a s bryndzou a škvarkami boli vynikajúce. Nechýbali ani tri kotle gulášu ,
ktorého šéfkuchárom bol p. Juraj Plavecký, ktorému pomáhali členky JD Slovenska.
O tom, že bol vynikajúci hovorí fakt, že už o 18,00 hodine ani v poslednom kotli
neostalo nič. Deti sa tešili z maľovania na tvár, predajných stánkov s cukrovinkami,
balónmi a rôznymi čačkami. Členky Jednoty dôchodcov ponúkali po stoloch
napečené koláčiky, záhradkári mali vyhodnotenie celoobecnej súťaže ,,O najkrajšiu
záhradku,, a prví traja výhercovia: Struhárová Zuzana č.d.740, Lauková Janka
č.d.690 a Kuboško Pavol č.d.535 dostali vecné ceny. Na ďalších miestach sa
oo

umiestnili Sojáková Danka č.d.806 a Vrabko Ferdinand č.d.358. Spestrením
podujatia bolo tanečné vystúpenie detí z tanečného krúžku Jánoš. Podvečer sa začali
vystúpenia. Najprv zaspievala Liskovianka a po nich hrala folklórno-spevácka
skupina Sliačania z Liptovských Sliačov. Vyvrcholením podujatia bolo losovanie
tomboly. Ceny do nej venovali miestne spoločenské organizácie a
združenia z obce, podnikatelia a obchodníci z obce a tiež sponzori. Hlavnú výhru
venovala Obec Lisková, bol ňou retro bicykel a jeho výherkyňa bola od šťastia
dojatá. Ďalším prekvapením bol malý levík zo ZOO kontakt, deti ho obdivovali
a niektorí si ho aj pohladkali. Zábava voľne pokračovala do neskorých hodín
a v podvečernom chládku sa po horúcom dni sedelo príjemne.
25.7. Volejbalový oddiel OŠK Lisková usporiadal volejbalový turnaj O pohár
starostu obce.
31. júla sa na Športklube Lisková uskutočnilo posedenie s jubilantmi našej obce,
ktorí sa v prvom polroku tohto roka dožili krásnych životných jubileí – 75, 80, 85
a viac rokov. Pozvaných bolo aj 8 manželských párov, ktoré oslávili 50. a 60.
výročie sobáša. Podujatie sa začalo veselými piesňami našej speváckej skupiny
Liskovianka a príhovorom starostu obce Ing. Jozefa Murinu. Nechýbali ani milé
slová v básňach prednesených V. Daňovou a E. Forgáčovou. Potom pán starosta
osobne každému poblahoželal, odovzdal kytičku a balíček. Po večeri sa začala
zábava, ktorú hrou na harmonike oživil pán J. Likavec a tiež hudbou pán F. Jurgoš.
8. augusta sa uskutočnil už 14. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Choč.
O 7,00 hodine ráno sa pripravený autobus naplnil turistami a odviezli sa do Valaskej
Dubovej, odkiaľ bol hromadný výstup. Týždňové tropické horúčavy zaručovali aj
v tento deň slnečnú oblohu. Na Poľane bola chvíľa oddychu a turistov čakala už len
finálna časť cez kosodrevinu na vrchol Choča. Po oddychu sa uvítacieho slova ujal
starosta obce Ing. Jozef Murina. Pozdravil nielen všetkých účastníkov, ale aj hostí
z družobného mesta Kravaře – novú starostku Mgr. Moniku Brzeskú aj s rodinou,
zástupcu starostky Ing. Petra Muczku, tajomníka Ing. Petra Novotného a ostatných
hostí. Po jeho príhovore sa slova ujal aj zástupca starostu Š. Blaško a aj menovaní
hostia z Kravař. Pár slov povedal aj Vladimír Slimák syn pána Slimáka, na počesť
ktorého sa koná tento výstup. Lucia Krúpová predniesla báseň Choč od nášho rodáka
Jaroslava Rezníka a všetci si spoločne zaspievali hymnickú pieseň Na kráľovej
holi.... Účastníci výstupu opäť na pamiatku dostali pamätné listy, tričká, šiltovky
a perá s logom podujatia. Výhľad na široké okolie bol pekný a pre mnohých
nezabudnuteľný. Pripravené občerstvenie – výborný guláš, ktorý pripravili páni Ján
a Jozef Laukovci a Jozef Roštek a tiež čapované pivo a kofola na chate p. Dvorského
všetkým zachutilo. Po krátkom oddychu v tráve sa turisti pomaličky pobrali domov,
síce unavení, ale s peknými zážitkami.
20. augusta Jednota dôchodcov Slovenska usporiadala na ihrisku v Liskovej
športové hry s vnúčatami. Pre deti pripravili rôzne súťaže ako beh, skok, hod na cieľ

loptou a rôzne iné súťaže. Počasie sa vydarilo, deti sa dobre zabávali , po ukončení
súťaží boli rozdané ceny a všetci sa občerstvili gulášom a sladkosťou.
29. augusta DOMKA usporiadala pre deti a mládež Bodku za prázdninami. Akcia sa
vydarila, účasť bola vysoká, po vyhodnotení súťaží si všetci pochutnali na výbornom
guláši.
5. septembra navštívila našu obec osemčlenná skupina s prvým miestostarostom
z nášho družobného mesta Kravaře. S členmi stolnotenisového oddielu OŠK
Lisková si zahrali turnaj na ktorý sa všetci veľmi tešili. Po skončení turnaja sa
vybrali na výlet do okolia našej obce. Podvečer bolo pripravené pohostenie, ktorého
sa zúčastnili aj zástupcovia našej obce.
10. septembra o 10,00 hodine sa v KH Choč na Lúčkach uskutočnila Ružomberská
lýra seniorov – prehliadka seniorských speváckych súborov zo Žilinského kraja, na
ktorej sa zúčastnil aj náš seniorský súbor Liskovianka. Naši speváci zaspievali
niekoľko piesní pod taktovkou Bibky Klačkovej, po ktorých nasledoval veľký
aplaus. Všetkým sa veľmi páčili. Za účasť dostali naši seniori Ďakovný list.
12. septembra sa v našej obci konala menšia – no o to významnejšia udalosť. Naši
dobrovoľní hasiči dostali nové hasičské auto aj s prívesom s protivodňovou
technikou. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo na námestí pred kultúrnym
domom. Priviezol ho sám p. Kaliňák spolu s p. Blanárom. Podujatie otvoril starosta
obce Ing. Jozef Murina. Pred príhovorom privítal a predstavil vzácnych hostí,
ktorými bol podpredseda vlády a minister vnútra SR p. Róbert Kaliňák, poslanec NR
SR a predseda Žilinského samosprávneho kraja p. Juraj Blanár, poslanec NR SR p.
Milan Mojš, prezident Hasičského a záchranárskeho zboru SR p. Alexander Nejedlý,
prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Ladislav Pethö, generálny sekretár
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranárskeho zboru v Žiline p. Jaroslav Kapusniak,
zástupcovia poľského družobného mesta Wožniki, primátor mesta Ružomberok p.
Igor Čombor, starostovia okolitých obcí a ďalší prítomní hostia.
Po starostovom príhovore mali príhovory p. Kaliňák a p. Blanár. Potom nastalo
slávnostné odovzdanie auta, kľúče prevzal veliteľ našich hasičov p. Michal Mišík
a nasledovala prehliadka auta so všetkým jeho vybavením. V kultúrnom programe
zaspievala naša spevácka skupina Liskovianka a podujatie oživil aj p. Roštek
s dievčatami v krojoch. Ako poďakovanie sme p. Kaliňákovi venovali obraz, ktorý
namaľoval náš občan p. Rudolf Likavčan. Po malom občerstvení sa vzácni hostia
rozlúčili a pokračovali v ceste do susednej obce.
9.10. usporiadala školská komisia pri OZ Lisková akciu pod názvom Liskovský
pedál – cyklistickú súťaž pre deti, mládež aj dospelých s exhibíciou pozvaných hostí
– reprezentantov SR v skoku do výšky Lukáša Beera a Tomáša Zemana.
Cieľ podujatia bol splnený, pre počasie bolo menej súťažiacich, ale viac divákov na
exhibícii.

9.10. – 11.10. MO SZZ v Liskovej usporiadala v kultúrnom dome tradičnú výstavu
ovocia a zeleniny dopestovaných v záhradách a poliach našich občanov.
Najväčšie, ale i najkrajšie expozície mali p. Glodžák, p. Bendis, p. Lubelec, p.
Boroňová a p. Štrbinová. Aj keď výstava bola dobre spropagovaná, zo strany
občanov obce nebol o výstavu dostatočný záujem, o to viac potešila návšteva detí zo
základnej školy i materskej školy.
24.10. usporiadala DOMKA pre deti a mládež športový deň. V tento deň sa deti,
ktorých bolo neúrekom, vyšantili na lacrosse, kde museli ako tím spolupracovať,
svalstvo si ponamáhali na korytnačom futbale, taktiež si otestovali schopnosti
predstavivosti a orientácie na ďalších stanoviskách. Počasie bolo krásne, takže si
všetci tento deň poriadne užili.
29.10. MS SČK Lisková zorganizoval lampiónový sprievod. Stretnutie sa
uskutočnilo pred kultúrnym domom. Prišlo viac ako 100 detí so svojimi rodičmi
a príbuznými. S rozsvietenými lampiónmi prešli popri železnici, obchode Jednota
a sprievod ukončili v areáli základnej školy. Deti dostali medovníčky – mačičku
a psíka a bol pre nich pripravený aj teplý čaj. Na záver spoločne vypustili lampióny
šťastia.
4.11. sa uskutočnil stolnotenisový turnaj, ktorý usporiadal OŠK – stolnotenisový
oddiel. Po ukončení turnaja boli víťazom odovzdané hodnotné vecné ceny.
Už druhý krát v tomto kalendárnom roku usporiadala obec slávnostné posedenie pre
jubilantov. Dňa 3.12. boli pozvaní do reštauračného zariadenia na Športklube
v Liskovej naši občania, ktorí sa v 2. polroku dožívajú 75, 80, 85 a viac rokov.
Pozvaných bolo 44 hostí, ale pre rôzne zdravotné problémy prišlo na posedenie 23
jubilantov. Spevácka skupina Liskovianka ich privítala veselými ľudovými piesňami
a básňou, žiačka základnej školy predniesla básničku a pán starosta slávnostný
príhovor. Každému jubilantovi zablahoželal s ružou a odovzdal darček. Potom
nasledovala večera a popri nej družná debata so spomienkami na svoju mladosť.
K dobrej nálade prispela aj harmonika, pri ktorej sa spoločnosť rozospievala.
V miestnosti už bol vianočný stromček, pri ktorom si občania podávali ruky a robili
spomienkové fotografie.
5.12. zorganizoval oddiel ZRTV2 podujatie pod názvom ,,Športový deň“
s návštevou Mikuláša. Cieľom podujatia bolo zapojiť deti do aktívneho športovania
a zapojiť do športových aktivít aj rodičov. Deti mali najskôr rozcvičku , kde im
profesionálna cvičiteľka vysvetlila, akým spôsobom je potrebné rozcvičiť všetky
časti tela, aby sa vyhli úrazu. Potom boli súťaže s loptami – hod na kôš, kop do
bránky, hod na cieľ...Na záver prišiel Mikuláš, ktorý deťom odovzdal balíčky.
Mikuláša sprevádzali dvaja anjeli a dvaja čerti. Všetci si pochutili na koláčikoch,
ktoré napiekli členky ZRTV2. Celková účasť 66, z toho 58 detí.

12.12. sme v našej obci mali Adventný večer. Najprv sa v sále kultúrneho domu
uskutočnilo už tradičné posedenie s dôchodcami. Osobnými pozvánkami bolo
pozvaných 525 dôchodcov vo veku od 60 rokov nahor. Po príhovore starostu obce sa
prítomným prihovoril aj náš rodák – poslanec NR SR Ing. Milan Mojš, ktorý prišiel
aj s manželkou. V kultúrnom programe na úvod zaspievala naša spevácka skupina
Liskovianka a potom už javisko patrilo deťom zo základnej školy a tanečnej skupine
ZUŠ Jánoš. Program sa niesol vo vianočnom duchu,... v zaplnenej sále veľký potlesk
svedčil o tom, že program sa páčil nielen pozvaným dôchodcom, ale aj rodičom
vystupujúcich detí, ktorí sa na ne tiež prišli pozrieť. Potom sa pokračovalo vonku na
námestí predajnými trhmi. Svoj stánok mala aj základná škola s výrobkami detí, pán
Jánoš vystavoval vlastné vyrezávané výrobky a obrázky z dreva, v ďalších stánkoch
z rôznych nadácií ponúkali tiež vianočné výrobky a ozdôbky – všetko krásne a ručne
vyhotovené.
O občerstvenie bolo tiež postarané. O upečenie koláčikov sa postarali členky JD
Slovenska. Zakúpiť sa dala grilovaná krkovička, klobásky – aj varené, kapustnica, na
pitie bol výber z hriateho grogu, punču, vareného vína a aj čaj pre deti. Všetko toto
pripravili členovia našich organizácií – Červeného kríža, Zväz záhradkárov, hasiči,
ZPCCH, oddiel RTVŠ 1 a poľovníci. Všetko krásne rozvoniavalo, ľudia sa
navzájom dobre bavili, aj si zaspievali. Po prvý krát bol aj rozsvietený vianočný
stromček pred materskou školou.
26.12. chodili mladí domkári po obci s Dobrou novinou.
Rôzne
Na začiatku januára nasnežilo, teploty boli mínusové, v noci až
-150C, sneh sa dlho neudržal, po prvej tretine mesiaca plusové teploty.
V sobotu 7.2. sa uskutočnilo Referendu o rodine.
Otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy
nesúhlasia s obsahom vyučovania.
Podľa výsledkov je referendum neplatné. Zúčastnilo sa ho len niečo viac ako 21%
ľudí. Na úspešné hlasovanie by ich muselo byť viac ako polovica.
3.4.- 6.4. boli Veľkonočné sviatky s premenlivou oblačnosťou a zrážkami, chladno.

Na Veľkú noc k nám priletel bocian, s jeho príletom sa veľmi ochladilo, začalo
snežiť, noci boli chladné teplota pod 00C, cez deň teplota vystúpila len tesne nad 60C.
Odletel v strede augusta, bol sám a neodchoval žiadne mláďatá.
V roku 2015 pokračovalo spracovanie veternej kalamity Žofia z mája 2014. Od jari
do jesene bolo rekordne teplé a suché počasie, čo spôsobovalo premnoženie
lykožrúta smrekového a lykožrúta malého a následne kôrovcovú kalamitu – stojace
suché stromy.
V tomto roku urbariát spracoval 5 100m3 kalamitného dreva, na vyčistených
plochách s výmerou 8,5 ha sa zalesnilo 35 000 sadeníc smreku a buka.
Urbariát prenajal za Váhom oproti letisku 4,9 ha plochu na ťažbu štrku, po vyťažení
plánuje vytvoriť v spolupráci so SRZ v Ružomberku vodnú plochu.
2. septembra sa začal nový školský rok , do materskej školy nastúpilo 72 detí vo veku
od 2 do 6 rokov, do základnej školy nastúpilo 169 žiakov, z toho 19 prvákov.
Vianočné sviatky boli bez snehu, pomerne teplé počasie, plusové teploty až pred
Silvestrom boli nočné teploty nižšie.
Poskytnuté dotácie pre spoločenské organizácie a združenia v obci:
Domka 2158,- eur, SZZ 332,- eur, ZPCCH 250,- eur, JDS 600,- eur,
DHZ 1500,- eur, OŠK 22700,- eur.
Matrika
Počet narodených detí:13 z toho dievčat 10 a chlapcov 3
Počet zomrelých občanov:42 z toho mužov 20 a žien 22
V priebehu roka sa prisťahovalo 42 občanov, 30 sa odsťahovalo.
Počet obyvateľov k 31.12.2015:2096
Investičná výstavba
Viacúčelové ihrisko pri ZŠ Lisková – celková hodnota: 32 160,- Eur, z toho
príspevok z výjazdového rokovania vlády SR: 12 000,- Eur, z finančných
prostriedkov ZŠ: 20 000,- Eur a Obec Lisková prispela sumou 160,- Eur.
Obnova verejného osvetlenia v obci Lisková - 105 936,21 Eur, ktorú získala naša
obec z EURO FONDOV a z vlastných prostriedkov poskytla 9 739,99 Eur. V rámci
modernizácie verejného osvetlenia bola uskutočnená výmena 112 ks svietidiel, ktoré
sa nahradili a doplnili ďalšími novými do celkového počtu 237 ks svietidiel. Nové
LED svietidlá sa nainštalovali na voľné podporné body rozvodovej sústavy NN siete,
čím sa zabezpečila rovnomernosť svetelnej sústavy.

Kamerový systém v obci Lisková za 6 879,95 Eur, z toho 5 503,96 z Ministerstva
vnútra SR ktoré získala na základe uznesenia Rady vlády SR ako dotáciu na
prevenciu kriminality a 1 375,99 použila z vlastných zdrojov. Kamery sú umiestnené
na kultúrnom dome, na cintoríne a na Športklube.
Prídavné zariadenie k multikáre FUMO – sypač 1 837,07 Eur.
Spojovací chodník medzi telocvičňou a ZŠ 8 148,- Eur z prostriedkov obce zlepšenie prechodu z budovy ZŠ do telocvične a k viacúčelovým ihriskám s umelou
trávou.
Investičné výdavky k už vybudovanému chodníku pre peších na ulici V. Šrobára po
koniec dediny Spolu: 3 582,- Eur. Dokončenie chodníka pre peších od p. Adamčiaka
po p. Pudiša, ktorého účelom bolo dobudovanie vsakovacích skruží na povrchovú
vodu.
Spevnenie plôch zámkovou dlažbou pod kontajnermi na separovaný zber odpadu.
V tomto roku Povodie Váhu pokračovalo v regulácii potoka na Ulici pod Chočom.
Počas celého roku Národná diaľničná spoločnosť, a. s. pokračovala vo výstavbe
diaľnice D1 Hubová - Ivachnová.
SPP, a. s. vymieňala plynovod, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1985-1989. Výmena
bola uskutočňovaná v súbehu s existujúcimi plynovodmi na verejných
komunikáciách, chodníkoch a tiež v rastlom teréne.

