Kronika 2016
Kultúrno – spoločenské a športové podujatia
V januári naši požiarnici polievaním vytvorili v areáli základnej školy klzisko pre
dychtivých korčuliarov, taktiež asistovali pri dopravnej nehode, kde usmerňovali
dopravu, čistili cestnú komunikáciu od úlomkov a pomáhali pri nakladaní
poškodeného vozidla na odťahovú službu.
Vo februári navštívili požiarnikov malí škôlkari z Materskej školy Lisková
a pripravili pre nich exkurziu po požiarnej zbrojnici. Nakoľko sa škôlkarom veľmi
páčilo, exkurziu si zopakovali aj koncom roka.
Koncom februára sa členovia DHZ zúčastnili výročnej členskej schôdze, na ktorej
zhodnotili predchádzajúci rok a stanovili si úlohy na ten nasledujúci.
9. 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.
V marci požiarnici brigádovali na Poľnohospodárskom družstve v Liskovej, kde
vypiľovali neželané kroviny.
1.- 4. marca sa už po piatykrát uskutočnil počas jarných prázdnin pridedinský tábor,
ktorý usporiadala DOMKA. Jeho témou bola ovečka Shaun. Podujatia sa zúčastnilo
60 detí a každý kto sa zúčastnil, dostal na vyhodnotení cenu podľa toho, koľko
bodov získal.
5. marca pripravila Domka pre deti Zimný turnaj, v ktorom si chlapci zmerali sily
v hokejbale a dievčatá si overili svoju šikovnosť vo vybíjanej. Všetko sa
odohrávalo na ihriskách v areáli základnej školy. Podával sa zeleninový hot dog
a teplý čaj. Podujatia sa zúčastnilo 60 detí.
6. marca sa niesol po obci spev 21 člennej krojovanej skupiny žien, ktorá vynášala
Murienu. Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili že
prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Členkám
Červeného kríža pomáhali 2 ženy, ktoré po domoch oznamovali tento pekný
ľudový zvyk a pozývali občanov spolu s nimi zahnať zimu a tak sa pričiniť
o zachovanie tejto krásnej ľudovej tradície.
14. 3. absolvovali desiati členovia Jednoty dôchodcov Slovenska z Liskovej výlet
do Vysokých Tatier na Hrebienok.
Na Veľkonočný pondelok zasahovali členovia DHZ pri lesnom požiari v katastri
obce Lisková. Pri tomto požiari zasahovali aj príslušníci OR HaZZ z Ružomberka

a tiež aj dobrovoľní hasiči z Liptovskej Teplej. Niekoľko dní nato zasahovali opäť
na tom istom mieste pri dohášaní skrytého ohniska.
16. apríla sa zúčastnili stolní tenisti OŠK Lisková „ Veľkonočného turnaja dvojíc ˮ
v družobnom meste Kravaře. Turnaja sa zúčastnilo 7 dvojíc – 3 dvojice z Liskovej
a 4 dvojice z Kravař. Víťazom turnaja sa stali hráči z Liskovej Vladimír Lauko
a Ľubomír Janík. Na programe boli aj priateľské zápasy medzi družstvami OŠK
Lisková, SK Kravaře „Aˮ a SK Kravaře „Bˮ . Naše družstvo na turnaji viedol
starosta obce Ing. Jozef Murina a predseda stolnotenisového oddielu OŠK Emil
Šeffer.
30. apríla pripravila Domka pre deti akciu pod názvom Dobrodružná výprava, ktorá
bola zameraná na spoznávanie miest a oblastí katastrálneho územia Liskovej. Deti
sa zoznámili s najdôležitejšími informáciami o významných miestach našej obce.
Akcie sa zúčastnilo len deväť detí, pretože chlapci dali prednosť futbalovému
zápasu.
30. apríla sa presne podľa zvykov staval máj. Mládencom-hasičom namiesto
ľudovej hudby hral rozhlas a ich úsilie prišlo podporiť veľa spoluobčanov. Všetci
sa tešili na ten okamih, kedy sa bude v strede obce hrdo vypínať. Chlapci, už
trénovaní, to hravo zvládli a celý mesiac bude krášliť našu obec.
7. 5. pri príležitosti roka Milosrdenstva putovali domkári a členovia JD Slovenska
do Krakova do svätyne Božieho milosrdenstva.
6. mája sa pri príležitosti 71. výročia Dňa víťazstva konal už 19. 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. Bežalo sa podľa jednotlivých
kategórií, chlapci a dievčatá zvlášť. Začínali najmenší škôlkari a končili najstarší
žiaci. Atmosféra bola športová a pretekárov sme výdatne povzbudzovali. Všetci
škôlkari boli víťazi, a preto všetci dostali diplom a sladkú odmenu. Víťazi
jednotlivých kategórií zo základnej školy boli ocenení vecnými cenami
a diplomami, ktoré im odovzdal starosta obce a riaditeľka základnej školy Ing.
Renáta Galanová. Každý pretekár, bolo ich okolo 230, 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.
11. 5. sa uskutočnilo posedenie MS SČK pri príležitosti Dňa matiek aj Svetového
dňa Červeného kríža. Pri tejto príležitosti boli ocenení darcovia krvi v Liskovej,
ktorých nezištná pomoc je neoceniteľná.

15. mája sme si vo vyzdobenej sále kultúrneho domu uctili tie najmilšie
a najdrahšie – naše mamy a staré mamy. Slávnostný príhovor mal starosta obce Ing.
Jozef Murina. Vyzdvihol v ňom, čím všetkým pre nás mamy sú, poprial im veľa
lásky, zdravia a radosti z detí a rodiny. Potom už javisko patrilo vystupujúcim
deťom – od najmenších škôlkarov až po starších žiakov. Pesničky a tance striedali
divadielko, básničky a recitácie. Celkový program bol pestrý, krásny a živý. Deti
svojím umením ukázali mamičkám, ako ich majú radi. Neutíchajúci potlesk bol
krásnou odmenou za ich snahu.
25. mája sa členovia DHZ v Liskovej zúčastnili súťaže v Liptovskom Michale, kde
obsadili krásne prvé miesto a odniesli si so sebou aj putovný pohár.
28. 5. sa členovia ZO JDS Lisková zúčastnili pútnického výletu do Turzovky –
vrch Živčáková a tiež sa zastavili v Rajeckej Lesnej pozrieť si nádhernú expozíciu
slovenského betlehemu.
4. júna členovia DHZ absolvovali v Kalamenoch Celookresnú hasičskú súťaž.
Od 13. 6. do 18. 6. sa naši členovia Jednoty dôchodcov boli zrekreovať
v Piešťanoch. Ubytovaní boli v hoteli Atóm, absolvovali po 5 procedúr, spoznávali
mesto, chodili na prechádzky a v sobotu sa oddýchnutí vrátili domov.
18. 6. usporiadal Miestny spolok Červeného kríža na futbalovom ihrisku pri
príležitosti Dňa detí akciu pod názvom „Čím chceš byť ˮ. K oslave detí sa pripojila
aj Súkromná škola Jánoš, ktorá túto akciu otvorila. Na začiatku sa každé dieťa
zaregistrovalo pri stánku Červeného kríža, dostalo registračnú kartičku
a upomienkové predmety. Pre deti boli pripravené súťažné stanoviská, na každom
stanovisku si vyskúšali rôzne povolania a dostali do registračnej kartičky pečiatku.
Po úspešnom absolvovaní stanovísk odovzdali kartičku v stane Červeného kríža
a získali sladkú odmenu. Na záver sa uskutočnila súťaž, kde sa simulovala
zlomenina ruky rodičov a deti mali pomocou pripraveného obväzového materiálu
ruku ošetriť a pripraviť na sadrovanie. Dôraz sa kládol nielen na rýchlosť ošetrenia,
ale aj kvalitu, na ktorú dozerali študentky z Fakulty zdravotníctva KU
v Ružomberku. Počas celého popoludnia zabezpečoval hudobnú a technickú
spoluprácuc Roman Kubala. V rámci podujatia vystúpilo divadlo zo Spišskej Novej
Vsi s hrou „Zabudnutý čert ˮ. Podujatia sa zúčastnilo 110 detí.
Po minuloročnom vypadnutí dorastencov zo 4. ligy bolo ich jediným cieľom vrátiť
sa čo najrýchlejšie späť, čo sa stalo skutočnosťou 18.6. na ihrisku v Palúdzkej.
19. 6. sa naši požiarnici zúčastnili netradičnej súťaže s PS8 v Liptovských Sliačoch.
22. 6. sa v Hubovej uskutočnil už 12. ročník Ružomberskej lýry, na ktorej sa
zúčastnil aj náš spevácky súbor Liskovianka – spev: Veronika Daňová, Emília

Žampová, Oľga Švárna, Anna Baranová, Anna Macková, Anna Bendisová, Otília
Štrbinová, Marta Hrnčiarová, Oľga Slimáková, Elena Likavcová, Ján Likavec, Ivan
Hradský, Dušan Huntoš, Jozef Teniak, Ján Švárny, Jozef Roštek, Bibiána
Demková, Anna Pažítková, Ladislav Demko a Richard Bendis. Harmonikár: Ján
Likavec a dirigentka: Bibiána Klačková.
23. 6. sa spevácky súbor Liskovianka pod vedením harmonikára pána Likavca
zúčastnil Galakoncertu v Liptovských Sliačoch. Toto pekné predpoludnie plné
spevu, potlesku a radosti ukončilo vystúpenie nášho súboru, ktoré sa veľmi páčilo
o čom svedčil veľký potlesk a prídavok dvoch pesničiek.
24. 6. – 26. 6. usporiadal Miestny spolok Červeného kríža ozdravný pobyt na
Mlynčekoch. Cestou sa všetci zastavili v historickom meste Kežmarok, kde sú
kostoly, ktoré sú zapísané medzi kultúrnymi pamiatkami Unesco. V piatok
navštívili tiež Beliansku jaskyňu a kúpele Ružbachy, v sobotu išli do Červeného
Kláštora a splavovali Dunajec, no a v nedeľu ukončili pobyt návštevou termálneho
kúpaliska Vrbov. Podujatia sa zúčastnilo 36 detí a 35 dospelých z Liskovej. Počas
pobytu absolvovali deti školenie ako poskytnúť prvú pomoc, rôzne súťaže
zamerané na túto tému, ale si aj spolu s rodičmi i starými rodičmi zašportovali.
Každý večer bola opekačka pri ohni, kde si všetci spolu zaspievali za sprievodu
gitary.
Koncom júna si požiarnici pre žiakov základnej školy pripravili ukážky evakuácie
osoby z nadzemného podlažia a tiež ukážky ako správne postupovať pri hasení
rozpáleného oleja. Následne im vysvetlili, aké typy hasiacich prostriedkov existujú
a na hasenie čoho sa používajú.
V júli sa členovia DHZ zúčastnili súťaže v Lakšárskej Novej Vsi.
Od 8. 7. do 17. 7. sa naši členovia Jednoty dôchodcov rekreovali pri mori
v talianskom Lignano. Bývali vo vile Flóra vzdialenej od mora asi 70 m. Domov sa
vrátili svieži na tele i duchu a hlavne zdraví.
V sobotu 23. júla sa za krásneho slnečného počasia pri vynovených priestoroch
areálu Obecného športového klubu Lisková uskutočnil už 9. ročník podujatia
„Lisková sa zabáva ˮ. Slávnostne ho o 15,00 hodine otvoril starosta obce Ing. Jozef
Murina, poprial všetkým dobrú náladu a zábavu. Zároveň uviedol aj kultúrne
vystúpenie speváckej skupiny Liskovianka. Kým dospelí oddychovali na lavičkách,
deti sa zapojili do detských súťaží, ktoré organizovali mladí DOMKÁRI i MS
SČK. Zároveň naše poľovnícke združenie pripravilo pre deti súťaže v streľbe zo
vzduchoviek o ktoré bol veľký záujem. Najskôr sme mohli sledovať ukážky

výcviku psov nášho kynologického klubu, po nich sa predviedli naši dobrovoľní
hasiči. Medzitým na hlavnom ihrisku prebiehali futbalové zápasy mužstiev
zostavených z radov občanov. Mohli sme sledovať aj divadielko, ktoré s deťmi
nacvičila Mgr. Mirka Šulíková ako aj ukážky modelov lietadiel a lietania. Súčasťou
podujatia bolo tiež vyhlásenie výsledkov súťaže „O najkrajšiu záhradku v obci ˮ
a prví traja výhercovia Macková Zuzana č. d. 662, Kondra Arnold č. d. 443
a Kľačko Jozef č. d. 642 dostali vecné ceny. Na ďalších miestach sa umiestnili
Gemerský Boris č. d. 741, Hollý Ľubomír č. d. 833 a Kudlová Vladimíra č. d. 508.
Počas celého podujatia vozil ujo Milan deti na koníkovi. Pre deti bola pripravená
trampolína a dva skákacie hrady, ktoré boli stále plné detí. Taktiež sa mohli
povoziť na malých autíčkach – štvorkolkách. Veľký záujem a neustály rad bol pri
milých žienkach, ktoré deťom maľovali tváričky, ruky či nohy podľa nimi
vybraných predlôh. Tiež sme si mohli poobzerať či zakúpiť ručne vyrezávané
drevené predmety a dekorácie nášho občana p. Jána Jánoša. Vyvrcholením
tohtoročného podujatia bolo vystúpenie ľudovej hudby Kysucký prameň
z Oščadnice. Potom už nasledovalo očakávané losovanie tomboly, ktorú predávali
členky ZRTVŠ 1. Krásne ceny určite potešili svojich výhercov. Počas celého
popoludnia si hostia mohli pochutnávať na guláši, ktorého až 4 kotle navaril p.
Juraj Plavecký so svojimi pomocníkmi - členmi Jednoty dôchodcov a Červeného
kríža. Chlapci – volejbalisti obsluhovali bufet, pán Jurgoš všetko zaznamenával na
kamere a DJ Roman celé podujatie ozvučoval a moderoval. Deti si tiež pochutnali
na cukrovej vate, medovníkoch a iných dobrotách. Smäd a niektorí ešte aj hlad si
mohli uhasiť v bufetoch p. Aleny Plšičíkovej. Vo večernom chládku sa príjemne
sedelo, hudba robila dobrú atmosféru, ľudia sa postretali, porozprávali, zasmiali,
a niektorí sa bavili do neskorej noci.
30. 7. usporiadal Volejbalový oddiel OŠK Lisková volejbalový turnaj O pohár
starostu obce.
16. 7. sa rozhorela Vatra zvrchovanosti za areálom Poľnohospodárskeho družstva.
V programe vystúpila Terchovská muzika s ľudovou hudbou a šermiari zo skupiny
Broň z Ružomberka. Podujatia sa zúčastnili štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
Rudolf Urbanovič, poslanci Národnej rady pán Milan Mojš a pán Dušan Titel,
prednostka Obvodného úradu Ružomberok pani Anna Paráková, primátor mesta
Ružomberok Igor Čombor, starosta obce Lisková Jozef Murina, starostovia
okolitých obcí pán Juraj Bobek, pán Dušan Lauko a ďalší funkcionári SNS.
Koncom júla v neskorej nočnej hodine boli požiarnici operačným strediskom
vyzvaní k zásahu pri požiari rodinného domu v Liskovej. Išlo o požiar
podkrovného bývania.

Začiatkom augusta boli naši požiarnici privolaní k požiaru slamy pod jaskyňou. Po
príchode na miesto bol už požiar zlikvidovaný členmi OR HaZZ v Ružomberku.
V sobotu 6. 8. sa na ihrisku v Liskovej uskutočnil nultý ročník Memoriálu Štefana
Šeffera – futbalový turnaj žiakov – kategória U 15. Účastníci turnaja: Dlhá nad
Oravou, Partizánska Ľupča, Ľubochňa, Liptovský Mikuláš U 14 a domáci OŠK
Lisková. Naši futbalisti skončili na druhom mieste za futbalistami z Dlhej nad
Oravou. Najlepší strelci boli Ferleťák Ján z Liptovského Mikuláša a Červeň Matej
z Dlhej nad Oravou, ktorí strelili po 7 gólov. Najlepší brankár bol Peterec Henrich
z Partizánskej Ľupče a najlepšia hráčka bola Planietová Lucia z Ľubochne.
8. 8. usporiadala Jednota dôchodcov Slovenska ,, Športové hry s vnúčatami ˮ, na
ktorých súťažili skoro všetky deti z Liskovej. Po súťaži sa rozdávali ceny a podával
sa výborný guláš a sladkosti. Podujatie sa vydarilo, počasie bolo nádherné a počet
detí vysoký.
13. augusta usporiadala obec Lisková už 15. ročník Memoriálu JUDr. Slimáka –
výstup na Veľký Choč. Deň predtým mu predchádzala spomienka na p. Slimáka pri
mieste jeho posledného odpočinku. O 7,oo hodine ráno bol pred kultúrnym domom
pristavený autobus pre všetkých milovníkov turistiky a priaznivcov tohto podujatia.
Výstup bol z Valaskej Dubovej. Počasie prialo tak akurát – aj slniečko a ani veľké
teplo. Výstup bol síce náročný, ale odmena z krásneho výhľadu z vrcholu zmyla
všetku únavu a aj nohy prestali bolieť. Po krátkom oddychu nasledoval program –
privítanie nielen starostu obce Ing. Jozefa Murinu, ale aj pozdravy hostí
z družobných miest – českých Kravař a poľských Wožnik. Samozrejme, nechýbala
ani báseň o Choči liskovského rodáka Mgr. Jaroslava Rezníka. On síce na vrchol
nevystúpil, avšak bol jedným z hostí na chate pána Dvorského, na ktorej sa
po zostupe stretli všetci účastníci výstupu, ktorí na pamiatku dostali aj pamätné
listy, odznaky či tričká s logom výstupu. Po občerstvení – výbornom guláši
a čapovaných nápojoch, si ešte zaspievali hymnické piesne a s dobrým pocitom sa
rozlúčili a pobrali domov síce unavení, ale vnútorne spokojní. A už teraz sa tešia na
budúce spoločné stretnutie.
16.8. sa členovia Jednoty dôchodcov vydali na mariánske miesto Litmanová. Vdp.
farár ich viedol modlitbou a spevom po krížovej ceste na horu Zvir. Na vrchu vítala
veriacich svätyňa s vlastným amfiteátrom, v ktorom sa konala bohoslužba.
25. augusta si v rámci svojej rallye spravili historické vozidlá odbočku mimo svojej
trate a zašli aj k nám. Krásnym defilé prechádzali cez areál Obecného športového
klubu, kde ich vítali nielen zástupcovia obce, ale aj občania, ktorým učarovala
krása histórie a mocných koní pod kapotou. Autá boli naozaj skvosty svojej doby
a obdivujeme ich funkčnosť až dodnes. Určite sa všetkým páčilo naše privítanie –

domácimi šiškami a pohárikom medoviny, ktorú sme im ponúkali ako inak –
v krojoch, nech vidia, že aj my sme hrdí na svoje tradície tak, ako oni na svoje
tátoše.
Skupina seniorov JDS z Liskovej pod vedením riaditeľky Ing. Dagmar Švecovej
z Domu dôchodcov Nádej v Likavke sa 25. 8. zúčastnila na turisticko-poznávacom
zájazde v Banskej Štiavnici a jej okolí. Prvým zastavením bol Lesopark spojený so
ZOO. Pri prehliadke sa potešili pohľadom na lesné zvieratá. No nielen zvieratá, ale
aj scenéria Štiavnických vrchov bola úchvatná. Druhým zastavením bolo historické
mesto Banská Štiavnica. Očarilo ich svojou architektúrou a budovami zdobenými
rôznymi ornamentami. Navštívili Štiavnický betlehem a evanjelický kostol, ktorý je
najstarší v celej Európe. Pozreli si tiež starobylú väznicu i dom, kde býval kat,
ktorý vykonával popravy. Navštívili aj poľovnícke múzeum v Antole. Plní zážitkov
a hladní sa zastavili v reštaurácii, kde ich čakal prestretý stôl s jedlom, na ktorom si
všetci pochutili. Po zaslúženom oddychu vyčerpaní nastúpili do autobusu a za
veselého spevu dorazili šťastlivo domov.
V auguste sa náš DHZ zúčastnil súťaží v Turíku, Liptovskej Lúžnej a tiež
v Liskovej na netradičnej súťaži o pohár predsedu DHZ, ktorú organizovali už
štvrtýkrát.
9. 9. usporiadal Domov dôchodcov Likavka športový deň, na ktorý boli pozvaní aj
dôchodcovia z JDS nielen súťažiť, ale aj spievať. Tak v piatok v rovnošate najskôr
zaspievali a potom začali súťažiť. V súťažiach sa im darilo, získali 3 medaily. Na
obed si pochutili na výbornom guláši a po vyhodnotení si ešte zaspievali
a poďakovali za krásne prežitý deň.
11. 9. usporiadal Miestny spolok SČK podujatie pod názvom Rozprávkový les.
Na deti čakal šašo, Budík budíček, princezná s čertom, Pat a Mat a lesné víly.
Všetky deti úspešne absolvovali pripravené stanovištia a za šikovnosť získali
sladkú odmenu a malé pozornosti. Po prechádzke rozprávkovým lesom čakala
na prítomných opekačka a voľná zábava. Podujatie sa konalo v Jamníku pri
poľovníckej chatke a zúčastnilo sa ho asi 40 detí.
25. septembra sa v Kravařoch uskutočnil medzinárodný turnaj žiakov vo futbale do
15 rokov – EURO futbal cup Kravaře. Turnaj sa uskutočnil pod záštitou starostky
mesta Kravaře Mgr. Moniky Brzeskovej. Zúčastnili sa ho družstvá z družobných
miest: Wožniky /Poľsko/, Lubliniec /Poľsko/, Lisková /Slovensko/, Kravaře
/Česko/. Víťazom turnaja sa stali žiaci z Lublinieca.
Okresná organizácia JDS Ružomberok 28. 9. usporiadala turistické podujatie, na
ktorom sa zúčastnili aj naši seniori. Mohli si vybrať medzi výletom do Čutkovskej

doliny alebo prehliadkou Vlkolínca. Nakoniec sa obidve skupiny stretli
v Čutkovskej doline.
V mesiaci október bolo založené občianske združenie Klub slovenských turistov –
Lisková. Myšlienkou založenia tohto združenia bolo stretávanie sa občanov našej
obce pri viacerých akciách, ktoré sme úspešne organizovali už aj celý tento rok.
Navštívili Vysoké Tatry, Popradské pleso, Zelené pleso a Hrebienok. Vyšľapali na
Hincovo pleso, Jahňací štít či blízky Veľký Choč a Šíp.
12. 10. zorganizoval výbor MS SČK stretnutie svojich členov pri príležitosti
„Októbra – mesiaca starších ˮ. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Cirkevnej
školy v Liskovej a pozvanie okrem členov prijali aj p. riaditeľka z Oblastného
spolku SČK Liptovský Mikuláš, pán farár a pán starosta. Prítomných členov aj
hostí privítala predsedníčka MS SČK p. Emília Omastová. Po milom príhovore
program obohatila spevom Eva Kubalová, žiačka ZŠ Lisková. Súčasťou stretnutia
nebolo len príjemne si posedieť pri dobrotách, ktoré pripravili členky MS SČK, ale
i odovzdanie malých pozorností dôchodcom nad 60 rokov a jubilantom, ktorí
v roku 2016 oslávili alebo oslávia okrúhly sviatok. Počas zápisu do prezenčnej
listiny dostal každý prítomný člen pero a reflexný pásik SČK. Veríme, že
jubilantov potešila kniha „Liptov z neba ˮ s krásnymi fotografiami z vtáčej
perspektívy. Naši „starší ˮ členovia dostali balíček so šálkou s lyžičkou SČK
a voňavý čaj. Prítomným sa prihovoril aj pán starosta. Zaželal im veľa zdravia
a spokojnosti v nadchádzajúcom období a poďakoval za aktívnu prácu pre blaho
našej obce. Taktiež informoval prítomných o aktivitách súvisiacich
s rekonštrukciou kultúrneho domu. Ani jubilanti a členovia nad 60 rokov, ktorí sa
zo zdravotných dôvodov nemohli dostaviť na stretnutie, neostali zabudnutí, a dňa
21. 11. dostali svoje darčeky pri osobnej návšteve pani Omastovej a pani Jánošovej.
14. októbra sa v ZŠ uskutočnil už piaty ročník cyklistickej súťaže Liskovský pedál.
Počasie prialo, a preto sa podujatie tešilo veľkému záujmu ľudí, ktorých prišlo
približne 200. Do preteku sa zapojilo približne 80 žiakov, ako aj niekoľko
dospelých do jazdy zručnosti. Súčasťou podujatia bolo tiež exhibičné vystúpenie
pozvaného hosťa, držiteľa svetového rekordu v šprinte na 60 m vo veteránskych
kategóriách, p. Vladimíra Výbošťoka z Banskej Bystrice. Ten spoločne s bývalým
žiakom školy, Tomášom Domiterom a organizátorom preteku Miroslavom
Ondrejkom, šprintérskym behom slávnostne otvorili novú bežeckú dráhu
v základnej škole. Pozvaný hosť bol tiež prizvaný na slávnostné otvorenie
dopravného ihriska v materskej škole, ktoré bolo vybudované s pomocou firmy
KIA a obce.
27. októbra sa opäť 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 50. výročie sobáša. Po
úvodnom privítaní sa hosťom prihovoril starosta obce Ing. Jozef Murina.
Poďakoval im za prácu pre obec, rôznu pomoc, samozrejme, poprial im 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 sa medzi sebou, na všeličo zaspomínali. Aj si zanôtili spolu so
spevákmi a potom aj zatancovali pri hudbe p. Jurgoša. Nálada bola veselá a všetci
sa dobre cítili. Hoci sa posedenia viacerí zo zdravotných dôvodov nemohli
zúčastniť, tí, ktorí prišli, určite neobanovali a budú naň radi spomínať.
27. 10. zorganizoval výbor Miestneho spolku SČK s podporou obce Lisková druhý
ročník Lampiónového sprievodu s názvom „Pozor v tme ˮ. Zraz účastníkov, detí
i dospelých bol pred Kultúrnym domom v Liskovej. Na celej trase boli vypnuté
pouličné lampy, čo umocnilo atmosféru lampiónov. Trasa končila na dvore
Základnej školy Lisková, kde deti dostali sladkú odmenu a teplý čaj. Na záver deti
vypustili lampióny šťastia.
V novembri požiarnici vykonali technický výjazd k dopravnej nehode dvoch
osobných motorových vozidiel a lesnej zveri.
18. novembra sa uskutočnila konsekrácia kostola. Slávnostnú svätú omšu, spojenú
s konsekráciou kostola, celebroval Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, za
účasti viacerých kňazov z farností dolného Liptova a dlhoročného správcu farnosti
Lisková, dekana liptovskomikulášskeho dekanátu, Mgr. Ing. Stanislava Culku.
Kostol bol zaplnený veriacimi z farnosti Lisková, ako aj z okolia, a tak sa svätá
omša mohla začať. Hneď v úvode sa ujal slova miestny farár Mgr. Michal
Hunčaga, ktorý privítal vzácnych hostí: otca biskupa, kňazov, zástupcov
evanjelickej cirkvi a. v. z Ružomberka, starostu obce Ing. Jozefa Murinu
s poslancami Obecného zastupiteľstva, hostí z družobných miest z českých Kravař
a poľských Wožnik, členov Farskej hospodárskej a pastoračnej rady ako aj
všetkých farníkov a ostatných milých hostí. Priblížil v skratke históriu prestavby aj
vyčíslenie nákladov na prestavbu a poďakoval sponzorom a veriacim, ktorí prispeli
finančnými darmi na toto pekné dielo. Potom požiadal otca biskupa o prevedenie
obradu konsekrácie. V úvode svätej omše bol nový oltár, ambona, múry kostola aj
všetci prítomní pokropení svätenou vodou, obrad konsekrácie pokračoval Litániami
ku všetkým svätým a po modlitbe nastala očakávaná chvíľa pomazania oltára i
konsekračných krížov olejom – klizmou a ich incenzovania kadidlom. Starší
miništranti následne zakryli oltár plachtou a priniesli sviece, ktoré pán dekan Mgr.

Ing. Stanislav Culka zapálil. Otec biskup spolu s kňazmi pokračoval v slávení
svätej omše. Na záver pán farár Mgr. Michal Hunčaga poďakoval otcovi biskupovi
za povzbudivé slová, ktoré v homílii adresoval našim farníkom, poďakoval
všetkým, ktorí boli akokoľvek nápomocní pri prestavbe kostola: Pamiatkovému
úradu, projektantovi, firmám Mondi SCP Ružomberok, ECO – Invest, starostovi
obce, poslancom OZ, sponzorom i všetkým veriacim za podporu tohto diela.
Členovia farskej rady úprimnými slovami poďakovali otcovi biskupovi, že nám
zrekonštruovaný kostol posvätil. Následne otec biskup udelil všetkým prítomným
slávnostné požehnanie a po pápežskej hymne sa slávnosť skončila. Potom boli naši
hostia pozvaní do miestneho Športklubu na slávnostné posedenie a malé pohostenie
bolo pripravené aj pre všetkých účastníkov.
25. 11. zorganizoval Miestny spolok SČK v Liskovej v priestoroch školskej jedálne
„Katarínskeˮ stretnutie svojich členov. Hlavným bodom programu bolo
zhodnotenie činnosti MS ČK za rok 2016. Predsedníčka p. Emília Omastová
privítala prítomných členov aj hostí. Pozvanie na stretnutie prijali p. starosta Ing.
Jozef Murina, pán poslanec OZ Roman Kubala, predsedníčka MS SČK
v Štiavničke. Po príhovoroch pristúpili k príjemnejšiemu bodu, ktorým bola
spoločná katarínska večera, milé posedenie v kruhu priateľov a skvelá zábava pri
harmonike.
10. decembra usporiadala obec ďalší ročník Adventného večera-vianočné trhy.
Prípravy naň boli už od doobedia v plnom prúde, veď bolo treba postaviť
prístrešky, priniesť stoly, lavice či upiecť všakovaké dobroty. Chvíľu pred začatím
prišiel medzi deti Mikuláš a porozdával im sladké balíčky. O 15,00 hodine to všetko
začalo. Na úvod starosta obce Ing. Jozef Murina všetkých srdečne privítal a poprial
dobrú zábavu. Naaranžované stánky lákali na kúpu krásnych a milých vianočných
výrobkov, ozdôb, sviečok, svietnikov, stromčekov a iných predmetov, ktoré
ponúkali pani učiteľky zo školy a tiež p. Sirotová, p. Jánoš ponúkal ručne
vyrezávané drevené sošky a iné výrobky, p. Praženicová voňavé vianočné oblátky.
No a potom tu boli stánky s občerstvením. Poľovníci podávali hriate a srnčí guláš,
Jednota dôchodcov tiež guláš, grilovanú krkovičku, šišky a domáce koláčiky,
Červený kríž teplý punč pre deti, varené víno a kapustnicu, záhradkári placky,
dobrovoľní hasiči grilované klobásky a punč, volejbalisti oddielu OŠK tiež punč,
ZPCCH hriate a členky oddielu ZRTVŠ1 varené vínko a k tomu chlieb s domácou
masťou a cibuľou. Jedenia a pitia bolo do sýtosti a do ešte lepšej nálady hrala
hudba p. Jurgoša. V kultúrnom programe vystúpila spevácka skupina Liskovianka,
hrou na gitary sa predviedli naši žiaci z krúžku ZUŠ Jánoš a spevom potešila Evka
Kubalová. No a samozrejme, aké by to boli Vianoce bez stromčeka – ten náš, pred
materskou školou, sme rozsvietili na želanie detí pekne odratávaním. Nálada bola
viac než dobrá, ľudí neúrekom, o čom svedčil aj fakt, že sa všetko zjedlo a vypilo.

Ľudia sa postretali, porozprávali a zaspomínali. Prišli aj takí, čo už v obci dlhšie
nebývajú, no stále ich to domov ťahá a radi sa s kamarátmi stretnú. V tomto
krásnom predvianočnom čase, kedy sa plnia sny a túžby a ľudia sú si bližší, sa
viacerí dohodli, že výťažok z predaja a dobrovoľný príspevok s láskou v srdci
venujú jednej osudom ťažko skúšanej rodine. Veď láska k blížnemu a nezištná
pomoc druhým je to najkrajšie, čo môžeme dať.
V decembri sa uskutočnila výročná členská schôdza DHZ, na ktorej si členovia
zhodnotili svoju prácu za rok 2016 a stanovili si úlohy na nasledujúce obdobie.
Zároveň si zvolili nové vedenie na nasledujúce funkčné obdobie.
26. decembra uskutočnila Domka koledovanie s Dobrou novinou.
Investičná výstavba
V tomto roku sa realizovala úprava chodníka pre chodcov na Ulici za Majer
v celkovej dĺžke 290 metrov. Tento bol vo veľkej časti rozkopaný po výmene
plynového potrubia. Asfaltový povrch sa nahradil zámkovou dlažbou. Časť
prostriedkov nám poskytla firma SPP distribúcia za nezrealizované spätné úpravy –
3 132 €, ďalšiu časť- 7 115 € doplatila obec.
V lokalite Jamník, na okraji lesa, bol postavený prístrešok pre turistov v celkovej
hodnote 458,53 €, ktorý je súčasťou náučného chodníka.
Obec sa spolupodieľala na rekonštrukcii detskej ambulancie v celkovej hodnote
12 756 €, ktorá je v náhradných priestoroch v rodinnom dome pri materskej škole.
Riešime tak situáciu, ktorá nastala počas rekonštrukcie kultúrneho domu.
Ambulancia sídlila práve v týchto priestoroch.
Najdôležitejšou akciou tohto roka bolo začatie realizácie „ Stavebných úprav,
nadstavby a prístavby kultúrneho domu ˮ spoločnosťou Krypton, s. r. o., Poprad.
Realizovali sa búracie práce, boli odstránené staré strešné nosníky, vybudovala sa
výťahová šachta, múrali sa nové priečky a montovali sa stropné nosníky novej
strechy nad veľkou sálou. Cena zákazky je 1 007 999,99 €.
V mesiacoch júl a august sa zrealizovala výstavba Dopravného ihriska „Zebrička ˮ.
Celková suma na zrealizovaný projekt dosiahla výšku 5 559,07 €, obec ho
spolufinancovala sumou 2 000,- €, dotácia od KIA MOTORS SLOVAKIA bola vo
výške 3 000,- €.
V areáli základnej školy sa zdemoloval nepotrebný komín v celkovej hodnote
4 440,-€, opravila sa šatňa v telocvični vo výške 8 156,04 € , dotácia od obce
8 100,- € a vybudovala sa bežecká atletická dráha s doskočiskom v hodnote

21 071,96 €, ktorá bude slúžiť hlavne žiakom na hodinách telesnej výchovy, ale aj
verejnosti, pretože areál školy je otvorený pre všetkých. Škola zakúpila fitness
stroje, ktoré budú osadené v areáli školy, v hodnote 8 851,68 €.
Obec sa v tomto roku spolupodieľala aj na oprave strechy evanjelického zborového
domu v Liskovej v hodnote 1 000,- €.
V areáli OŠK Lisková sa postavili dva prístrešky v hodnote 7 791,50 €.
Počas celého roku Národná diaľničná spoločnosť, a. s. pokračovala vo výstavbe
diaľnice D1 Hubová – Ivachnová.
Začiatkom roka 2015 sa vo farnosti začala príprava na rekonštrukciu kostola
spojená s prestavbou svätyne, aby kostol pri jeho okrúhlom výročí mohol byť
posvätený – konsekrovaný. Išlo predovšetkým o prestavbu oltára – obetného stola,
na ktorom sa slúži svätá omša a ambony, z ktorej sa hlása Božie slovo. Oltár je
postavený na dvanástich stĺpoch symbolizujúcich 12 apoštolov a ambona na
štyroch stĺpoch symbolizujúcich 4 evanjelistov. Pretože bol kostol v roku 2009
vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, na jeho rekonštrukciu bol potrebný
súhlas Krajského pamiatkového úradu. Iniciatíva vyšla od miestneho farára vdp.
Mgr. Michala Hunčagu a Farskej hospodárskej rady. Po vypracovaní projektovej
dokumentácie Atelierom Gam – Ing. Mariana Goča, po posúdení Krajským
pamiatkovým úradom, Liturgickou komisiou biskupského úradu a po úspešnom
schvaľovacom procese sa v apríli 2016 mohlo začať s realizáciou celej náročnej
akcie. Do realizácie bolo zapojených viacero firiem a mnoho farníkov z obce.
/Firma Euro kameň Spišské Podhradie, M-L-M Lisková, Alterna Lisková, Siemens
Bratislava, Ing. Daniel Olos Hubová, Milan Mlynárik Ružomberok, Ľuboš Benčo
Lisková, Atelier Gam Ružomberok/. Finančne sa na realizácii podieľali: Obec
Lisková – dotácia 20 000 €, Mondi SCP Ružomberok – 20 000 €, Ekoinvest 20 000 €, Obecný urbariát Lisková – 1000 €, milodary od veriacich, sponzorov
a zbierky na sv. omšiach - 40 123 €.
Výdavky na jednotlivé stavebné a montážne práce a dodávku materiálu:
Dlažba do svätyne, na obetný stôl a ambonu, montážne práce
16 055,97 €
/dodávateľ Euro kameň Spišské Podhradie/
Plynové kúrenie – kotol, materiál, montážne práce
4 427,06 €
/dodávateľ Alterna Lisková/
Stavebné práce – búracie práce, maliarske práce, podklad pod dlažbu 16 105,57 €
/dodávateľ M-L-M Lisková/
Osvetlenie kostola – svietidlá
2 671,75 €
/dodávateľ Siemens, Bratislava/.
Elektromontážne práce s dodávkou materiálu
1 123,60 €
/dodávateľ Ľuboš Benčo, Lisková/

Ozvučenie kostola s dodávkou mikrofónov
640,26 €
/dodávateľ Ing. Dominik Olos, Hubová/
Veľkoplošný displej – číselník
937,11 €
/dodávateľ Milan Mlynárik, Ružomberok/
Dlažba pred vchodom do kostola a pri veži
23 547,38 €
/dodávateľ Euro kameň Spišské Podhradie/
Vypracovanie projektovej dokumentácie
300,00 €
/dodávateľ Ateliér Gam – Ing. Marián Goč, Ružomberok/
Celkové výdavky
65 808,70 €
Televízory – čítačky, notebooky
3 000,00 €
/dar od Bohu známeho darcu/
Realizácia celej rekonštrukcie kostola, okrem pokládky vonkajšej dlažby, bola
ukončená 31. októbra 2016

Rôzne
28.1. sa v podvečerných hodinách uskutočnil v našej obci policajný zásah
s tragickým koncom. Policajti zastrelili miestneho obyvateľa, ktorý opakovane
útočil na hliadku nožom, pričom jedného z policajtov zranil.
Veľká noc 25.3. – 28.3. Počasie v piatok a v sobotu bolo chladné, ale v pondelok
a v utorok krásne jarné počasie.
31.3. priletel prvý bocian, samička za ním priletela 25. apríla. 30. mája bocian
vletel do elektrického vedenia - pravdepodobne zahynul. Následkom bol výpadok
el. prúdu. Po dvoch týždňoch priletel nový bocian, spolu odleteli 23.8., nemali
žiadne mláďatá.
21. mája pri svätej omši v Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre naša občianka
sestra Ivana Barteková zložila prvé sväté sľuby.
5. septembra sa začal nový školský rok, do materskej školy nastúpilo 72 detí vo
veku od 2 do 6 rokov, do základnej školy nastúpilo 171 žiakov, z toho 19 prvákov.
Cez vianočné sviatky boli plusové teploty s občasným mrholením, ochladilo sa až
po sviatkoch. Na Silvestra bolo krásne slnečno, v noci až -100C.
Matrika
Počet obyvateľov k 1. 1. 2016

2096

Prihlásení

39

Odhlásení

38

Narodenie

22, z toho 11 chlapcov a 11 dievčat

Úmrtie

23, z toho 17 mužov a 6 žien

Počet obyvateľov k 31. 12. 2016

2096

