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Kultúrno spoločenské a športové podujatia
Fašiangové obdobie sa začalo plesovou sezónou. 20.1. sa v sále kultúrneho 
domu uskutočnili II. Bravčové hody, ktoré usporiadal OŠK – stolnotenisový 
oddiel.
27.1. sa tiež v sále kultúrneho domu konal už VIII. Reprezentačný ples 
Poľovníckeho združenia za účasti 220 hostí.
10.2. na lyžiarskom vleku v Turíku lyžiarsky oddiel usporiadal Medzinárodné 
snowboardové preteky. Vydarené podujatie s krásnym slnečným počasím 
a s poslednými zvyškami snehu.
16. až 18.2. sa uskutočnila tradičná ľudová bursa. 10 párov bursovníkov spolu 
s medveďom a cigánkou v piatok chodili po obci a spevom pozývali občanov na 
večernú tanečnú zábavu, na ktorej mali ženy a dievčatá vstup zadarmo. V sobotu 
chodili po obci len mládenci a vykrúcali ženy a dievčatá za „odmenu“ – 
slaninku, klobásku, vajcia,... Večer bola tanečná zábava s kultúrnym programom 
o bursovníkoch , ich vešanie a nakoniec pochovanie basy. Tým sa ukončilo 
fašiangové obdobie. Bursa sa ukončila účasťou bursovníkov v krojoch v nedeľu 
na svätej omši.
18.3. 14 krojovaných žien spolu s 3 „vyberačkami“ za príjemného skoro jarného 
počasia chodením so spevom po obci vyniesli Murienu – symbol zimy a jej 
vynesením privítali jar a nový život.. Tento ľudový zvyk zachovali členky 
Červeného kríža, Jednoty dôchodcov, Oddielu rekreačnej telesnej výchovy a 
športu a pracovníčky obecného úradu.
Ďalším zachovaným ľudovým zvykom bolo večer 30.4. stavanie májov 
mládežníkmi, ktorí bursovali. Najprv postavili máj pred kultúrnym domom, 
kostolom a potom 10 bursujúcim dievčatám.
4.5. sa uskutočnil už XI. ročník Behu oslobodenia. Podujatie sa začalo pietnym 
aktom položenia venca k pomníku padlých pri príležitosti Dňa víťazstva 
a príhovorom starostu obce Jána Lauku. Potom sa už pretekalo. Štart a cieľ bol 
pred základnou školou a bežalo sa po miestnej komunikácii. Začínali škôlkári, 
potom žiaci základnej školy podľa jednotlivých kategórií chlapci a dievčatá 
zvlášť. Spolu ich pretekalo 240. Víťazi každej kategórie boli ocenení diplomami 
a vecnými cenami, všetci pretekári dostávali občerstvenie. Škôlkári sa navyše 
potešili pestrým balónom. Počasie prialo a bolo to vydarené podujatie.
20.5. sa v sále kultúrneho domu uskutočnila slávnosť venovaná Dňu matiek. Po 
príhovore starostu obce Jána Lauku na vyzdobenom javisku vystupovali 
v kultúrnom programe deti z materskej a žiaci základnej školy. Zahrali 
divadielko, zatancovali pestré tance, zaspievali piesne, recitovali. Potlesk 
prítomných v plnej sále im bol krásnou odmenou za hodnotný program.
9.6. pri príležitosti Dňa detí pripravila Domka s finančnou podporou obecného 
úradu pre deti Rozprávkový kolotoč – rôzne zábavné aktivity.



23.6. sa deti a mládež mohli zúčastniť turistického výstupu na Chopok, ktorý 
organizovala Domka s finančnou podporou obecného úradu.
20.7. OŠK – stolnotenisový oddiel usporiadal v sále kultúrneho domu 
diskozábavu.
27.7. Jednota dôchodcov s finančnou podporou obecného úradu zorganizovala 
už tradičné Stretnutie troch generácií. Na ihrisku pre deti a mládež pripravili 
rôzne hry, súťaže a za odmenu dobrý guláš a posedenie pri hudbe.
28.7. sa na volejbalovom ihrisku uskutočnil volejbalový turnaj poriadaný OŠK – 
volejbalovým oddielom.
11.8. sa uskutočnil už 6. ročník memoriálu JUDr.Slimáka – medzinárodný 
výstup na Choč. Zúčastnilo sa ho asi 120 turistov nielen z našej obce, ale aj 
z Bratislavy, Kanady, Nemecka a zo širokého okolia. Na vrchole sa konala aj 
svätá omša celebrovaná pátrom Halienkom a bola pre všetkých veľkým 
zážitkom a povzbudením. Po zostupe sa účastníkom na chate p. Dvorského 
podávalo občerstvenie – guláš a nápoje. Bola to opäť vydarená akcia.
28.8. sa pri pomníku padlých uskutočnil pietny akt položenia venca pri 
príležitosti osláv Slovenského národného povstania za účasti pracovníkov 
obecného úradu, učiteľov ZŠ, MŠ. K príležitosti bola aj odvysielaná relácia 
v miestnom rozhlase.
29.8. Domka s finančnou podporou obecného úradu pre mládež usporiadala 
cyklistický výlet do keltského múzea na Havránku pri Liptovskej Mare.
1.9. tiež Domka s finančnou podporou obecného úradu zakončila prázdniny už 
tradičnou bodkou, na ktorej pre deti a mládež pripravili rôzne hry, súťaže a guláš 
a posedením v prírode.
7.10. sa deti a mládež mohli zapojiť do súťaže o najkrajšieho šarkana, ktorého si 
sami vyrobili a jeho vlastnosti aj vyskúšali pri spoločnom púšťaní na stráni. 
Tohto podujatia poriadaného Domkou s finančnou podporou obecného úradu sa 
zúčastnilo 25 detí. Súčasťou boli aj rôzne hry v prírode.
6.10. Domka s finančnou podporou obecného úradu usporiadala autobusový 
výlet pre deti a mládež na Horehronie. Navštívili Bystriansku jaskyňu, 
Čiernohorskú železničku a Vydrovský skanzen.  
5.12. základná a materská škola usporiadali Mikulášske večierky.
13.12. sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo už tradičné predvianočné 
posedenie s dôchodcami. Osobnými pozvánkami boli naň pozvaní občania od 
60. rokov nahor, spolu 447. 60., 65., 70., 75. a viac roční jubilanti v celkovom 
počte 228 ako vianočný darček dostávali kolekcie, ostatní (219) dostávali 
darčekové čokolády. Po príhovore starostu obce p. Jána Lauku sa na vianočne 
vyzdobenom javisku začal kultúrny program detí materskej školy s vianočnou 
scénkou, pesničkami a tančekmi. Po nich nastúpili žiaci zo školského klubu s 
pesničkami a hudobným divadielkom o narodení Ježiška. Celý program 
všetkých prítomných krásne predvianočne naladil, na chvíľu sme zabudli na 
každodenný zhon a starosti a spolu sme precítili čas blížiacich sa Vianoc. 



Spoločný potlesk v plnej sále potvrdil, že podujatia sa naši dôchodcovia nielen 
radi zúčastňujú, ale aj ocenia snahu všetkých účinkujúcich detí.
26.12. sa v sále kultúrneho domu uskutočnila Štefanská diskozábava poriadaná 
MO SNS.
26.12. občanov obce potešili mladí koledníci s Dobrou novinou.
31.12. mohli koniec roka osláviť aj na Silvestrovskej diskozábave poriadanej 
MO SNS.

  
Investičná výstavba.

Začiatkom januára sa na obecnom úrade začalo s prestavbou zasadacej 
miestnosti – vybudovaním priečky sa vytvorili dve miestnosti: zasadacia 
miestnosť a kancelária, osadili sa nové radiátory, plávajúce podlahy. Do novej 
zasadačky sa zakúpil nový rokovací stôl a stoličky. Na chodbe sa postŕhal 
obklad, položila sa dlažba, omaľovalo sa, osadili sa nové prechodové dvere, 
nové informačné tabule, urobilo sa nové elektrické vedenie, nové 
zabezpečovacie zariadenie až do čitárne a potiahla sa lokálna počítačová sieť. 
Zakúpený materiál a práce boli v hodnote 300 tisíc Sk. 
Koncom roka bola obci poskytnutá dotácia z rezervy Úradu vlády vo výške 200 
tis. na opravu obecnej budovy. Z týchto prostriedkov sa na obecnom úrade 
prebudujú hygienické zariadenia. Zatiaľ sa nakúpil potrebný materiál v hodnote 
86 tisíc Sk, práce sa začnú realizovať začiatkom budúceho roka.
Úprava koryta potoka.
V apríli tohto roka sa začalo s úpravou koryta potoka „Chočský“ a to od 
obecného úradu smerom k materskej škole po križovatku ciest, kde potok ide 
popod cesty. Úpravu realizovala firma Slovenský vodohospodársky podnik 
Ružomberok. Úprava spočívala v rozšírení a prehĺbení  koryta vybágrovaním. 
Spodné okraje koryta sa vybetónovali, bočné obložili kameňmi zaliatymi 
v betóne a zapracoval sa horný okraj. Tiež sa položili nové betónové platne na 
prechod cez potok. Zabezpečené je tiež odtekanie povrchovej vody osadením rúr 
v bočných okrajoch. Práce boli ukončené koncom septembra 2007. Obec 
Lisková z rozpočtu obce uhradila vyhotovenie 2 betónových  platní – 
premostení v hodnote 71.400,-Sk.  
Úprava cintorína.
Začiatkom septembra sa na cintoríne vymaľoval hlavný kríž, na kaplnke sa 
urobili nové vonkajšie omietky spolu s vymaľovaním, opravy a nový náter 
dostala aj vstupná brána. Práce vykonal p. Jozef Roštek.
Výstavba chodníka
Dňa 5.10.2007 bola zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky na 
zabezpečenie prác: „Chodník zo zámkovej dlažby – Vyšný koniec – Lisková“ 
na hornom konci obce na Tatranskej ceste od obchodu COOP Jednota smerom 
nahor po koniec obce po pravej strane. 15. 10.2007 Komisia pre verejné 



obstarávanie pri OZ v Liskovej vyhodnotila 3 podané ponuky bez účasti 
uchádzačov. Následne Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 90 ako dodávateľa 
stavby schválilo firmu Vladimír Richtárik RILINE Ružomberok. Práce spočívali 
v odstránení starých podkladov, hĺbení rýh a rezaní existujúceho živičného 
podkladu, vyrovnávaní povrchu, odvoze sutiny, osadení železobetónových 
dielcov pre šachty, osadení odvodňovacích rúr, spevnení krajníc, osadení 
obrubníkov, vyrovnaní posypového materiálu, položení zámkovej dlažby 
a osadení lavičky cez potok. Hodnota diela je 2.140.993,60 Sk. 
Výmena okien v ZŠ a MŠ
5.11.2007 bola zverejnená výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky 
s nízkou hodnotou: „Výmena okien ZŠ a MŠ Lisková“. 21.11.2007 Komisia pre 
verejné obstarávanie pri OZ Lisková vyhodnotila podané ponuky bez účasti 
uchádzačov. Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 99 za dodávateľa 
stavby firmu Koplast spol. s.r.o. Ružomberok. V Základnej škole sa menilo 14 
okien a v materskej škole 4 okná. Práce vykonávané v mesiaci december 
spočívali v demontáži a montáži okien, osadení parapetných dosiek z PVC, 
hliníka a z murárskych prác. Hodnota diela je 398.019,- Sk.
Nový asfaltový koberec.
V novembri 2007 bola v obci vyasfaltovaná časť cesty č. III/ 018 104 a to od 
cintorína po bývalý kameňolom. Investorom stavby bola Slovenská správa ciest 
Žilina, práce realizoval Doprastav Ružomberok. Najprv upravili, vyrovnali 
a hlavne rozšírili povrch vozovky, odobrali starý a položili nový živičný kryt. 
Tieto práce sa realizovali v rámci príprav na plánovanú obchádzku kvôli 
rekonštrukcii nadjazdu v Ružomberku na trase Dolný Kubín – Ružomberok.
Zokruhovanie vodovodu.
Ružomberská vodárenská spoločnosť na prelome mesiacov november – 
december 2007 na uliciach Staničná a Trávniky zokruhovala vodovod (koncové 
časti), čo výrazne prispelo k zlepšeniu kvality vody v týchto častiach obce 
a vodovodné potrubie sa nemusí už tak často odkalovať.
Rôzne iné výdavky z rozpočtu obce:

- zakúpenie hojdačky na detské ihrisko v hodnote 42 tisíc Sk, 
- zakúpenie predajného stánku, ktorý sa umiestni na priestranstvo pred KD 

(po úprave námestia) v hodnote 31 tisíc Sk,
- zakúpenie lavičiek, ktoré sa umiestnia na dobudované námestie, na 

cintorín a na horný koniec obce v hodnote 100 tisíc Sk,
- na ochranu životného prostredia – odstraňovanie TKO, nakladanie 

s odpadmi, udržiavanie verejnej zelene sa poskytli finančné prostriedky 
vo výške 720 tisíc Sk,

- vypracovanie urbanistickej štúdie na plánovanú novú individuálnu bytovú 
výstavbu na Vyšnom Záhumní v hodnote 136 tisíc Sk,

- príspevky cirkvám: pre rímsko – katolícku cirkev na ozvučenie kostola 
príspevok vo výške 95 tisíc Sk, pre evanjelickú cirkev a.v. príspevok na 
zakúpenie dataprojektora 25 tisíc Sk,



- v rámci modernizácie obecného úradu sa na zakúpenie novej digitálnej 
telefónnej ústredne (nahradila zastaralú 40-ročnú) poskytli finančné 
prostriedky vo výške 49 tisíc Sk, na kopírovací stroj 37 tisíc, 

- dotácia na stravovanie detí materskej a žiakov základnej školy vo výške 
169 tisíc Sk,

- príspevok pre novonarodené deti v roku 2007 (22 detí, na každé 5000 Sk) 
spolu 110 tisíc Sk – je to podpora  v sociálnej oblasti,

- v rozpočte obce je kapitola Program ochrany a podpory detí a mládeže, 
z ktorej sa čerpajú finančné prostriedky na organizovanie podujatí 
poriadaných spoločenskými organizáciami a združeniami v obci a tiež 
občanmi obce pre deti a mládež z obce. Tento rok v nej boli vyčlenené 
prostriedky vo výške 60 tisíc Sk (podujatia sú spomenuté v kapitole 
Kulrúrno spoločenské a športové podujatia),

- z rozpočtu obce sa tiež poskytujú finančné prostriedky pre spoločenské 
organizácie a združenia v obci, tento rok vo výške 448 tisíc Sk. 

Rôzne
Nový rok sa začal miernym počasím bez snehu. Sneh začal padať až 23.1., 
následne sa ochladilo. 4.5.skorý ranný mráz zničil kvety stromov, čoho 
dôsledkom bola neúroda ovocia. Od polovice do konca apríla slnečné, skoro 
letné počasie s teplotami 20 – 25 °C. Leto bolo premenlivé, teplo bolo od 
polovice júla do polovice augusta. 7.11. napadol prvý sneh, ale mokrý, udržal sa 
iba vo vyšších polohách. Na Martina nasnežilo viac, Mikuláš aj vianočné 
sviatky boli bez snehu. Medzi sviatkami – inverzia, boli osrienené stromy 
a kríky, suché slnečné počasie.
28.3. na komín materskej školy priletel bocian, mali 3 mláďatá, odleteli 16. 
augusta.
V dňoch 6. až 9. apríla sme slávili Veľkonočné sviatky, počasie bolo slnečné aj 
keď chladné.
13.5. bola v kostole slávnosť I. svätého prijímania. Pristúpilo k nemu 6 chlapcov 
a 7 dievčat. Pekné počasie umocnilo slávnostnú sv. omša obohatenú vystúpením 
prvoprijímajúcich detí vo vyzdobenom kostole.
3.9. sa za chladného počasia začal nový školský rok. Do prvého ročníka 
nastúpilo 20 prvákov, celkový počet žiakov je 183.
16.9. sa po štyroch rokoch konala v obci slávnosť svätého birmovania. 
V slávnostne vyzdobenom kostole sviatosť birmovania prijalo 110 birmovancov. 
Omšu celebroval Mons. Andrej Imrich.
17.10. sa v kaviarni kultúrneho domu uskutočnil verejný hovor s občanmi. 
Prejednával sa na ňom výkup pozemkov v hone Vyšné záhumnie na plánovanú 
individuálnu bytovú výstavbu schválenú obecným zastupiteľstvom č. 28 zo dňa 
23.4.2007. Po úvodných slovách starostu obce Jána Lauku uvedenú 
problematiku občanom objasňovali Ing. Benčo – za stavebný úrad, p. Mihulcová 
– zaoberala sa výkupom pozemkov a zisťovaním vlastníkov. Po informáciách 



bola občanom vo videoprojekcii premietnutá celková situácia pozemkov podľa 
urbanistickej štúdie a vizualizácia novovzniknutej ulice.
1.11. na dušičky na vyzdobenom cintoríne hrala hudba na podfarbenie tichej 
spomienky na zosnulých.

Spoločenské organizácie a združenia
V obci naďalej aktívne pracujú tieto spoločenské organizácie a združenia:
Obecný športový klub, ktorý má nasledovné oddiely: futbalový, šachový, 
stolnotenisový, tenisový, lyžiarsky, volejbalový, rekreačnej telesnej výchovy 
a športu a kynologický. Prezidentom OŠK je Ján Lauko, má 134 členov.  Ďalšie 
organizácie sú : Červený kríž – má 68 členov, predsedníčkou je Katarína 
Žúborová , Jednota dôchodcov Slovenska – má 118 členov, predsedníčkou 
organizácie je Elena Lukáčová, Slovenský zväz záhradkárov – má 48 členov, 
predsedom organizácie je Jaroslav Dvorský, Zväz postihnutých civilizačnými 
chorobami – má 36 členov, predsedom organizácie je Miroslav Hrnčiar, 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – má 16 členov, predsedom 
organizácie je Jozef Čapčík, DOMKA – združenie saleziánskej mládeže – má 
103 členov, predsedom organizácie je Mgr. Jaroslav Timko.
Obecný športový klub.
Najväčším oddielom je oddiel futbalový, ktorý má A mužstvo, dorast a žiacke 
družstvo. V jarnej a jesennej sezóne reprezentujú našu obec na mnohých 
zápasoch v obci aj mimo nej. Stolnotenisový oddiel, ktorého predsedom je Emil 
Šeffer sa stretáva na svojich turnajoch v zrenovovanej stolnotenisovej hale. 
Aktívne hráva aj krúžok mladých stolných tenistov, ktorý vedú manželia 
Hlivovci. Šachový oddiel, ktorý vedie Ladislav Demko sa stretáva v čitárni 
obecného úradu. Veľmi dobré výsledky dosahujú aj žiaci zo šachového krúžku, 
umiestňujú sa na popredných miestach okresu aj kraja. Predsedom lyžiarskeho 
oddielu je Pavol Mojš. Prevádzkujú lyžiarsky vlek v Turíku, kde je za dobrých 
snehových podmienok veľmi dobrá návštevnosť, aj základná škola tu organizuje 
svoje lyžiarske výcviky. Predsedom tenisového oddielu je Ing. František Krúpa 
a stretávajú sa na tenisových kurtoch v areáli OŠK. Dobré výsledky dosahujú 
členovia volejbalového oddielu pod vedením Jozefa Marušiaka. Poriadajú aj 
obecné turnaje starších aj mladších priaznivcov tohto športu. Predsedníčkou 
oddielu RTVŠ je Beata Štrbinová. Členky oddielu sa pravidelne stretávajú 
v dvoch skupinách v telocvični základnej školy a to v pondelok a stredu, druhá 
skupina v utorok a štvrtok. Kynologický oddiel pod vedením Jozefa Bukového 
má svoje pôsobisku v areáli OŠK, kde členovia so svojimi psami absolvujú 
výcviky.
DOMKA – združenie saleziánskej mládeže.
28. februára sa v klubovni Domky uskutočnil deň spoločenských hier – hrali sa 
karty, hľadala „Cesta do neba“, pátralo po Fantómovi, viedli zápasy v hokeji, 
futbale a stolnom tenise. Súčasťou bola aj tvorivá dielňa a rôzne súťaže. 
Zúčastnilo sa ich asi 30 detí.



17.3. členovia skrášľovali okolie kaplnky Panny Márie a našej krížovej cesty. 
Pre 24 brigádnikov bolo aj 5 vriec málo, toľko našli odpadkov. Prácu si spestrili 
súťažou – hľadanie pokladu podľa receptu dona Bosca na šťastný život, ktorý 
má 3 body: veselosť, štúdium, zbožnosť. 
14.4. sa asi 40 účastníkov stretlo na dobrodružnej výprave. Deti a mládež sa 
vybrali ku kaplnke. Cesta smerovala popod skalný previs, kde podľa legendy žil 
starý mních a deti sa vydali objavovať mníchove tajomstvá. Cestu postupne 
prešli držaním sa za ruky, čím si vyskúšali vytrvalosť, liezli lanom, čím si 
vyskúšali silu, hľadali lístky, čím si skúšali všímavosť a skladali rôzne citáty. Na 
vrchu Mnícha si všetci zasúťažili a po náročnom dni si pod horou opekali 
špekáčky.
21.4. sa chlapci stretli na asfaltovom ihrisku v areáli základnej školy na 
hokejbalovom turnaji. 3 družstvá hrali medzi sebou systémom každý s každým 
až po víťazné družstvo. Všetci hráči si nakoniec zaslúžili záverečné odmeny. 
Podujatie malo finančnú podporu obecného úradu.
V dňoch 2. – 7. júla zorganizovali letný tábor v Trlenskej doline. Zúčastnilo sa 
ho 30 detí, 5 animátorov, 9 členov organizačného tímu a jeden kňaz. Hlavnou 
myšlienkou bolo „Urobiť niečo viac“. Počas jednotlivých dní sa hovorilo o tom, 
ako sa dá život prežiť v radosti, aké je dôležité štúdium ako príprava na 
budúcnosť, ako prekonávať každodenné ťažkosti, ako žiť v Božej prítomnosti 
a konať dobro. Deti si nacvičovali aj scénky na večerný program. Popri tom sa 
hrali na pátračov po vzácnom obraze, ktorý sa nakoniec podarilo nájsť.
1.septembra sa uskutočnila „bodka“ za prázdninami. Asi 40 detí bolo 
rozdelených na 4 družstvá. Na 5 stanovištiach plnili rôzne súťažné úlohy, ktoré 
preverili ich postreh, šikovnosť, pamäť. Podujatie bolo s finančnou podporou 
obecného úradu.
6.októbra sa uskutočnil výlet na Horehronie. Autobusom sa dopravili do doliny 
Bystrá, kde sa nachádza Bystrianska jaskyňa. Okrem svojej krásy je známa aj 
priaznivými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu. Ďalšou zastávkou bol 
lesnícky skanzen vo Vydrove spojený s jazdou vláčikom z Čierneho Balogu. Na 
3-km  „Chodníku lesného času“ v skanzene je 63 zastávok so zaujímavými 
exponátmi, lesnými stanovišťami s výkladom o lese, jeho obyvateľoch, 
rastlinách, stromoch.
27.októbra sa v telocvični základnej školy uskutočnil športový deň. Na súťažné 
tímy čakali 3 hry. Hralo sa v telocvični aj vonku na ihrisku. Nové hry prilákali 
asi 40 súťažiacich a za svoje výkony boli odmenení. Podujatie bolo s finančnou 
podporou obecného úradu.
20.10. a 27.10. sa v klubovni uskutočnili Tvorivé dielne. Vyrábali sa darčekové 
predmety – obrázky lepením servítok na doštičky a šperky z korálikov. Väčšina 
výrobkov putovala na burzu rady mládeže Žilinského kraja a výťažok z nej na 
projekt Dobrý anjel, kde pomôže malým onkologickým pacientom.
8.12. sa v tvorivej dielni vyrábali vianočné pozdravy.



24.11. sa v trošku netradičnom čase uskutočnil karneval, ktorého sa zúčastnilo 
asi 70 detí. Niektoré prišli aj s rodičmi, ktorí deťom pripravili nádherné masky. 
Na programe boli rôzne súťaže, jedenie a samozrejme dobrá zábava. Najlepšie 
masky boli vyhodnotené porotou z radov rodičov.
26.12. sa Domka malým a jednoduchým spôsobom rozhodla pomôcť a vybrali 
sa do obce „rozniesť Dobrú novinu zvestovania narodenia nášho Pána“. 4 
skupiny koledníkov vyzbierali finančný príspevok  vo výške 36.800,-Sk, ktorý 
pôjde pre postihnutých v Afrike.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.
Organizáciu už 10 rokov vedie Elena Lukáčová a výbor v zložení: Anna 
Pažítková, Oľga Slimáková, Friderika Hradská, Anna Bendisová, Mgr. Milan 
Slimák, Vincent Baran a Marta Urbanová. Aktivity organizácie sú stále bohaté 
a rôznorodé. Medzi najatraktívnejšie podujatia, ktoré zorganizovali boli: 
rekondično – rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach v hoteli Relax, 
pravidelné kúpanie v kúpeľoch Lúčky, poriadali zdravotné prednášky na rôzne 
témy, ako sa starať o zdravie v neskoršom veku. Už tradične poriadajú 
s finančnou podporou obecného úradu  Stretnutie 3 generácií – rôzne súťaže pre 
deti aj dospelých spojené s občerstvením a gulášom. Tento rok na podujatí bola 
aj zvláštna akcia a to, že ženy, ktoré mali v ten týždeň meniny, sa mohli previesť 
na koči p. Milana Kubalu. V rámci okresu a kraja zorganizovali krajské športové 
podujatie: súťaž 2-členných družstiev v petangu. Naše družstvá sa umiestnili na 
2. a 3. mieste v zložení: Jaroslav Pudiš, Edita Rázgová, Anna Pažítková, Ján 
a Mária Lukáčovci.
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov.
Jarné obdobie členovia organizácie začali brigádnicky: údržbou a orezaním 
stromov vo farskej záhrade, v záhrade obecného úradu a materskej školy. 
Koncom apríla s finančnou podporou obecného úradu vyhlásili celoobecnú 
súťaž „O najkrajšiu záhradku“, ktorú v júli vyhodnotili a víťazov odmenili 
vecnými cenami. Víťazmi sa stali:
1. miesto: Vladimír Nemček, č. 570
2. miesto: Otto Brtko, č. 558
3. miesto: Anna Kubalová, č. 687
4. miesto:  Margita Strnisková, č. 715
5. miesto: Anna Macková, č. 662
Polročné hodnotenie práce organizácie bolo spojené s posedením v prírode pri 
guláši spojeným so zberom liečivých rastlín. Podujatia sa zúčastnili aj členovia 
okresného výboru SZZ. Členovia vykonali aj brigádu pri údržbe okolia pomníka 
padlých, pri pamätníku Medzi Hrádkami. V tomto roku sa so smútkom rozlúčili 
so zosnulým dlhoročným predsedom a členom organizácie p. Jánom Antolom.
Miestna organizácia Slovenského červeného kríža.
Začiatkom roka si na výročnej schôdzi zvolili novú predsedníčku Katarínu 
Žúborovú, ktorá nahradila Irenu Praženicovú. Výbor organizácie pravidelne 
zasadá 1x mesačne a pripravuje rôzne podujatia. V marci sa členky organizácie 



zúčastnili vynášania Murieny – zachovávania ľudovej tradície. Tiež v marci 
zorganizovali akciu - dobrovoľné darcovstvo krvi. V októbri usporiadali 
prednášku MUDr. Jakubovej: Staroba – život a životospráva v nej. Uskutočnili 
posedenie členov spolu so staršími členkami v rámci Mesiaca úcty k starším. 
Zakúpili si tiež permanentky na kúpanie sa v liečebných kúpeľoch Lúčky.
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Nakoľko vekový priemer členov organizácie je vysoký, neorganizujú vlastné 
podujatia, len sa zúčastňujú na podujatiach poriadaných obcou, ako napríklad
oslavy Dňa víťazstva a SNP. Spolu so základnou školou sa niektorí členovia 
zúčastnili autobusového zájazdu do múzea SNP v Banskej Bystrici, ktorý 
finančne podporil obecný úrad. Pravidelne však poriadajú výročné členské 
schôdze, p. Čapčík o rôznych podujatiach či príležitostiach píše články do 
časopisu Bojovník.
Základná organizácia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami.
Keďže členovia organizácie sú zdravotne postihnutí, ich činnosť v priebehu roka 
nie je taká výrazná. Zúčastnili sa brigády na úprave chodníka na kalváriu, na 
zdravotných prednáškach a akciách poriadaných okresným výborom ZPCCH. 
Spoločne sa stretajú aj na posedení pri guláši a hudbe.

Matrika
Počet obyvateľov k 1.1.2007: 2102
Počet narodených detí: 21, z toho 8 chlapcov a 13 dievčat
Počet zomrelých občanov: 13, z toho 6 mužov a 7 žien
Počet obyvateľov k 31.12.2007: 2103




