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Kultúrno spoločenské a športové podujatia.  
30.1. sa uskutočnil uţ 5. ročník Bravčových hodov poriadaných OŠK – 

stolnotenisovým oddielom. Zúčastnilo sa ich asi 300 hostí. 

V dňoch 12. a 13. 2. sa po ročnej prestávke opäť uskutočnila tradičná fašiangová 

bursa. 14 párov chlapcov a dievčat ju začali v piatok sprievodom po dedine 

a spevom pozývali občanov na večernú zábavu do sály DKD. Na ňu mali všetky 

ţeny a dievčatá vstup voľný. Celý večer ich chlapci a dievčatá – bursovníci brali 

do kola zatancovať si pri rezkej ľudovej hudbe a cez prestávky  spievali rôzne 

ľudové pesničky a tým spestrovali večer. Na druhý deň od rána chodili po 

dedine len mládenci za sprievodu ľudovej hudby a vykrúcali všetky ţeny 

a dievčatá za „malú odmenu“ – slaninku, klobásky, vajcia či euráčiky. Aj keď 

bolo chladné počasie, prešli celú dedinu a nevynechali ani jeden dom.  Večer 

bola v sále opäť zábava, ktorej vyvrcholením bol kultúrny program „vešanie 

bursovníkov“. Po programe zábava pokračovala aţ do skorého rána. V nedeľu sa 

bursovníci zúčastnili svätej omše a tým sa bursa skončila.  

16. 2. – na záver fašiangu materská a základná škola usporiadali pre deti 

a ţiakov karneval v maskách a nedalo sa určiť, ktorá maska bola najlepšia či 

najnápaditejšia. Sladkú odmenu dostali preto všetci. Pri veselom šantení 

a tancovaní dobre padlo občerstvenie – čaj či párky. Blíţila sa 19,oo hodina a vo 

vestibule sa začali schádzať bursovníci, hasiči, rôzne masky, ba aj páni farári, 

aby nám predviedli fašiangové pochovávanie basy– kedy sa basa symbolicky 

oplače  a pochová, aby po 40 pôstnych dňoch opäť začala rezko vyhrávať 

a zabávať nás. A tá uţ veru leţala na márach a lúčila sa s veselou nôtou. 

„Smútočný sprievod“ vošiel do sály a začal sa program. Basu oplakali, obvinili, 

ţe málo hrala a potom pochovali. Tento starý ľudový zvyk po mnohých rokoch 

vlani u nás obnovil p. Jozef Roštek a p. Tibor Kubala. Program sa preto začal 

skôr ako o pol noci, aby aj naše deti a mládeţ spoznali tento pekný zvyk 

a v neskorších hodinách by ho nemali moţnosť vidieť. Tí, čo na program prišli 

určite neobanovali, pretoţe bol veľmi pekný a po ňom  sa ešte posledný krát 

mohli pozabávať a vytancovať.  

23.2. – 27.2. DOMKA usporiadala jarný pridedinský tábor pre deti z obce. 

14. 3.  sa opäť nezabudlo na ľudový zvyk vynášania Murieny. Aj keď bolo zlé 

počasie – vietor, sneh a dáţď, aj tak 14 krojovaných ţien a 2 pomocníčky prešli 

so spevom celou dedinou a privolávali jar. 

4.4. sa v sále DKD uskutočnila veľkonočná diskozábava, ktorú usporiadal OŠK 

- stolnotenisový oddiel. 

30.4. – v predvečer mesiaca máj  naša obec oţila spevom mládencov – 

bursovníkov. Svojim partnerkám – bursovníčkam stavali podľa starého 

ľudového zvyku máje. Začali tak trošku netradične – hneď popoludní a postavili 

ich16. Najviac sme ich očakávali pred materskou školou, kde mali postaviť  ten 



najväčší - spoločný pre všetky dievčatá v obci. Stavanie im išlo od ruky, veď 

akoby aj nie, keď im dievčatá veselo vyspevovali. Ani sme sa nenazdali a uţ 

stál, rovný, vysoký – taký, aký má byť – krásny symbol krásneho mesiaca.  

7.5. sa pri pomníku padlých pred materskou školou uskutočnil pietny akt 

poloţenia venca pri príleţitosti 65. výročia Dňa víťazstva. 

Pri tejto príleţitosti sa mal uskutočniť aj ďalší – uţ 9. ročník Behu oslobodenia, 

avšak pre zlé počasie bol termín jeho konania preloţený. Nakoniec sa vôbec pre 

dlhodobé nepriaznivé počasie neuskutočnil. 

9.5. sa vo vyzdobenej sále DKD uskutočnila slávnosť Dňa matiek. V kultúrnom 

programe vystupovali deti z materskej a ţiaci základnej školy. Slávnostný 

príhovor mal starosta obce p. Ján Lauko. 

V sobotu 17. 7. v krásny, slnečný, horúci deň sa na štadióne OŠK Lisková 

uskutočnil uţ III. ročník podujatia „Lisková sa zabáva“. Slávnostne ho o 14,30 

hodine otvoril starosta obce Ján Lauko, v krátkosti oboznámil s pripraveným 

programov, poprial všetkým dobrú náladu a zábavu a mohlo sa začať.  

Kým dospelí oddychovali v tieni, deti sa začali zapájať do detských súťaţí. Po 

2-3 súťaţiach bolo vyhodnotenie, odovzdanie cien víťazom, porazeným po 

doboške a šup do tieňa na chvíľu oddychu a na malinovku. Takto sa to striedalo 

aţ do večerných hodín. V jednej chvíľke oddychu zrazu bolo počuť hukot, nad 

ihriskom sa zjavilo lietadlo Aeroklubu Lisková a z neho sa sypali sladké 

cukríky. To bola po ihrisku naháňačka – kto si ich nájde najviac. O chvíľu sa so 

sirénou a majákmi prihnalo hasičské auto, naši dobrovoľní hasiči rýchlo 

popripájali hadice, čerpadlo a ani sme sa nenazdali a valila sa z nich osvieţujúca 

sprcha. Ani jedno z detí nezaváhalo a bolo pod vodným prúdom a príjemne sa 

schladilo. Potom si mohli vyskúšať, aké to je narábať s poţiarnou hadicou pod 

silným prúdom a tlakom – je to veru riadna „ťarcha“, mohli nazrieť do 

hasičského auta a oboznámiť sa s jeho vybavením, všakovakými nástrojmi 

a pomôckami potrebnými pri hasení. 

Po hasičských ukáţkach sme mohli sledovať ukáţky výcviku psov nášho 

kynologického klubu pod vedením p. Jozefa Bukového. Najprv porozprával 

o výcviku psov, na čo je výcvik zameraný a rôzne iné zaujímavosti. Potom 

praktickými ukáţkami prezentovali svoju prácu a prácu psov. 

Počas celého popoludnia sa deti mohli voziť na kobylke Inke uja Milana 

Kubalu, či do sýtosti sa vyskákať na trampolíne. 

Záujemcovia si tieţ mohli zahrať na pripravených kurtoch tenis. 

O 16,30 sa začal futbalový zápas hráčov našej obce . V priateľskom stretnutí sa 

postavili proti sebe hráči zo starších futbalistov proti mladým (dorast). Z tribúny 

ich výdatne podporovali a povzbudzovali nielen ich ţeny, ale aj ostatní prítomní. 

Vyhrali mladší hráči, k čomu im osobne zablahoţelal a víťazný pohár odovzdal 

starosta obce p. Ján Lauko. 

Počas celého popoludnia si všetci mohli pochutnávať na výbornom guláši, 

ktorého aţ tri kotle navaril p. Jozef Roštek. A zjedol sa veru všetok. Smäd sme 

moli uhasiť v bufete p. Libora Baďu. Vo večernom chládku sa príjemne sedelo, 



hudba p. Jurgoša robila dobrú atmosféru, ľudia sa postretali, porozprávali, 

zasmiali a  hlavne - dobre sa zabavili. A o to nám všetkým išlo. 

31.7. volejbalový oddiel OŠK usporiadal volejbalový turnaj  O pohár starostu 

obce. 

7.8. sa uskutočnil 9. ročník memoriálu JUDr. Slimáka – výstup na Choč. Ráno 

boli zabezpečené autobusy, ktoré turistov odviezli do Valaskej Dubovej, odkiaľ 

bol hromadný výstup. Dalo sa ísť aj individuálne trasou z našej obce. Po 

náročnej turistike všetkých na chate p. Dvorského čakalo občerstvenie. 

27.8. sa pri pomníku padlých uskutočnil pietny akt poloţenia venca pri 

príleţitosti 66. výročia Slovenského národného povstania. 

12.9. sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo detské divadelné predstavenie 

Dorka a čert. Hru s našimi deťmi nacvičila Mgr. Miroslava Šulíková za pomoci 

Mgr. Ivany Bartekovej.  

16.10. sa v telocvični základnej školy uskutočnil Športový deň pre deti 

a mládeţ, ktorý usporiadala DOMKA v rámci projektu Program ochrany 

a podpory detí a mládeţe. 

27.11. sa v klubovni DOMKY v rámci projektu Program ochrany a podpory detí 

a mládeţe uskutočnili pre deti a mládeţ tvorivé dielne, na ktorých vyrábali 

adventné kalendáre. 

15.12. sa vo vyzdobenej sále DKD uskutočnilo tradičné predvianočné posedenie 

s dôchodcami. Osobnými pozvánkami bolo naň pozvaných 470 dôchodcov vo 

veku od 60 rokov nahor. Keďţe sa posedenie konalo krátko pred Vianocami, 

výzdoba javiska aj kultúrny program sa niesli v tomto duchu. Po slávnostnom 

príhovore novozvoleného p. starostu Ing. Jozefa Murinu, ktorý práve v tento deň 

nastúpil do svojej funkcie sa začalo vystúpenie našich najmenších – detí 

z materskej školy. Po nich vystupovali ţiaci základnej školy. Prítomní 

dôchodcovia si mohli pozrieť pásmo vianočných piesní, príbeh narodenia 

Jeţiška a vypočuť vianočné priania a vinše. V zaplnenej sále častý potlesk 

svedčil o tom, ţe program sa páčil nielen pozvaným dôchodcom, ale aj rodičom 

vystupujúcich detí, ktorí sa na ne tieţ prišli pozrieť. Vzadu v sále bola 

inštalovaná výstavka vianočných výrobkov detí, ktoré si hostia za symbolickú – 

dobrovoľnú cenu mohli zakúpiť a tým podporiť školu v projekte na zakúpenie 

ţivého stromu, o ktorý sa budú deti starať.  

26. 12. sa uskutočnila Štefanská diskozábava, ktorú poriadala MO SNS. 

26. 12. deti z obce chodili po koledovaní s Dobrou novinou. Výťaţok 

z koledovania bol určený na rôzne projekty pre deti z Afriky a v obci sa 

vyzbieralo 1662,- € a 1830,- Sk. 

31. 12. sa uskutočnila Silvestrovská diskozábava, ktorú poriadala MO SNS. 

 

Investičná výstavba. 
V areáli základnej školy sa postavilo viacúčelové ihrisko s umelou trávou. 

Celkové náklady na výstavbu boli 68.687,- €. Z toho z Úradu vlády SR bola naň 



poskytnutá dotácia vo výške 39.832,70 €. Práce realizovala firma SCANSIS 

Slovakia z Bratislavy. 

Pre obec bola schválená ţiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného 

programu Ţivotné prostredie Ministerstva ţivotného prostredia SR vo výške 

204581,94 € na zlepšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov. 

26.4. bola firmou Stabil odovzdaná základná škola po rekonštrukcii (začala sa 

5.10.2009). Nadstavilo sa ďalšie poschodie, na ktorom sú jazykové triedy, 

fyzikálne a chemické laboratóriá, počítačová miestnosť. Celá budova sa 

zateplila, vymenili sa okná, dvere, pristavilo sa vedľajšie schodište. Obec navyše 

dodávateľsky dala prerobiť kazetové podhľady v miestnostiach (firma AD Rem 

Real Banský Bystrica), výmenu osvetľovacích telies (firma M-L-M Lisková), , 

nakúpil sa nábytok a zariadenie (firma Wydra Ţilina), maľby a nátery 

realizovala firma GlobNet Kysucký Lieskovec, ďalej sa zakúpili podlahové 

gumy a výpočtová technika. Celkové finančné náklady na rekonštrukciu boli vo 

výške 722.486,40,- €, z toho Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

poskytlo dotáciu vo výške 679.798,- €. 

Na individuálnu bytovú  výstavbu na Vyšnom Záhumní sa dal vypracovať 

geometrický plán v hodnote 2.106,- €, projektová dokumentácia na plynofikáciu 

v hodnote 2.634,53 €, práce na vodovodnej a kanalizačnej prípojke stáli 

32.064,55 €, celkové náklady boli 36.805,08 €. 

V rámci projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev“ sa v obci vykonali 

nasledovné práce: na hornom konci obce sa vybudovalo parkovisko, chodníky, 

drobná architektúra, autobusová zastávka a vysadila sa verejná zeleň. Na 

dolnom konci obce – pri DKD  sa vybudovalo parkovisko a spevnené plochy, 

zrekonštruovala sa autobusová zastávka, vybudoval sa chodník na Ulici 

V.Šrobára a Ulici pod Chočom, zrekonštruoval sa chodník na Pribinovej a 

Tatranskej ulici, vybudovala sa drobná architektúra, verejné osvetlenie, 

vykonala sa regulácia potoka na Tatranskej ulici, osadila sa verejná zeleň a na 

hlavnej ceste sa osadili 2 radary – ukazovatele rýchlosti.  Z Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja SR bola obci schválená dotácia vo výške 

998.456,42 €. Práce pokračujú aj v budúcom roku a zatiaľ neuvádzame 

vyčíslenie celkových nákladov na realizáciu projektu. Projekt realizuje firma   

Stabil Ţilina.  

V rámci projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lisková“  boli 

vynaloţené prostriedky vo výške 3.427,20 € 

Rekonštrukcia kaplnky sv. Jána Nepomuckého na cintoríne: začalo sa s ňou 

v máji a boli vykonané nasledovné práce: podrezávanie a navrtávanie, dávali sa 

injekcie s chemickým roztokom proti vlhkosti, odstránenie starej omietky 

zvonku aj z vnútra, nanovo omietnutie asanačnými omietkami, očistenie 

strešného náteru a nanesenie nového, pozlátenie strešného kríţa, nové ţľaby 

a zvody na odtok vody poloţenie potrubia na odvlhčenie, poloţenie novej 

dlaţby, rekonštrukcia vchodových dverí a parapetných plechov, omaľovanie. 

Nový oltár postavil p. Jozef Roštek a p.Štefánia Dvorská, hlavný obraz daroval 



Ing. Juraj Piroh, vedľajší obraz starosta Kravař Ing. Andreas Hahn, ďalšie 

obrazy a koberec zakúpila obec,. Zvonku po obvode p. Roštek namaľoval novú 

pokoncilovú kríţovú cestu podľa návrhu akademického maliara Ladislava 

Záborského. Na rekonštrukcii sa okrem menovaných podieľali aj ďalší občania 

obce či uţ sponzorsky alebo prácami a tieţ firma REN Rabča. Kaplnka bola 

vysvätená na Sviatok všetkých svätých a celkové finančné náklady boli 7.906,- 

€. 

 

Rôzne. 
24.3. na komín materskej školy priletel bocian, bociania rodinka mala 3 

mláďatá. 

3.-5. 4. boli Veľkonočné sviatky, počasie bolo chladné a daţdivé. 

Začiatkom mája v rámci Programu ochrany a podpory detí a mládeţe Miestna 

organizácia Jednoty dôchodcov  uskutočnili podujatie pod názvom Majme čistý 

les. Spolu s vnúčatami (17) popod horu zbierali rôzny odpad – sklo, papiere, 

plastové fľaše. 

Od 16. mája po predchádzajúcom daţdivom týţdni vytrvalý dáţď spôsobil, ţe sa 

začali vylievať potoky v obci. Zavčasu ráno zatopilo záhrady a dvory na celom 

Vyšnom Záhumní, celý areál základnej školy, časť Ulice pod Chočom a záhrady 

na Ulici pod stráňou. Uţ od polnoci dobrovoľní hasiči kontrolovali situáciu. A 

v priebehu dňa začali s odčerpávaním  vody čerpadlami ľuďom z pivníc 

a mnohým aj z prízemného bývania. Niektorí v nich mali vodu do výšky  aţ 1 

metra. Na pomoc prišli s čerpadlami aj hasiči z Ruţomberka a Ţiliny. Ľudia čo 

mohli, to z pivníc povynášali, no mali zatopené aj pece, práčky, mrazničky 

a rôzne iné spotrebiče. Obecným rozhlasom boli vyzývaní občania na pomoc pri 

napĺňaní vriec s pieskom na zátarasy. Naši hasiči si v zamestnaní zobrali 

dovolenku, študenti voľno a nepretrţite odčerpávali vodu, spevňovali 

a upravovali brehy potokov. Ani po povodniach ich činnosť neustala. Chlapci 

ale aj dievčatá počas nasledujúcich dní mávali hliadky a neraz aj zasahovali a to 

všetko v daţdi a zime. Takáto situácia bola na viacerých územiach Slovenska, 

poškodení občania boli aj finančne odškodnení z prostriedkov vlády SR. 

12. 6. sa konali parlamentné voľby do Národnej rady SR. Z našej obce sa ich 

zúčastnilo 67,04 % voličov a najviac hlasov získala strana SMER – sociálna 

demokracia, Kresťansko demokratické hnutie a Slovenská demokratická 

a kresťanská únia – Demokratická strana. 

V dňoch 26. aţ 29. 6. MO Zväzu záhradkárov vyhodnocovala v obci najkrajšie 

záhradky. Súťaţ vyhlásili v apríli vyhodnotenie bolo nasledovné: 1. miesto 

získala záhradka p. Ota Brtku, 2. miesto: Mária Dedinová, 3. miesto: Jozef 

a Pavol Mrvovci, 4. miesto: Jozef Lukač, 5. miesto: Miroslav Hliva.  

2.9. sa začal nový školský rok. Do materskej školy nastúpilo 61 detí vo veku od 

2 do 7 rokov. Do základnej školy nastúpilo 157 ţiakov, z toho 17 prvákov. 

18.9. sa konalo referendum, ktorého sa v našej obci zúčastnilo 21,64 % voličov. 

Celkove referendum nebolo platné. Občania v ňom odpovedali na nasledovné 



otázky: 1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom 

zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za sluţby 

verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?  2. 

Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila 

moţnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako 

priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?  3. Súhlasíte s 

tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom zníţila počet 

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od 

nasledujúceho volebného obdobia?   4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada 

Slovenskej republiky zákonom ustanovila, ţe orgány verejnej moci môţu 

obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc 

eur?  5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila 

moţnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov 

Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?  6. Súhlasíte s tým, aby 

Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom 

verejnej moci z moţnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona? 

31. 10 a 1. 11. na Dušičky a Sviatok všetkých svätých hrala na cintoríne hudba 

27. 11. sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Starostom obce sa stal Ing. 

Jozef Murina, ktorý získal 594 hlasov. Ďalší kandidáti na starostu obce  boli: 

PaedDr. Mojmír Šrobár, ktorý získal 328 hlasov, Rastislav Hradský 171 hlasov, 

Pavol Kubala 56 hlasov a Jozef Dvorský 29 hlasov. Na poslancov do obecného 

zastupiteľstva bolo 33 kandidátov. Volilo sa 9 poslancov a najviac hlasov 

získali: Ing. Jozef Murina, ktorý sa potom rozhodoval o tom, ktorú funkciu 

prijme, ďalej Peter Chovan, Ing. Miloš Lesák, Mgr. Jaroslav Timko, Jozef 

Roštek, Peter Štrbina, Mgr. Miroslav Ondrejka, Veronika Daňová, Peter Šrobár 

a Ing. Jozef Mrva ml. 

 

Matrika. 
Počet obyvateľov k 1. 1. 2010: 2067. 

Počet detí narodených v priebehu roka: 11 dievčat a 9 chlapcov. 

Počet zomrelých občanov: 9 ţien a 7 muţov. 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2010: 2083. 


