
Kronika obce za rok 2009. 

 
Kultúrno spoločenské a športové podujatia. 
17.1. sa uskutočnil ďalší ročník Bravčových hodov poriadaných OŠK – 

stolnotenisovým oddielom. 

14.2. sa uskutočnil X. reprezentačný ples Poľovníckeho zdruţenia vo 

vyzdobenej sále DKD Lisková za účasti 160 hostí. 

21.2. v sále DKD usporiadal OŠK – stolnotenisový oddiel diskozábavu. 

24.2. sa na záver fašiangového obdobia uskutočnili karnevaly detí materskej 

a ţiakov základnej školy. Nálada bola výborná, najkrajšie masky boli ocenené 

vecnými cenami. O 22,oo hodine sa po dlhšom časovom období znova obnovila 

tradícia pochovávania basy – starého ľudového zvyku, kedy sa symbolickým 

pochovaním basy ukončilo fašiangové obdobie a začalo sa obdobie pôstu.  

Podujatie zorganizoval p. Jozef Roštek spolu s občanmi obce v krojoch a 

maskách. 

1.3. do našej obce zavítal divadelný súbor z Hubovej a predstavil sa hrou 

Z dreva vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho. Veľmi pekné predstavenie si 

pozrelo 96 divákov. 

28.2. DOMKA vo svojej klubovni pripravila pre deti a mládeţ Tvorivé dielne, 

na ktorých  vyrábali farebné kvetináče. 

22.3.  sa opäť nezabudlo na ľudový zvyk vynášania Murieny, kedy 12 ţien 

v kroji prešlo obcou, zaháňali zimu a privolávali teplú jar. 

5.4. sme si rozhlasovou reláciou pripomenuli 64. výročie oslobodenia našej obce 

v II. svetovej vojne. 

12.4. sa v sále DKD uskutočnila Veľkonočná diskozábava, ktorú usporiadal 

OŠK – stolnotenisový oddiel. 

30.4. naši dobrovoľní hasiči pred materskou školou postavili obecný máj. 

7.5. sa o 15,oo hodine pri Pomníku padlých uskutočnil pietny akt poloţenia 

venca pri príleţitosti 64. výročia Dňa víťazstva, slávnostný príhovor 

k udalostiam mal starosta obce Ján Lauko za účasti ţiakov základnej školy 

a pedagogického zboru ZŠ a MŠ, členov MO SZPB, pracovníkov obecného 

úradu. Potom sa pred obecným úradom pokračovalo v uţ XIII. ročníku Behu 

oslobodenia. Nakoľko podujatie bolo v popoludňajších hodinách, účasť 

pretekárov bola niţšia, pre deti z MŠ prišli rodičia, ţiaci ZŠ mali rôzne krúţky 

mimo obce. 

17.5. sa vo vyzdobenej sále uskutočnila slávnosť Dňa matiek, v peknom 

kultúrnom programe vystupovali deti z materskej a ţiaci zo základnej školy. 

Slávnostný príhovor mal starosta obce Ján Lauko. Vzadu bola sála vyzdobená 

výstavkou zo ţivota školy. 

24.5. DOMKA usporiadala pre deti a mládeţ cyklistický výlet k Lúčanskému 

vodopádu. 



30.5. DOMKA pre chlapcov usporiadala hokejbalový turnaj na ihrisku pri 

základnej škole. 

29.6. naši dobrovoľní hasiči v spolupráci so základnou školou a s podporou 

Obce Lisková usporiadali pre deti akciu Hasiči pre deti. V areáli základnej školy 

predviedli ukáţky hasenia, poţiarneho útoku, rôzne poţiarne súťaţe o zaujímavé 

ceny. Pozvali naň aj všetky mamičky či otcov z obce aj so svojimi deťmi 

zabaviť sa, ale aj niečo uţitočné naučiť. 

18.7. sa za krásneho, slnečného počasia na štadióne OŠK uskutočnil II. ročník 

celoobecného podujatia „Lisková sa zabáva“. O 12,30 hodine podujatie 

slávnostne otvoril starosta obce p. Ján Lauko a v krátkosti oboznámil 

prítomných s pripraveným programom. Ešte sme sa ani nestihli rozísť a uţ prišla 

prvá atrakcia – vozidlo rýchlej záchrannej sluţby. Zhŕknutým deťom aj 

ostatným prizerajúcim sa záchranári porozprávali aj ukázali základy 

poskytovania prvej pomoci, ošetrenie zlomenín a iných poranení, dovolili 

nazrieť do kufríka plného injekcií, obväzov a iných pomôcok potrebných na 

záchranu ţivota. Odpovedali deťom na všetky ich otázky a veľa nás naučili. 

Deťom sa rátalo vojsť do sanitky a všetko si tam poprezerať. 

Medzitým uţ prišiel ujo Milan Kubala s koníkmi a začal voziť nedočkavé deti 

na koči. A bolo ich veru počas celého popoludnia neúrekom. Začali sa tieţ 

zaujímavé rôznorodé detské súťaţe, ktoré pripravila Mgr. Ivka Barteková 

a volejbalový turnaj pod vedením p. Jozefa Marušiaka. Záujemcovia si tieţ 

mohli zahrať tenis na kurtoch pod vedením p. Ing. Františka Krúpu. Zrazu sa na 

oblohe ozval hukot a začalo sa blíţiť lietadlo. Nie obyčajné, ale také, z ktorého 

padali cukríky. Deti sa opreteky rozbehli na ihrisko zbierať ich  –  kto najviac. 

A beţali 4 krát. Lietadlo pilotoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a 

telekomunikácií náš rodák Ing. Milan Mojš, ktorý takto podporil naše podujatie. 

Za malú chvíľu sa ozvali sirény hasičského auta, ktoré prišlo k simulovanej 

autohavárii. Za ním so sirénou prišlo vozidlo záchrannej sluţby. Poţiarnici 

vyslobodili z auta zranenú vodičku a za asistencie záchranárov ju z auta vybrali. 

Tí jej potom poskytli prvú pomoc a ošetrenie, zafixovanú naloţili na nosidlá a 

do sanitky. Ani sme sa nespamätali a havarované auto začalo horieť. Hasiči ho 

uhasili prúdom peny a ukázali rozstrihávanie karosérie, aby sa mohli dostať 

k raneným. A aby nám od toho ohňa nebolo aţ tak horúco, naši dobrovoľný 

hasiči predviedli poţiarny útok - rýchle roztiahnutie a pospájanie hadíc, 

pripojenie na zdroj vody a generátor a uţ sa valila sprcha, pod ktorú s výskotom 

vbiehali deti a osvieţovali sa. Za tieto ukáţky ďakujeme členom Okresného 

riaditeľstva hasičského a záchranárskeho zboru Ruţomberok , členom 

spoločnosti Falck Záchranná, a.s a samozrejme našim dobrovoľným hasičom, 

ktorí všetko pripravili pod vedením svojho veliteľa Romana Kubalu. Ďalšou 

atrakciou boli ukáţky výcviku psov Polície a Zbor väzenskej a justičnej stráţe 

Ruţomberok. Psovodi najprv porozprávali o výcviku psov, na čo je výcvik 

zameraný a rôzne iné zaujímavosti. Potom praktickými ukáţkami prezentovali 

svoju prácu a prácu psov. Tieto zaujímavé ukáţky sprostredkoval p. riaditeľ 



ZVJS Ruţomberok – náš rodák Ing. Juraj Hrnčiar, za čo mu ďakujeme. A opäť 

sa rozbehli pripravené detské súťaţe a turnaje. Začal sa aj futbalový zápas 

hráčov našej obce . V priateľskom stretnutí sa postavili proti sebe hráči  horného 

konca proti dolnému. Pohár starostu obce vyhrali hráči dolného konca, k čomu 

im osobne zablahoţelal a víťazný pohár odovzdal starosta obce p. Ján Lauko. 

Zápas organizačne pripravil Ing. Ferdinand Piroh a bol na ňom aj rozhodcom.  

Počas celého popoludnia si prítomní mohli pochutnávať na výbornom guláši, 

ktorého aţ tri kotle navaril p. Jozef Roštek so svojim tímom. Smäd sme mohli 

uhasiť v bufete p. Jaroslava Adamčiaka a Libora Baďu a sladkú pochúťku – 

cukrovú vatu ponúkal p. Mišovič. Celý priestor super ozvučil a na dobrú náladu 

hral náš DJ Roman Kubala. A hoci sme mali aj zdravotnú hliadku z členiek MO 

SČK, našťastie sa nikomu nič nestalo. Nečakaný prudký dáţď predčasne ukončil 

naše podujatie, takţe posedenie pri hudbe bude moţno budúci ročník. 

V júli MO SZZ vyhodnotila vyhlásenú súťaţ O najkrajšiu záhradku v obci 

s týmito výsledkami: I.miesto: Vladimír Nemček, č.d. 570, II.miesto: Jana 

Fullová, č.d. 507, III.miesto: Zuzana Struhárová, č.d. 740, IV.miesto: Alojzia 

Hatiarová, č.d. 249. Víťazi boli ocenení vecnými cenami. 

25.7. OŠK – volejbalový oddiel usporiadal na ihrisku volejbalový turnaj 

O pohár starostu obce. 

8.8. sa asi 180 nadšencov turistiky stretlo na vrchole Choča pri príleţitosti VIII. 

Ročníka Memoriálu JUDr. Slimáka. Privítal ich starosta obce Ján Lauko, 

spoločne si vypočuli báseň rodáka Jaroslava Rezníka, zaspievali hymnické 

piesne a po náročnej túre ich na chate čakalo občerstvenie – guláš a nápoje. 

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

príleţitosti 65. výročia Slovenského národného povstania za účasti členov MO 

SZPB, pracovníkov obecného úradu. Veniec bol poloţený aj k pamätníku Medzi 

hrádkami. 

31.8. DOMKA pre deti a mládeţ pripravila Výpravu na tajomné ostrovy – rôzne 

hry, súťaţe a plnenie úloh hravou formou spojené s opekaním špekačiek 

ukončili prázdniny. 

15.9. pri príleţitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa uskutočnilo 

slávnostné posvätenie novovybudovanej kaplnky na konci kalvárie na Mníchu. 

Priamo pri nej sa konala slávnostná sv. omša za veľkej účasti našich občanov. 

Socha Panny Márie v novej kaplnke pochádza z poľského pútnického miesta 

Czenstochowá. 

17. – 19.9. našu obec navštívilo 25 pracovníkov mestského úradu z druţobných 

českých Kravař. Prvý deň navštívili Archu – kostol v Liptovských Sliačoch 

a Bešeňovú, druhý deň aj s pracovníkmi obce  mali turistický výlet na Liptovský 

hrad pri Kalamenoch a spoločné posedenie pri guláši, tretí deň si pozreli hrad 

Likava a kostolík v Martinčeku. 

V septembri knihovníčka obce pre ţiakov základnej školy vyhlásila ďalší ročník 

čitateľskej súťaţe O najaktívnejšieho čitateľa. 



17.10. DOMKA pripravila pre deti a mládeţ  športový deň – štafetu s plnením 

rôznych úloh a súťaţí. 

7.12. sa v základnej a materskej škole uskutočnili mikulášske večierky. 

9.12. sme ani tento rok nezabudli na našich starších spoluobčanov a milým 

posedením sme si ich medzi nami uctili. Osobnými pozvánkami ich bolo 

pozvaných viac neţ 400. Úvodné slovo mal starosta obce Ján Lauko, po ňom 

v predvianočnom programe vystúpili deti z materskej a ţiaci I. stupňa základnej 

školy pod vedením svojich pani učiteliek. Všetci dôchodcovia dostávali ako 

balíček vianočné salónky. 

21.11. OŠK – stolnotenisový oddiel v sále DKD usporiadal Katarínsku tanečnú 

zábavu a 26.12. zase Štefanskú diskozábavu. 

26.12. štyri skupinky koledníkov chodili po obci s „Dobrou novinou“. 

 

Investičná výstavba. 
Obecným zastupiteľstvom bola schválená výstavba dvoch 10-bytových 

jednotiek v areáli základnej školy. Za vyhotovenie projektovej dokumentácie sa 

z účtu obce poskytli finančné prostriedky vo výške 19 659,98 €. Na poskytnutie 

finančných prostriedkov na výstavbu obec podala ţiadosť na Štátny fond 

rozvoja bývania a ţiadosť o dotáciu na Ministerstvo výstavby a regionálneho 

rozvoja SR. 

Finančné prostriedky vo výške 23 297,40 € z rozpočtu obce sa poskytli na 

projekt a prvú časť výstavby vodovodu a kanalizácie v dĺţke 200 metrov  

v lokalite investičnej bytovej výstavby Vyšné Záhumnie. Rovnakou čiastkou 

výstavbu financovali aj Stredoslovenské vodárne a kanalizácie. 

V priebehu roka obec dala vypracovať stavebný projekt v rámci revitalizácie 

verejných priestranstiev na výstavbu námestia a II. centra na hornom konci 

obce, chodníkov v obci, detského ihriska pri materskej škole v cene 18 067,89 €. 

Obec podala ţiadosť na fondy z Európskej únie, na tieto stavby je predbeţne 

schválených 995 817,56 €, obec by sa mala podieľať finančnými prostriedkami 

vo výške 5%. 

5.10.2009 sa začala na základnej škole prístavba druhého poschodia, celkové 

zateplenie a výmena okien. Projekt „Nadstavba základnej školy s prístavbou , 

zateplením a výmenou okien“ bude financovaný z fondov Európskej únie. 

Definitívne schválenie a podpísanie projektu zo strany Ministerstva výstavby sa 

uskutočnilo v piatok 25.9.2009. Obec sa na projekte podieľa finančnou čiastkou 

5%. Stavebné práce, ktoré realizuje firma Stabil a.s. Ţilina. V nadstavbe budú 

zriadené jazykové triedy, fyzikálne a chemické laboratóriá, počítačová 

miestnosť. Zariadené budú moderným zariadením hradeným z prostriedkov 

grantu. 

Z rozpočtu obce sa zakúpila viacúčelová kosačka v hodnote 4 315,- €. 

Začalo sa s budovaním zberného dvora a obecného kompostoviska. 

Pre dobrovoľný hasičský zbor bola darovacou zmluvou poskytnutá hasičská 

Avia z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranárskeho zboru Ţilina. 



Na činnosť spoločenských organizácií a zdruţení bolo z rozpočtu obce 

prevedený na ich účty príspevok vo výške 15 136,42 € ( 455999,78 Sk). 

 
Rôzne. 
8.2. ráno občanov nemilo prekvapili rozbité a vyvalené hodiny na námestí, 

prevrátené a do potoka hodené kontajnery na separovaný odpad, zastriekané 

vývesné skrinky. Urobila tak skupina miestnych mládeţníkov – vandalov. 

Prípad vyšetrovala polícia, vinník uhradil vzniknutú škodu. Nové hodiny boli 

osadené 24.3. 

21.3. sa uskutočnili voľby prezidenta SR, zo 7 kandidátov sa v II. kole 

prezidentom opäť stal Ivan Gašparovič. 

10.– 13.4. boli Veľkonočné sviatky, počasie bolo príjemné, slnečné. 

5.4. sme na komíne materskej školy privítali našu bocianiu rodinku. Mali 3 

mláďatá. 

10.5. sa v rímsko-katolíckom kostole uskutočnila slávnosť I. sv. prijímania, 

pristúpilo k nemu 6 chlapcov a 10 dievčat. 

6.6. sa konali voľby poslancov do Európskeho parlamentu, v obci bola účasť 

voličov 21,5%. 

30.6. sa skončil ďalší školský rok. Svoje  26 ročné pôsobenie v našej škole 

ukončila dlhoročná zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Marta Majerová odchodom 

do dôchodku. 

9.7. sa na podnet nášho rodáka ţijúceho v Nemecku Ing. Juraja Piroha začalo 

s výstavbou novej kaplnky Panny Márie na Mníchu. P. Piroh predloţil projekt a 

stavbu financoval, časť finančných prostriedkov išlo aj z účtu obce. Na výstavbe 

pracovali dobrovoľníci z radov občanov. Zároveň sa aj na začiatku kríţovej 

cesty postavila nová kaplnka na betónové základy. 3. októbra bola vysvätená.  

2.9. sa začal nový školský rok. Do prvého ročníka základnej školy nastúpilo 16 

ţiakov, škola má celkove 164 ţiakov, materskú školu navštevuje 59 detí vo veku 

od 2 do 6 rokov. 

13.11. sa konali voľby predsedu a poslancov vyšších územných celkov. 

15.11. sa v Evanjelickom zborovom dome uskutočnilo slávnostné zhromaţdenie 

pri príleţitosti 100. výročia zaloţenia a posvätenia cirkevnej školy 

Evanjelického cirkevného zboru Ruţomberok fília Lisková. Oslavám 

predchádzalo poloţenie venca k hrobu učiteľa Ľudovíta Šolca, ktorý v tejto 

škole dlhodobo pôsobil. Na slávnostnej bohosluţbe sa zúčastnili: sestra seniorka 

Mgr. Katarína Hudáková, seniorálny dozorca Ing. Ondrej Mrlian, sestra farárka 

Mgr. Ilona Bázliková, bratia farári Mgr. Martin Šefranko a Mgr. Dávid Bázlik, 

správca farnosti Rímsko katolíckej cirkvi Mgr. Ing. Stanislav Culka, starosta 

obce Lisková Ján Lauko a dozorca cirkevného zboru v Ruţomberku Ladislav 

Zvara. Všetci hore uvedení prítomní sa svojimi príhovormi pričinili o dôstojný 

priebeh slávnostnej bohosluţby. S dejinami Liskovských evanjelikov a históriou 

školstva v Liskovej prítomných oboznámil PhDr. Karol Dzuriak. 



Počasie: 

Po sychravých dňoch sa začiatkom apríla oteplilo, slnečné počasie s teplotami 

15 – 20 stupňov. Leto bolo premenlivé, väčšinou slnečné aţ do konca 

septembra. Od začiatku októbra chladno, sychravo, dáţď. V polovici októbra 

prvé sneţenie, sneh sa udrţal iba na horách. Vianočné sviatky bez snehu 

a pomerne teplé počasie (5-10 stupňov). 

 
Spoločenské organizácie a združenia. 
V obci naďalej aktívne pracujú tieto spoločenské organizácie a zdruţenia: 

1. Obecný športový klub – prezidentom je p. Ján Lauko, klub má nasledovné 

oddiely: futbalový, stolnotenisový, tenisový, šachový, lyţiarsky, 

volejbalový a klub rekreačnej telesnej výchovy a športu 

2. Jednota dôchodcov Slovenska – predsedníčkou je p. Elena Lukáčová 

3. Slovenský červený kríţ – predsedníčkou je p. Katarína Ţúborová 

4. Slovenský zväz záhradkárov – predsedom je p. Jaroslav Dvorský 

5. DOMKA – zdruţenie saleziánskej mládeţe – predsedom je Mgr. Jaroslav 

Timko 

6. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – predsedom je p. Jozef 

Roštek 

7. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – predsedom je p. Jozef 

Čapčík 

8. Dobrovoľný hasičský zbor – veliteľ je p. Roman Kubala 

 
Matrika. 
Počet obyvateľov k 1.1.2009:  2104. 

Počet narodených detí v priebehu roka: 17, z toho 11 chlapcov a 6 dievčat. 

Počet úmrtí: 20 občanov, z toho 11 muţov a 9 ţien. 

Počet obyvateľov k 31.12.2009: 2067. 

 
 


