
Kronika obce za rok 2011. 

 
Kultúrno spoločenské a športové podujatia.  
Veľká nočná korčuliarska session - tak pod týmto názvom sa niesol nepretrţitý 

rekordný 12 hodinový korčuliarsky maratón na klzisku pri základnej škole. 

Iniciátorom a hlavným organizátorom podujatia  bol riaditeľ základnej školy 

Mgr. Peter Kulich a dobrovoľní hasiči. Štart bol v piatok 7. januára o 20,oo 

hodine a trval do soboty 8. januára do 8,o1 hodiny. Pripravený bol teplý čaj a 

pre dospelákov varené vínko na zohriatie. Ako občerstvenie sa podával chlieb 

s masťou a cibuľou. Týmto nápadom a čerstvo vypečenou masťou podporil 

akciu aj pán starosta Ing. Jozef Murina. Ostatné občerstvenie bolo podľa toho, 

čo kto doniesol. O dobrú hudbu sa postaral DJ Roman Kubala  a bufet 

obsluhovali dobrovoľní hasiči. Na ľade bolo okolo 100 detí a asi 150 dospelých 

a to nielen z Liskovej, ale aj z okolitých obcí. Postarali sa aj o druhý rekord: 

počas 5 minút sa naraz guľovalo 64 ľudí. Po guľovačke začal „hokejový zápas 

hviezd“.  V telocvični boli po zemi rozloţené široké molitanové podloţky a tak 

mali deti moţnosť oddychu a aj „podriemania si“ v spacákoch. Aj keď uţ 

nastávalo otepľovanie, ľad bol ešte stále dobrý, nálada všetkých vynikajúca. 

Ľudia, ktorí nekorčuľovali, sa bavili do skorých ranných hodín.  

22. januára OŠK – stolnotenisový oddiel usporiadal ďalší ročník Bravčových 

hodov. 

5.2. uţ druhú zábavnú akciu pod názvom „Dogab sa jak môţeš“ sa na klzisku 

podarilo zorganizovať našim obecným hasičom v spolupráci s vedením 

základnej školy. Platil všeobecný „Zákaz vstupu maskám z poţičovne“ – čo 

nielen deti, ale aj dospelí dodrţali a ich masky boli naozaj originálne. 

O opekanie špekačiek sa postarali dvaja Ľubošovia – Bančej a Benčo. A kto sa 

na akciu nedogabal podľa pokynov organizátorov, určite to za neho urobilo blato 

na školskom dvore, pretoţe nastával odmäk a ľad drţal uţ len tak-tak. 

19.2. OŠK – stolnotenisový oddiel usporiadal diskozábavu v sále DKD Lisková. 

16. – 19. 2. DOMKA pre deti a mládeţ uskutočnila pridedinský tábor v rámci 

jarných prázdnin. Poriadali pre ne rôzne programy, hry a súťaţe. 

5. marca - v poslednú fašiangovú sobotu sa vo vyzdobenej sále kultúrneho domu 

Lisková o 15,oo hodine za veľkej radosti detí začal karneval najmenších detí 

nielen z materskej školy, ale aj tých ostatných. Prišli nedočkavé v sprievode 

rodičov, starých rodičov a tešili sa, aké sú krásne zamaskované. Od 17,oo 

hodiny začali - taktieţ v maskách - prichádzať ţiaci základnej školy. Blíţila sa 

21,oo hodina a vo vestibule sa začali schádzať 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. Tento starý ľudový zvyk po mnohých rokoch u nás 

obnovil p. Jozef Roštek a p. Tibor Kubala.  



V nedeľu 3. apríla 2011 16 členná krojovaná skupina ţien miestnej organizácie 

Červeného kríţa, oddielu Rekreačnej telesnej výchovy a športu pri OŠK 

a Jednoty dôchodcov prešla po dedine s Murienou – slamenou bábkou, ktorá 

symbolizuje dlhú a krutú zimu. Jej vynesením privolávali príchod jari – nového 

ţivota, slnka a radosti. Pomáhali im ďalšie 2 ţeny, ktoré po domoch oznamovali 

tento pekný ľudový zvyk a pozývali občanov spolu so ţenami zahnať zimu. 

Veríme, ţe teraz do nášho chotára uţ naozaj zavíta zelená a krásne rozkvitnutá 

jar.  

9. apríla sa v obci uskutočnila okresná súťaţ v reze ovocných stromov, ktorú 

usporiadal SZZ v spolupráci s OV SZZ v Ruţomberku. Súťaţ prebiehala vo 

farskej záhrade. Z našej obce súťaţili 3 členovia SZZ. Zo 16 súťaţiacich sa na 2. 

mieste umiestnil p.Arnold Kondra. Sprievodnými programami boli ukáţky 

vrúbľovania, aranţovanie kvetov a ikebany, maľovanie veľkonočných vajíčok 

a výstavka ţiackych kresieb. 

16.4. DOMKA usporiadala tvorivé dielne pre deti a mládeţ , na ktorých vyrábali 

veľkonočné ozdoby a maľovali vajíčka. 

24.4. MO SNS usporiadala v sále DKD Veľkonočnú diskozábavu. 

30.4. naši dobrovoľní hasiči pred materskou školou pre všetky dievčatá z obce 

postavili máj. 

6. mája  sa pri príleţitosti 66. výročia Dňa víťazstva konal uţ XIV. ročník Behu 

oslobodenia. Predchádzal mu pietny akt poloţenia venca k Pomníku padlých 

pred MŠ. Štart a cieľ bol pred obecným úradom. Beţalo sa podľa jednotlivých 

určených kategórií, chlapci a dievčatá zvlášť. Atmosféra bola dobrá športová, 

pretekárov sme výdatne povzbudzovali. Víťazi jednotlivých kategórií boli 

ocenení vecnými cenami a diplomami. Všetci pretekári dostali aj občerstvenie – 

dobošky a čaj. Škôlkári navyše dostávali ako odmenu za účasť pestré balóniky. 

Počasie nám prialo, bolo pekne slnečno a preto sme boli radi, ţe môţeme 

v tomto tradičnom podujatí pokračovať.  

8. mája sme slávili Deň matiek. Mamy si zaslúţia kvietok lásky a úcty za kaţdý 

deň. Preto sme im ho – aspoň symbolicky - darovali v deň ich sviatku 

slávnostným programom vo vyzdobenej sále kultúrneho domu Lisková. Po 

krásnom príhovore starostu obce Ing. Jozefa Murinu svoju lásku, úctu 

a poďakovanie z úprimného srdiečka vyjadrili v programe deti z materskej 

školy, ţiaci I. stupňa základnej školy a krúţku ZUŠ.  

9.-10.7. DOMKA s finančnou podporou obce usporiadala pre deti a mládeţ 

dvojbodku za školským rokom. Prvý deň mali súťaţe na kolieskových 

korčuliach, druhý deň preţili cestovanie v čase. 

V sobotu 23. júla 2011 sa na štadióne OŠK Lisková uskutočnil uţ IV. ročník 

podujatia „Lisková sa zabáva“, ktorý o 13,oo hodine otvoril starosta obce Ing. 

Jozef Murina, v krátkosti oboznámil s pripraveným programom. Kým dospelí 

oddychovali na lavičkách, deti sa začali zapájať do detských súťaţí, ktoré 

poriadala Mg. Mirka Šulíková so svojimi pomocníčkami.  Zároveň naše 

poľovnícke zdruţenie pripravilo pre deti súťaţe v streľbe zo vzduchoviek a bol 



o ne obrovský záujem. Deti si mohli pozrieť praktické ukáţky poskytovania 

prvej pomoci pri rôznych príhodách, ktoré pripravil Jozef Murina ml. so svojimi 

kamarátmi – zdravotníkmi. Tieto ukáţky zaujali nielen deti, ale aj mnohých 

dospelých. Neskôr 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. 

Zrazu sa nad ihriskom zjavilo rogalo Aeroklubu Lisková a z neho sa sypali 

sladké cukríky. To bola po ihrisku naháňačka – kto si ich nájde najviac.  Aby si 

deti vydýchli, posadali si aj s ostatnými okolo provizórneho javiska a pozreli si 

divadielko – rozprávku: Koza rohatá, ktorú s deťmi nacvičila Mirka Šulíková. 

Počas celého popoludnia sa deti mohli voziť na koči ťahanom koňmi uja Milana 

Kubalu, či do sýtosti sa vyskákať na trampolíne. Záujemcovia si tieţ mohli 

zahrať na pripravených kurtoch tenis alebo volejbal na volejbalovom ihrisku. 

Počas celého popoludnia si všetci pochutnávali na výbornom guláši, ktorého aţ 

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

uhasiť v bufete p. Aleny Plšičíkovej. 

V sobotu 30. júla 2011 sa na volejbalovom ihrisku OŠK Lisková uskutočnil 

jubilejný 10. ročník volejbalového turnaja O pohár starostu obce. Slávnostne ho 

otvoril predseda Volejbalového oddielu OŠK Lisková p. Jozef Marušiak a 

starosta obce Lisková Ing. Jozef Murina. Starí páni z Liskovej získali 3. miesto a 

4. miesto volejbalový oddiel Lisková. Po výborných výkonoch bolo pre hráčov a 

priaznivcov tohto športu posedenie pri guláši a hudbe. 

V dňoch 1. aţ 6. augusta usporiadala DOMKA  pridedinský tábor pre deti 

a mládeţ spojený s rôznymi hrami, súťaţami a turistickými výletmi.  

V sobotu 13. augusta 2011 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník Memoriálu JUDr. 

Slimáka – výstup na Choč. Dva plné autobusy nadšených turistov sa odviezli do 

Valaskej Dubovej, odkiaľ bol hromadný výstup. Odmenou za namáhavú túru bol 

krásny výhľad do ďalekého okolia. Po oddychu sa uvítacieho slova ujal Ing. 

Ferdinand Piroh. P. Macíková predniesla báseň Choč od nášho rodáka Jaroslava 

Rezníka. Potom v príhovore starosta obce Ing. Jozef Murina všetkých ešte raz 

privítal a v krátkosti ich oboznámil so ţivotom a spoločenskými aktivitami, 

ktoré JUDr. Slimák vykonával. Na pamiatku porozdával pamätné listy, šiltovky 

a tričká s logom podujatia. Príhovor mal aj starosta mesta Kravaře Ing. Andreas 

Hahn, bývalý starosta obce Ján Lauko a tieţ duchovný otec Bohuslav z Kravař, 

ktorý všetkým udelil poţehnanie. Na koniec všetci spoločne zaspievali piesne: 

Kto za pravdu horí a Na Kráľovej holi. Počasie bolo pekné, slnečné. Len keď sa 

uţ prichádzalo na chatu p. Dvorského, začalo pršať, ale náladu to nepokazilo 

nikomu. Pripravené občerstvenie – výborný guláš a pivo všetkým zachutilo. Na 

chate turistom svoju báseň predniesol tieţ sám p. Jaroslav Rezník a p. Jarka 

Kopkášová zaspievala pieseň Aká si mi krásna, ty rodná zem moja...  

26.augusta pri príleţitosti 67. výročia SNP sa pri pomníku padlých uskutočnil 

pietny akt poloţenia venca. 



30. 9. sa uskutočnil I. ročník cyklistickej súťaţe a show pod názvom Liskovský 

pedál. Súťaţili škôlkári, deti a mládeţ podľa rôznych vekových kategórií a tieţ 

kategória muţov. Pre ţeny bola vymyslená špeciálna súťaţ: na bicykli prejsť 

určitú vzdialenosť, nabrať z potoka vodu a orajbať koberec. Na záver boli všetci 

víťazi vyhodnotení a odmenení. Hosťom show bol majster sveta v cyklotriale 

Ján Šidlík, ktorý predviedol cyklistickú akrobaciu. 

2.10. sa na motokrosovej dráhe uskutočnili preteky o Celoslovenský pohár 

v motokrose. Pozrieť si ich boli nielen mnohí občania obce, ale aj fanúšikovia 

tohto športu zo širokého okolia. 

23.októbra  ako poďakovanie za všetku prácu, starostlivosť či obetavosť sme pre 

našich starších spoluobčanov v sále kultúrneho domu pripravili 

uţ tradičné posedenie, na ktorom dostávali balíky salóniek. Osobnými 

pozvánkami bolo naň pozvaných 492 dôchodcov od 60 rokov nahor. Po 

slávnostnom príhovore starostu obce Ing. Jozefa Murinu program začali členky 

MO JDS, ktoré zaspievali 2 vlastné  pesničky spolu s priliehavou vtipnou 

básničkou. Po nich uţ javisko patrilo pozvanému hosťovi – folklórnemu súboru 

Lúčan z Lúčok. Predviedli veľmi pekné ţivé pásmo plné ľudových pesničiek, 

tanca, hudby. Ako bonus pridali pásmo country tancov – ako dôkaz, ţe aj 

napriek veku sa dá byť duchom mladým.  Mnohé piesne si naši občania 

pospevovali spolu s nimi, alebo si aspoň podupkávali do rytmu. A ţe sa im 

vystúpenie páčilo, o tom  svedčil aj potlesk počas celého programu. 

5.11. DOMKA pre deti a mládeţ usporiadala tvorivé dielne, na ktorých vyrábali 

vianočné ozdoby. 

12. novembra sa uskutočnil II. ročník majstrovstiev sveta vo varení kyslej 

polievky. Okrem občanov, ktorí doniesli polievku z domu sa do súťaţe zapojili 

aj druţstvá: dobrovoľných hasičov, červeného kríţa, ţien oddielu RTVŠ 

a kolektív pani učiteliek. Všetci títo polievku varili v paráčikoch na školskom 

dvore, hasiči pri poţiarnej zbrojnici. Hodnotila sa nielen kvalita, ale aj 

mnoţstvo. Najviac litrov polievky z druţstiev navarili hasiči, po nich kolektív 

učiteliek a oddiel RTVŠ. V kvalite vyhralo druţstvo červeného kríţa 

a z občanov p. Zuzana Jurgošová. Víťazi boli aj ocenení. Podujatia sa zúčastnili 

nielen občania, ale aj hostia zo širokého okolia a všetkým naša „liskovská“ 

polievka chutila. Ale rekord v mnoţstve navarenej polievky z roku 2008 sa 

nepodarilo prekonať. 

26. decembra – ako je uţ tradíciou chodili deti a mládeţ po dedine s vianočným 

koledovaním – Dobrou novinou. 

 

Investičná výstavba. 
Na  IBV Vyšné záhumnie sa z rozpočtu obce poskytli nasledovné finančné 

prostriedky: výstavba plynovodu vo výške 14.201,70 €,  na miestnu 

komunikáciu  vo výške 24.725,28 €, práce realizovala firma STAVASTA 

Banská Štiavnica. 



Na projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev“ boli čerpané prostriedky vo 

výške 967.903,-€, práce realizovala firma STABIL Ţilina. 

Na výmenu okien v materskej škole boli poskytnuté prostriedky vo výške 

7.242,-€, práce realizovala firma NOVES Ruţomberok. 

Na opravu svetelných a zásuvkových obvodov, vodovodných obvodov 

(miešanie teplej a studenej vody) a rozvodu internetu bolo poskytnutých 

16.190,-€, práce realizovala firma MT elektro Liptovský Mikuláš. 

Urobili sa tieţ rôzne murárske práce, čím sa zvýšila kapacita MŠ. Všetky 

vnútorné priestory sa vymaľovali, opravili sa aj časti kanalizačných rozvodov 

v hodnote 2.542,-€. Celkové náklady na rekonštrukciu MŠ boli 25.974,-€. 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu manzardovej strechy 

Športklubu firmou PROST-NEMČEK Lisková boli poskytnuté prostriedky vo 

výške 4.000,-€. Následne sa začalo vybavovať stavebné povolenie a verejné 

obstarávanie na práce „Nadstavba manzardovej strechy Športklubu Lisková“. 

Vyhrala firma GEVOS Galovany s ponúknutou cenou 110.853,60 €. 

Rozbehnuté práce z dôvodu nepriaznivého počasia (zimné obdobie) boli 

presunuté na jar 2012. 

Pre potreby obce na rôzne práce bolo zakúpené čistiace auto Fumo-multikar 

v hodnote 198.600,-€. Tieto peniaze obec dostala z operačného programu na 

projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov obce Lisková“. 

Na základe uznesenia č.148 Obecného zastupiteľstva v Liskovej zo dňa 

28.11.2011 bola odkúpená od Poľnohospodárskeho druţstva Lisková-Sliače 

budova kultúrneho domu do vlastníctva obce za cenu 150.000,-€. 

Pre spoločenské organizácie a zdruţenia bola z rozpočtu obce schválená dotácia 

vo výške 15.410,- €. 

Na základe ţiadosti Farského úradu rímskokatolíckej cirkvi v Liskovej bola 

poskytnutá dotácia na opravu sokla kostola vo výške 5.000,-€. 

Na obnovu kríţovej cesty na kalvárii sa poskytli finančné prostriedky vo výške 

621,-€ (stavebné povolenie, geometrický plán, správne poplatky,...). 

Z rozpočtu obce sú tieţ poskytované dotácie na stravovanie dôchodcov v sume 

0,34 € na jeden obed, v školskej jedálni sa stravuje asi 20 dôchodcov.  

Pre novonarodené deti obec poskytuje rodičom jednorazový príspevok vo výške 

170,-€ , celková suma bola 2550,-€. 

Na rekonštrukciu obkladu v školskej telocvični sa zakúpili dosky v hodnote 

1.660,-€ 

 

Rôzne. 
18. apríla priletel na komín materskej školy bocian, neskôr aj samica, vyviedli 5 

mláďat. 

V dňoch 22. – 24. apríla boli Veľkonočné sviatky – slnečné teplé počasie. 

Obnova kríţovej cesty: v letných mesiacoch po predchádzajúcich prípravách – 

vybavenie stavebného povolenia, súhlas krajského úradu a iných sa začalo 

s osádzaním kríţov symbolizujúcich zastavenia na kalvárii na Mníchu. 



Mramorové kríţe obci venoval rodák Ing. Juraj Piroh ţijúci v Nemecku. Kovový 

materiál na osadenie poskytol p. Igor Pudiš, zváračské práce vykonal v. Ľuboš 

Bančej, ostatné odborné práce p. Štefan Švárny, Peter Šrobár , Ing. Branislav 

Kubala a Anton Vierik ml. Výkopové práce na stĺpy, betónovanie  a iné 

potrebné práce brigádnicky urobili občania obce.  Po ukončení prác sa 

o poriadok a úpravu terénu postarali členovia MO ZPCCH. Tieto kríţe boli 

slávnostne posvätené pri príleţitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie 

15.9.2011 spolu so sv. omšou pri hornej kaplnke.   

20.7. sa obcou prehnala búrka s prudkým vetrom, ktorý strhol tretinu strechy na 

budove Športklubu a zničil bleskozvod. Urýchlene bola prekrývaná celtou, no aj 

tak zatiekli múry. Mondi SCP zapoţičalo celty, zakúpili sa dosky a za pomoci 

pracovníkov OÚ, poţiarnikov a niektorých občanov Liskovej sa provizórne 

zabezpečila strecha pred ďalším znehodnotením. Následne sa na zasadnutí OZ 

rokovalo o 2 variantoch opravy: zrekonštruovať rovnú strechu, alebo urobiť aj 

nadstavbu Športklubu. Poslanci rozhodli urobiť nadstavbu manzardovej strechy. 

Občanom pri búrke na domoch a majetku nevznikli váţnejšie škody. 

V dňoch 3. a 4. 9. sa zástupcovia obce zúčastnili druţobnej návštevy v poľských 

Woţnikách pri príleţitosti slávnosti doţiniek. 

5.septembra sa začal nový školský rok. Do materskej školy nastúpilo 72 detí vo 

veku od 2 do 6 rokov, do základnej školy nastúpilo 157 ţiakov, z toho 17 

prvákov. 

Na dušičky- príjemné teplé počasie okolo 12 aţ 15 stupňov. 

Ku dňu 1.12. Ţeleznice SR uzavreli ţelezničnú stanicu v našej obci, vlaková 

zastávka v obci ostala. 

V priebehu celého roka sa vykonávalo vysporiadanie pozemkov, aby sa mohol 

vybudovať chodník na dolnom konci obce. 

Na základe dohody s Úradom práce boli v obci zamestnaní 4 pracovníci od 1.4. 

do 30.9. a jeden od 1.4. do 31.7. Úrad práce  refundoval 95 % nákladov na mzdu 

pre týchto pracovníkov a Slovenský vodohospodársky podnik  refundoval 

ďalších 5%. Pracovníci robili opatrenia na ochranu pre povodňami a riešenie 

následkov v mimoriadnych situáciách. Miestom realizácie prác boli potoky  

Chočský a Liskovský. 

 

Matrika. 
Počet obyvateľov k 1. 1. 2011: 2083. 

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

Počet zomrelých občanov: 24, z toho 12 muţov a 12 ţien. 

V priebehu roka sa do obce prisťahovalo 27 občanov, 16 sa odsťahovalo. 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2011: 2087. 


