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Vážení spoluobčania,

dovoľte, aby som sa Vám prihovorila v dnešnom zložitom období,
v ktorom sa ocitla naša spoločnosť.
Situácia, ktorej sme nielen svedkami, ale predovšetkým priamymi
účastníkmi, vyžaduje od nás mnoho energie, spolupráce a vzájomnej
dôvery a podpory. Hrozba nového
koronavírusu búra predstavy o bezpečnom svete, v ktorom sme žili
doteraz. Pri sledovaní informácií z celého sveta vidíme, že nová choroba si svoje obete nevyberá a ak ju chceme spomaliť a zastaviť, musíme sa k nej postaviť mimoriadne zodpovedne. Generácie pred nami
sa s podobným vírusom nestretli a preto Vás prosím o citlivý a empatický prístup k tým najzraniteľnejším - k starším občanom v našej
obci, ktorí možno žijú sami bez pomoci svojho okolia a i ten najmenší kontakt, pomoc s nákupom potravín či liekov a krátky rozhovor aj
za zatvorenými dverami, môže byť pre nich prínosom. Záujem o svoje okolie a o ľudí žijúcich v našej blízkosti je tým podstatným symbolom ľudskosti. V posledných dňoch prijala vláda Slovenskej republiky,
ústredný krízový štáb i ďalšie štátne orgány množstvo opatrení, ktorých zoznam sa stále rozširuje. Súbor všetkých opatrení, ktorý priebežne aktualizujeme a dopĺňame, je zverejnený na webovom sídle obce,
kde sme vytvorili pre prehľadnosť vyhľadávania samostatnú záložku
pod názvom COVID-19. Chcem apelovať na všetkých obyvateľov, aby
pristupovali k plneniu týchto opatrení zodpovedne, lebo nie sú prijaté
ako svojvôľa štátu, obce alebo iného orgánu, ale z dôvodu zabránenia
nekontrolovateľnému šíreniu zákerného vírusu.
Každý človek sa v čase ohrozenia správa ináč ako v bežných situáciách, lebo chce ochrániť seba a svojich blízkych. Chcem Vás však
poprosiť, aby sme aj v tejto ťažkej dobe zostali naďalej ľuďmi a vzájomne si pomáhali. Postupujte v zmysle vydaných opatrení, striktne dodržujte hygienické pokyny, zbytočne nechoďte na nákupy
a na návštevy. Ak je to však nevyhnutné, ochraňujte seba i svoje okolie používaním ochranných rúšok a hygienických rukavíc. Vybavovanie na úradoch a u lekárov, ktoré nevyžaduje akútny stav, v súčasnosti vynechajte.

			

číslo 1/2020

Aj na našom obecnom úrade sme obmedzili
vybavovanie klientov. Svoje požiadavky riešte
prostredníctvom telefónov, elektronicky alebo
písomne. V nevyhnutných prípadoch vybavíme
občanov aj osobne, nie je však vhodné chodiť
na obecný úrad kvôli úhradám daní, poplatkov,
či nájomného. Túto povinnosť si splňte buď bezhotovostnými úhradami z účtu alebo odložte
túto povinnosť na obdobie, keď bude zrušený
mimoriadny režim. Kvôli ochrane zamestnancov
sú úradné hodiny skrátené a vybavení budú len
klienti, ktorí prídu na obecný úrad s ochranným
rúškom alebo iným ochranným prvkom chrániacim pred možným napadnutím dýchacích ciest.
V súčasnosti je problém so zabezpečením hygienických rúšok, obec sa tiež snaží zohnať ich
pre svojich občanov, ale bežným nákupom ich
nevieme zabezpečiť. Preto si musíme pomôcť
vlastnými silami. Začali sme vyrábať ochranné
rúška z dostupných domácich materiálov. Zatiaľ
sme nimi vybavili zamestnancov obce a časť najohrozenejšej skupiny občanov. Ale je ich málo,
preto chcem aj touto cestou vyzvať šikovné ženy
v našej obci, ktoré vedia šiť, aby nám pomohli
pri výrobe látkových ochranných rúšok pre
tých, ktorí si ich nevedia sami ušiť. Veď vzájomná pomoc je v tomto ťažkom období prejavom
ľudskosti, humanity a spolupatričnosti. Budem
rada, ak sa nám ozvete telefonicky na číslach
0907/833482 alebo 0915/253295.
Ako starostka obce mám k vám všetkým naliehavú prosbu: rešpektujte v maximálnej možnej
miere všetky vydané opatrenia, ktoré síce znižujú Váš osobný komfort a nútia Vás dočasne meniť svoj životný štýl, ale sú prijímané len s jedným cieľom – CHRÁNIŤ ŽIVOTY NÁS VŠETKÝCH!

Privítajme jar, prišla veľká noc,
nech šťastia, zdravia a lásky máte moc.
Nech čaro jari v srdci vás zahreje
to vám k veľkonočným sviatkom prajeme.

Mgr. Jana Gazdičová, starostka
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Krízové opatrenie
od 16. 3. 2020 - do odvolania

Ako komunikovať s Obecným úradom Liptovská Porúbka počas prijatých krízových opatrení?
Obecný úrad bude verejnosti prístupný počas pracovných dní výhradne v čase:

Pondelok
Utorok
Streda
Piatok

8.00–11.00 h
8.00–11.00 h
13.00–16.00 h
8.00–11.00 h

Obecný úrad bude vykonávať len základnú administratívnu činnosť spojenú hlavne s preberaním úradnej korešpondencie
a úradných podaní. Pošta sa bude preberať v priestore na tom určenom. Vstup bude umožnený len jednej osobe. Ďalšie
osoby budú musieť počkať mimo priestorov obecného úradu. V prípade neprítomnosti môžete svoju poštu vhodiť do poštovej schránky pri obecnom úrade. V prípade nevyhnutných a neodkladných prípadov bude vstup do priestorov umožnený
výlučne s ochrannom maskou. Minimalizujte návštevu obecného úradu a ostatných organizácií.
Ak je to možné komunikujte elektronicky obec.lporubka@gmail.com a telefonicky 044/5222717.
Buďme ohľaduplní a trpezliví voči sebe, ale aj voči spoluobčanom. Obmedzte sociálny kontakt. Kontrolujte pohyb svojich
detí a zbytočne nevystavujte riziku seba a svojich blízkych.

Správajme sa zodpovedne!
Dane a poplatky za odpady môžete uhradiť po doručení Rozhodnutí, ktoré Vám môžeme zaslať e-mailom. Svoje e-maily
s menom daňovníka zašlite na obec.lporubka@gmail.com V rozhodnutiach budete mať uvedený variabilný symbol ako aj
číslo účtu. V prípade zmien Vás budeme informovať na webovom sídle obce ako aj miestnym rozhlasom.

Ako sme volili v Liptovskej Porúbke
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 29. 2. 2020. Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1042 voličov. O voľbu
poštou požiadali 7 obyvatelia z toho 6 voliči zaslali návratnú obálku z cudziny. Bolo vydaných 15 hlasovacích preukazov. Volebná účasť 56,62%. Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1042. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 590. Počet
platných odovzdaných hlasov 577.
Poradie politických strán, politických hnutí a koalícií podľa počtu platných hlasov:
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia, ZMENA ZDOLA
SMER – sociálna demokracia
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
SME RODINA
ZA ĽUDÍ
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
DOBRÁ VOĽBA
VLASŤ
Sloboda a Solidarita
Slovenská národná strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Socialisti.sk
Slovenské Hnutie Obrody
MÁME TOHO DOSŤ!
Demokratická strana
MOST – HÍD
HLAS ĽUDU
Práca slovenského národa

152
109
91
74
27
26
22
21
19
14
10
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 21. 1. 2020
Zobralo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovné doklady obce Liptovská Porúbka za mesiac
november 2019.
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2019 vo výške 1.358,-€
Schválilo: - na základe žiadosti Mesta Liptovský Hrádok dotáciu na I. polrok 2020 za mesiace január - jún vo výške 8,735 € /mesiac/dieťa pre 27 detí, ktoré navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie za mesiace januárjún 2020 predstavuje čiastku 1.415,07 €.
- na základe žiadosti Tanečného klubu Jessy Vavrišovo dotáciu na rok 2020 vo výške 100,50 € na 1 dieťa pre 6 detí,
ktoré navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na rok 2020 predstavuje čiastku 603,- €.
- začatie procesu spracovania nového Územného plánu Obce Liptovská Porúbka v súlade s platnou legislatívou
- plán verejného obstarávania Obce Liptovská Porúbka na rok 2020
- zapojenie sa do výzvy o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020 na rekonštrukciu kuchyne v školskej jedálni pri MŠ
Uznieslo na prijatí: - Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu Materskej školy so sídlom na území obce Liptovská Porúbka a na záujmové vzdelávanie a činnosť
detí.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 18. 2. 2020
Zobralo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Liptovskej Porúbke za rok 2019
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Liptovská Porúbka za rok 2019
- Správu Inventarizačnej komisie
Schválilo: - predložený zápis do kroniky za rok 2018 a odmenu kronikárke za vykonanie zápisu do kroniky za rok 2018
v sume 450,- €
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 vo výške 847,-€
- vyradenie drobného dlhodobého majetku a inventáru z evidencie majetkových účtov č. 013, 022 a 028 v celkovej výške 2.195,46 € a vyradenie z operatívno-technickej evidencie podľa súpisov jednotlivých stredísk v celkovej výške 3.407,38 €
Uznieslo na prijatí: - Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 9/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.

Zmena cestovného poriadku od 2. 2. 2020
Odkiaľ/Kam

cintorín

žel. st.

žel. st.

zákl. škola

žel. st.

žel. st.

Lipt. Hrádok

6.15

6.55

11.20

14.00

15.30

18.10

Lipt. Porúbka

6.21

6.58

11.26

14.05

15.36

18.16

žel. st.

zákl. škola

žel. st.

žel. st.

žel. st.

žel. st.

Lipt. Porúbka

6.24

7.05

11.36

14.12

15.39

18.18

Lipt. Hrádok

6.23

7.12

11.42

14.18

15.45

18.22

Odkiaľ/Kam

Od 2. februára sa zlepšilo dopravné spojenie medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom. Z autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši odchádza o 20.25 h autobus do Liptovského Hrádku s príchodom o 20.45 h. Z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša pôjde autobus o 20.47 h s príchodom do LM o 21.07 h. Potešiteľná správa je, že tento spoj bude premávať
sedem dní v týždni.
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75. výročie oslobodenia obce
Január - zimný mesiac. Ľudia sa zdržujú väčšine doma v pohode a teple. Pred 75. rokmi
bol tento mesiac veľmi studený s veľkou nádielkou snehu a k tomu stále Nemci v obci,
hoci už bolo počuť dunieť kolonádu blížiacich sa oslobodzovacích vojsk. Nemeckí vojaci
boli zo dňa na deň krutejší k miestnemu obyvateľstvu, lebo museli ustupovať pred Červenou armádou. Cesta popod Hradskú horu bola plná nemeckých áut, motoriek, konských
povozov, ktoré unikali smerom na západ. Nemci počas svojho ústupu ničili všetko na čo
narazili – továrne, telefónne vedenie. V noci z 27 na 28. januára výbušninami trhali na trati
koľajnice, 29. januára podpálili pílu na Šmýkanci. V obci zajali niekoľko našich spoluobčanov a zaujali vojenské pozície. Ťažké guľomety boli rozmiestnené na východnej strane
obce. Jeden vo veži kostola.
Brtkovica – tábor príslušníkov Partizánskeho oddielu ,, Za slobodu Slovanov“ mal koncom januára 350 mužov, ktorých potajme zásobovali naši občania. Ani jeden neodoprel
pomoc, dal čo mohol. Tam smerovala dňa 30. januára cesta richtára obce pána Jána Šramu, ktorý vedel, že príchod sovietskych vojsk jej už vzdialený len niekoľko hodín a chcel
zabrániť ničeniu obce a odvlečeniu našich občanov do Nemecka. Partizánov informoval
o stave a postavení nemeckých vojsk a žiadal ich o pomoc a záchranu obce. V noci okolo
23. hodiny prišli partizáni do obce, napadli nemecké pozície a v ničivom diele Nemcom
nedovolili pokračovať. Pouličný boj trval do ranných hodín do štvrtej hodiny, kedy do obci
prišli jednotky Červenej armády a nášho Prvého armádneho zboru. Celý deň a noc trval
boj lebo Nemci z pozícií v Liptovskom Hrádku strieľali na Liptovskú Porúbku zápalnými
mínami od ktorých zhoreli viaceré budovy a niekoľko ďalších bolo poškodených.
31. január – posledný deň zimného mesiaca. Tento deň pred 75. rokmi sa stal dňom mieru bez strachu a utrpenia nielen pre Liptovskú Porúbka ale i pre Liptovský Hrádok a okolité obce. Veľká radosť ktorá opantala našich občanov pri vstupe Červenej armády začala
klesať, lebo videli, že front zostal stáť celých 10 týždňov pri Liptovskom Mikuláši. Po celú
dobu týchto bojov chodili naši občania opravovať mosty, rezať palivo pre nemocnicu
v Liptovskom Hrádku, ošetrovať ranených. Po oslobodení Liptovského Mikuláša sa vracali
domov kde opravovali svoje poškodené domy, spálené strechy, čistili a bielili domy a pomáhali jeden druhému.
To je priebeh vojny v našej obci, jej nezmyselnosť a dopad na obyvateľov. Skromnosť, statočnosť, obetavosť, snaha pomáhať jeden druhému si treba vážiť a ctiť, nielen u našich

spoluobčanov ale aj u všetkých vojakov,
partizánov či už sovietskych alebo príslušníkov rôznych národností, ktorí sa podieľali na oslobodenia nielen našej obce ale celej našej vlasti od fašizmu.
Nezabúdajme na hrôzy vojny, sme to dlžní našim predkom ktorí bojovali, aby sme
my už nikdy tieto hrôzy vojny a utrpenia
nepoznali.
Mgr. Marta Malejková,
Predsedníčka ZO SZPB L. Porúbka
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Plesová sezóna ani tento rok neobišla našu obec. Krásne dámy v róbach a galantní
páni. Takto by sa dal charakterizovať 2. reprezentačný ples obce Liptovská Porúbka,
ktorý 18. januára 2020 otvorili Mgr. Jana Gazdičová, starostka obce a Ing. Marek Galvánek, predseda OZ Porúbčania. Po slávnostných príhovoroch nasledoval úvodný
tanec v podobe valčíka. Prípravy na ples začali už mesiac vopred a za výslednou podobou podujatia stálo veľa práce, organizácie, ale aj nadšenia a optimizmu. Výzdoba priestorov trvala niekoľko hodín, aby všetko vyzeralo nádherne a aby sa každý
počas večera cítil ako v rozprávke.
Pri príchode a počas celého večera do tanca hral DJ Magura. Večerný program spestrila ľudová hudba Kamaráti. Súčasťou každého plesu býva aj zlosovanie vstupeniek. Tí, na ktorých sa usmialo šťastie sa mohli tešiť zo zaujímavých cien. Dobré jedlo
a hudba už tradične prispeli k uvoľnenej priateľskej atmosfére a vynikajúcej zábave
až do skorých ranných hodín. Hostia odchádzali domov plný nezabudnuteľných zážitkov. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a sponzorom.

Šikovné slovenské ručičky!
Petra Vlhová vyhrala slalom Svetového pohára v Záhrebe, kde získala trofej "Snehovej kráľovnej" v konkurencii štvornásobnej miestnej šampiónky Mikaely Shiffrinovej.
Vlhová získala trofej ako druhá Slovenka v histórii. V roku 2017 sa to podarilo Veronike Velez Zuzulovej, za ktorou vtedy na druhom mieste skončila práve jej mladšia
krajanka. Vlhová dosiahla šiesty kariérny triumf v slalome a triumfovala naozaj suverénne – druhú Shiffrinovú predstihla o 1,31 s. a tretiu Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú o priepastných 3,49 s.
S organizáciou jedných z najprestížnejších pretekov kalendára Svetového pohára
v zjazdovom lyžovaní pomáhala eventová firma spod Tatier. Slováci mali na starosti
jednu z najdôležitejších vecí. Ich úlohou bolo pripraviť zjazdovku. Medzi nimi boli aj
lyžiari z našej obce.
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Posledný fašiang
Čas zábavy, radosti, veselosti. Tak by sme stručne mohli charakterizovať obdobie
od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktoré poznáme pod názvom FAŠIANGY. Každý
rok majú rôzny počet dní, pretože sú závislé od dátumu Veľkonočnej nedele. Fašiangy
boli časom, kedy sa častejšie konali priadky, zakáľačky a svadby, pri ktorých nechýbali
zábavy, obchôdzky maškár a muzík po dedine. Boli aj obdobím veselosti, hojného jedenia a pitia, lebo kto sa nenaje cez fašiangy, ten bude hladovať po celý rok.
V sobotu 22. februára sa opäť zišli obyvatelia a návštevníci obce na tradičnej akcii
Posledný fašiang, ktorá je spojená s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. O prípravu pochúťok sa postarali mäsiari Jozef Kolodzej a Ferdinand Šupala za asistencie poslancov, starostky, členov kultúrnej komisie a zamestnancov obce. Na tejto akcii nemohli chýbať šišky, koláče, varené vínko. Akcia sa konala v areáli materskej školy,
aj tento rok bol o zabíjačkové špeciality veľký záujem. Na výdajnom mieste, kde sa
vydávali klobásky, jaternice, tlačenka, pečené mäsko a porúbčanský kyseľ, nebola
o hostí núdza. Pri stoloch bolo vidieť, že milovníci bravčoviny si nesmierne pochutnávajú. Kto nemal naponáhlo, vypočul si ľudové piesne v podaní ľudovej hudby pod
vedením Vladimíra Cisára. Tá spríjemňovala Porúbčanom fašiangový deň i konzumáciu tradičných jedál.
Naše ďakujem patrí firme Mäso Liptov s.r.o., ako aj všetkým, ktorí pomohli pri príprave a výdaji zabíjačkových pochúťok.

Tí, ktorí Ťa poznali si radi
spomenú, a Tí, ktorí Ťa milovali
nikdy nezabudnú.
Dňa 31. marca
si pripomenuli 3. výročie
ako nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec a priateľ
Milan Ondík.
Venujte mu s nami tichú
spomienku. S láskou manželka
a smútiaca rodina.
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DHZO Liptovská Porúbka

Mesiac január bol aj pre náš dobrovoľný hasičský zbor mesiacom rekapitulácie
uplynulého roku. V tomto príspevku prinášame vyhodnotenie roku 2019.
DHZ Liptovská Porúbka eviduje celkovo 33 členov z toho je 26 mužov a 7 žien. 19
členov má základnú prípravu pre hasičov zásahovej jednotky. V uplynulom roku
sme sa zúčastnili školení v odboroch: prvá pomoc, obsluha spojovacej techniky,
strojná služba, obsluha motorovej píly, práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou, kurz
používateľov dýchacej techniky.
Zásahová technika DHZO:
- Cisternový automobil TATRA 148 s objemom 6 600 l hasiacej látky
- Dopravný automobil AVIA 30 určený na prevoz družstva a vybavenia
Vybavenie DHZO
- Prívesný vozík zo špecializovaným vybavením pre boj s povodňami
- Autonómne dýchacie prístroje
- Rôzne typy čerpadiel a elektrocentrálu
- Komplet jazierkového systému na hasenie lesných požiarov
- Osobné ochranné prostriedky pre členov zásahovej jednotky
- Ďalší materiál určený na likvidáciu požiarov a iných mimoriadnych udalostí
Štatistika vytvorená zo zásahov za rok 2019
Spolu 15 výjazdov z toho 8 technických výjazdov, 6 požiarov a jeden planý poplach.
V katastri našej obce bolo vykonaných 8 výjazdov, mimo kataster 6 výjazdov. Najazdené kilometre: DA Ávia 30 DVS 12 – 307 km a Tatra T148 CAS 32 – 110 km
Celkovo členovia zásahovej jednotky strávili na výjazdoch 305,5 hodín. Najdlhší bol
lesný požiar v katastri obce Hybe kde sme strávili tri dni, najkratší výjazd bol k požiaru senníka v Kráľovej Lehote z ktorého nás operačné stredisko odvolalo po výjazde z hasičskej zbrojnice. Najvyšší počet členov na jednom výjazde bolo povolaných na boj s povodňami v obci Lazisko. Počas uplynulého roka sme zasahovali
pri požiaroch obytného domu, lesných porastov, trávnatých plôch a skladu štiepky.
V technických zásahoch je obsiahnutý boj s povodňami odstraňovanie nebezpečného snehu zo striech, odstraňovanie následkov silného vetra, spiľovanie stromov
ohrozujúcich zdravie a majetok občanov.
Dňa 11. 1. 2020 sa konala výročná členská schôdza DHZ Liptovská Porúbka. Zúčastnilo sa 17 z celkového počtu 33 členov. V roku 2019 naša zásahová jednotka absolvovala najviac výjazdov za posledné roky. Vykonalo sa niekoľko brigád s cieľom získania finančných prostriedkov na fungovanie DHZ. Podieľali sme sa na viacerých akciách usporiadaných našou obcou. Zorganizovali sme súťaž „Železný hasič“ pre deti
aj pre dospelých. V týchto aktivitách chceme pokračovať aj v nasledujúcom roku

2020. Rovnako chceme pokračovať
v zlepšení vybavenia a zvyšovaní pripravenosti členov zásahovej jednotky.
Dňa 8. 2. 2020 sa konalo okresné vyhodnotenie hasičského roku 2019 v Liptovskom Mikuláši. Za účasti hostí z okresu Opava, primátorov a starostov obcí,
funkcionárov DHZ a riaditeľky okresného riaditeľstva HaZZ Liptovský Mikuláš.
Členovia okresného výboru predniesli
správy o fungovaní a aktivitách dobrovoľných hasičov v okrese Liptovský Mikuláš. Jedným z cieľov tohto stretnutia je ocenenie najaktívnejšieho okrsku
a zborov v rôznych kategóriách. Jenu
cenu udeľuje riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši podľa skúseností zo spolupráce s jednotlivými zbormi.
Víťazom v kategórii okrsok roka sa stal
náš okrsok č. 5, na tomto úspechu sme sa
podieľali aj my svojimi aktivitami. DHZO
Liptovská Porúbka bol vyhodnotený ako
najlepší zbor v oblasti administratívy.
Najviac nás potešilo, že za rok 2019 si vedenie profesionálnych hasičov v okrese
Liptovský Mikuláš vybralo a ocenilo zásahovú jednotku našej obce. Pani riaditeľka vo svojom príhovore vyzdvihla pripravenosť jednotky, najviac výjazdov mimo
kataster zriaďovateľa a profesionálny prístup veliteľa jednotky.
Za toto patrí veľká vďaka veliteľovi, členom, Obci Liptovská Porúbka a všetkým
ktorí nás podporujú.
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