Porúbčanské noviny
September 2021

 ročník III.				

			

číslo 1/2021

Vážení spoluobčania,
končí sa nám leto, čas oddychu a dovoleniek, ktoré boli tento rok trochu netradičné s príchuťou pandémie koronavírusu. Na leto a počasie sa tento rok sťažovať
nemôžeme. Veľa slnečných a horúcich dní
nám niekedy dalo zabrať viac ako dosť. Potrápili nás však aj búrky z tepla a prívalové
dažde. Verím, že ste si napriek tomu oddýchli a načerpali nové sily. Hoci epidemiologická situácia nie je ideálna, pomaly sa
zhoršuje, v septembri sa naše deti vrátili
do školských lavíc, naši najmenší sa vrátili do materskej školy.
Stojí pred nami nemálo úloh, v najbližšom období by mala byť osadená
odvodňovacia odrážka miestnej komunikácie na Ulici na Žiare. Pripravujeme verejné obstarávanie na vybudovanie oplotenia na miestnom cintoríne
v časti od Stráne. Nezabudli sme ani na nájomníkov bytových domov, kde
sa pripravuje sanácia balkónov. Všetko sa to však predlžuje z dôvodu potreby realizácie verejného obstarávania, ako aj z dôvodu zvyšovania cien
stavebných materiálov. Postupne sa začalo aj čiastočné fľakovanie výtlkov miestnych komunikácií a spevnenej plochy v areáli materskej školy.
Po dobrej skúsenosti z minulého roka prebieha rovnako v réžii zamestnancov obce vreckovaným asfaltom. Z dôvodu poškodenia miestneho rozhlasu
pri búrke sme museli pristúpiť k oprave zosilňovača a výmene reproduktorov. Vôbec po prvýkrát sa nám stalo, že prišli sťažnosti na zvýšenú hlasitosť
rozhlasu. Ak aj napriek tomu na niektorých miestach pretrváva problém so
slabou hlasitosťou, alebo nefunkčnosťou reproduktorov, prosím nahláste to na obecný úrad. V predchádzajúcich mesiacoch boli zrealizované aj
tieto práce: dezinfekcia a oprava multifunkčného ihriska, revízia detského ihriska, spracovali sme projekt o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov na vybudovanie detského ihriska pri bytových domoch v časti obce Za Váhom. Ukončená bola Oprava fasády a zateplenia domu smút-

ku, ktorý je tak dôstojným miestom poslednej rozlúčky so zosnulými z našej obce.

Milí spoluobčania,
možno sme nevystihli všetko, o čom by ste
cez noviny chceli získať informácie. Rada
Vám však kedykoľvek odpoviem na Vaše
otázky priamo pri osobných stretnutiach.
Získané námety budú použité pre našu prácu – moju a aj pre poslancov OZ. Prajem
Vám úprimne krásne prežitie babieho leta,
užite si ho hlavne v plnom zdraví. Príjemné
čítanie Porúbčanských novín, úsmev a dobrá nálada nech Vás neopúšťa.
Mgr. Jana Gazdičová, starostka
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 16. 2. 2021

Uznieslo sa: - na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
Liptovská Porúbka,
- na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu
Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Porúbka.
Zobralo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Liptovskej Porúbke za rok 2020,
- správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej kontroly na vybraných finančných operáciách obce Liptovská Porúbka v roku 2020,
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Liptovská Porúbka za rok 2020,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 22/2020 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 7.603,-€ a povolené prekročenie
a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 7.603,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 23/2020 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 1.000,-€ a povolené prekročenie
a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 1.000,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 24/2020 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 600,-€ a povolené prekročenie a viazanie
bežných výdavkov vo výške 600,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 8.367,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 8.367,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 917,-€ a povolené prekročenie a viazanie
účelových bežných výdavkov vo výške 917,-€.
Schválilo: - plán verejného obstarávania na rok 2021,
- predložený zápis do kroniky za rok 2019,
- odmenu kronikárke za vykonanie zápisu do kroniky za rok 2019 v sume 500,- €.
Zriadilo: - pracovnú skupinu v zložení: Mgr. Michal Harich, Ing. Milan Vlček, Ľuboš Čajnák a Ing. Rudolf Eliáš za účelom zistenia
skutkového stavu verejného priestranstva parc. E-KN č. 1119, ostatná plocha v k.ú. Liptovská Porúbka.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 20. 4. 2021
Zobralo na vedomie: - informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov v ktorej konštatuje, že starostka obce neporušila ustanovenie ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z. n. p. Po prerokovaní informácie v obecnom zastupiteľstve bude Oznámenie zverejnené v zmysle platnej legislatívy.
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 7.100,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 7.100,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 8.533,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 8.533,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 2.485,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 2.485,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých záko-
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nov a to: povolené prekročenie a viazanie účelových bežných a kapitálových príjmov vo výške 32.155,€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných a kapitálových výdavkov vo výške 32.155,-€,
- informáciu o stave nájomných bytových domov s. č. 505, 506, 555 a 556,
- informáciu o byte č. 11 v bytovom dome s. č. 59,
- informácie o testovaní antigénovými testami na ochorenie COVID-19 a o vykonanej kontrole na odbernom mieste,
- informáciu starostky, že v zmysle VZN č. 14/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania a na základe odporučenia bytovej komisie, uvoľnený 2-izbový nájomný byt č. 1 nachádzajúci sa
v bytovom dome č. 556 pridelila žiadateľke Marcele Haffnerovej na dobu nájmu 1 rok s účinnosťou od 1.
4. 2021
Schválilo: - záverečný účet obce Liptovská Porúbka za rok 2020 bez výhrad,
- použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2020,
- upravený zostatok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 72.031,25 € a zostatok finančných operácií vo výške
31.045,83 € spolu v celkovej výške 103.077,18 € použiť na tvorbu rezervného fondu,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 v súlade s §14 ods. 2 písm. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej výške na strane
bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 5.311,-€,
- zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Liptovská Porúbka podľa §20 ods. 7 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p. vypracované Ing. arch. Vlastou Cukorovou,
- na základe žiadosti Centra voľného času - Hradná 342, Liptovský Hrádok dotáciu na rok 2021 za mesiace apríl - jún
vo výške 25,14 € na 1 dieťa (8,38 €/mesiac/dieťa) s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka, pre 27 detí,
ktoré navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na rok 2021 za mesiace apríl - jún predstavuje čiastku 678,78 €,
- na základe žiadosti Centra voľného času pri ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok dotáciu na rok 2021 za mesiace apríl – jún vo výške 25,14 € na 1 dieťa (8,38€/mesiac/dieťa) s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka,
pre 2 deti, ktoré navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na rok 2021 za mesiace apríl jún predstavuje čiastku 50,28 €,
- na základe žiadosti Centra voľného času pri ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok dotáciu na rok 2021 za mesiace apríl
- jún vo výške 25,14 € na 1 dieťa (8,38€ /mesiac/dieťa) s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka, pre
3 deti, ktoré navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na rok 2021 za mesiace apríl - jún
predstavuje čiastku 75,42 €,
- spôsob a zabezpečenie verejného obstarávania podlimitnej zákazky ,, Zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu“
na obdobie 36 mesiacov s účinnosťou od 1. 8. 2021 do výšky 135.000,- € bez DPH cez Elektronický kontraktačný systém,
- výšku nájomného pre byty č. 8 a č. 11 v bytovom dome s. č. 59 vo výške 0,89 €/m2 s účinnosťou od 1. 5. 2021
Odporučilo: - prostredníctvom právneho zástupcu podať žalobu na súd na vypratanie bytu č. 11 v bytovom dome s. č. 59.
Súhlasilo: - s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu obce na zabezpečenie odťahovej služby v prípade porušovania dopravného značenia schváleného Dopravným inšpektorátom OR PZ v Liptovskom Mikuláši.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 18. 5. 2021
Uznieslo sa: - na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 3/2021 o obecnej polícii v Liptovskej Porúbke.
Schválilo: - navýšenie ceny na vybudovanie striešky nad hlavným vchodom na dome smútku v rámci zákazky ,,Zateplenie obvodového plášťa domu smútku.“ v celkovej výške 1153,20 € cez stavebnú firmu BAU-SK, s.r.o., Lokca,
- sanáciu oporného múru domu smútku v celkovej výške 1539,60 € ako samostatnú zákazku s nízkou hodnotou cez
stavebnú firmu BAU-SK, s.r.o., Lokca,
- zmluvné podmienky pre uzatvorenie zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých psov v karanténnej stanici so spoločnosťou Domáci miláčik s. r. o., Párnica.
Zobralo na vedomie: - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:
povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 7.640,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 7.640,-€,
- informáciu, že Okresný súd Liptovský Mikuláš Uznesením zastavil konanie v spore o vypratanie bytu č.
11 v bytovom dome s. č. 59 s príslušenstvom.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 15. 6. 2021
Schválilo: - na základe žiadosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Liptovský Mikuláš dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 1.000,- € na akciu ,,Obnova náučného chodníka SNP Liptovská Porúbka“, kto-
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rá bude realizovaná najneskôr do 31. júla 2021, s tým, že prvá náučná tabula bude osadená pri obecnom úrade. Poskytnutá dotácia predstavuje 28,5 % z rozpočtu projektu,
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na II. polrok 2021,
- s účinnosťou od 1. 7. 2021 výšku nájomného pre bytové domy 505 a 506 vo výške 2,05 €/m² a sumu pre výpočet finančnej zábezpeky 2,05 €/m²,
- s účinnosťou od 1. 7. 2021 výšku nájomného pre bytové domy 555 a 556 vo výške 2,91 €/m² a sumu pre výpočet finančnej zábezpeky 2,75 €/m²,
- štatút Obecnej polície v Liptovskej Porúbke s účinnosťou od 1. 7. 2021,
- zriadenie a členov dočasnej výberovej komisie na príslušníkov obecnej polície: Mgr. Igor Petra, Mgr. Jana Gazdičová,
Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Rudolf Eliáš,
- Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2021 nasledovne: 21. 9., 19. 10., 23. 11., 7.12.2021,
- vstupný poplatok na multifunkčné ihrisko vo výške 1,-€ /osoba/hodina s účinnosťou od 1. 7. 2021 počas prevádzkovej doby multifunkčného ihriska.
Zobralo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly evidencie a nakladania s nehnuteľným majetkom obce
Liptovská Porúbka.
Poverilo: - hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle Plánu kontrolnej činnosti.
Súhlasilo: - s užívaním časti pozemkov E- KN parc. č. 1114 a 1115 v nevyhnutnom rozsahu pre rodinu Mackovcov za účelom vysporiadania pozemku v súvislosti s jediným prístupom k nehnuteľnosti RD s.č. 194 vo vlastníctve žiadateľov. Predbežný súhlas sa vydáva za účelom vyhotovenia GP na náklady žiadateľov,
- s organizovaním podujatia ,,Hurá prázdniny“, ktorá sa uskutoční 10. júla 2021 so začiatkom o 10.00 h v areáli materskej školy a multifunkčného ihriska podľa platných epidemiologických opatrení,
- s organizovaním podujatia Výstup na Slemä, ktoré sa uskutoční 21. 8. 2021 za dodržania platných protiepidemiologických opatrení.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 10. 8. 2021
Schválilo: - podujatie výstup na Slemä, ktoré sa uskutoční v obmedzenom režime s individuálnym výstupom a pietnym aktom
položenia vencov bez kultúrneho programu za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení,
- na základe žiadosti Slovenského poľovníckeho zväzu Poľovníckeho združenia Brtkovica Liptovská Porúbka dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 3.000,- € na akciu ,,Splnenie opatrení nariadených RV a PS v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných (AMO)“, ktorá bude realizovaná v mesiacoch júl – august 2021. Poskytnutá dotácia
predstavuje 37,5 % z rozpočtu akcie,
- zahájenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom ,,Kompletná sanácia jestvujúcich balkónov“ na bytových domoch s.č. 555 a 556 prostredníctvom elektronického portálu Tendernet v predpokladanej cene
1.032,- s DPH za 1 balkón,
- zapojenie sa obce do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky § 9b) - 2021 - Detské
ihriská - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny a spoluúčasť vo výške 10% z celkových výdavkov.
Zobralo na vedomie: - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 v súlade s ods. 2 písm. b), c) a d) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo výške 5.816,-€ a finančných príjmov vo
výške 1.775,-€ povolené prekročenie a viazanie účelových výdavkov vo výške 5.816,-€ a finančných výdavkov vo výške 1.775,- €,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 v súlade s ods. 2 písm. b) a c) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie bežných a kapitálových príjmov vo výške 994,-€ a povolené
prekročenie a viazanie bežných a kapitálových výdavkov vo výške 994,-€,
- správu nezávislého audítora za rok 2020,
- informáciu o vypracovaní cenových ponúk na sanáciu jestvujúcich balkónov na bytových domoch s.č.
555 a 556.
Poverilo: - obecný úrad zabezpečiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a Smernicou obce o verejnom obstarávaní
verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou s názvom ,,Kompletná sanácia jestvujúcich balkónov“ na bytových domoch s.č. 555 a 556,
- obecný úrad zabezpečiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a Smernicou obce o verejnom obstarávaní
verejné obstarávanie na zákazku s názvom ,,Projektová dokumentácia hasičská zbrojnica Liptovská Porúbka“.
Súhlasilo: - s prístavbou hasičskej zbrojnice – dvojgaráž o rozmere, ktorý bude vyhovovať všetkým potrebám Dobrovoľného hasičského zboru obce Liptovská Porúbka.
Žiadalo: - obecný úrad vyzvať Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Liptovský Mikuláš o podanie informácie k plneniu úloh v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Porúbka v roku
2021 a Uznesenia č. 50/2021 zo dňa 15. 6. 2021.



Testovanie
MOM
V priebehu mesiacov január-apríl
sa na obci testovalo sedemnásťkrát.
Hoci testovanie obyvateľov nie je
v kompetencii obce, vedenie obce
sa rozhodlo zriadiť dočasné odberné miesto v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územný
spolok Liptov. Orgány obce sa tak
rozhodli pomôcť svojim občanom
a firmám, ktoré majú sídlo na území
obce, pretože potvrdenie o absolvovaní testovania potrebovali ľudia
či už na cestu do práce alebo do prírody. V odberných tímoch mali zastúpenie zdravotníci, administratívni pracovníci, dobrovoľníci z radov
DHZO Liptovská Porúbka a príslušníci PZ SR. Všetci pracovali ako zohraný tím, zdravotníci preukázali
profesionálny prístup a testovanie
sme vďaka tomu zvládli excelentne.
Osvedčil sa nám rezervačný systém,
ktorý ľudia využili a predišlo sa tak
dlhým radom a čakaniu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí testovanie
zabezpečili, taktiež tým, ktorí sa testovania zúčastnili a nemôžeme zabudnúť na pomoc p. riaditeľky Kubíkovej z Územného spolku Liptov
SČK, ktorá nám bola veľmi nápomocná, bola ochotná a ústretová.
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Upozornenie pre držiteľa
motorového vozidla!
V zmysle zákona č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke parkovaním v zákaze státia porušujete ustanovenia § 6 a Povinnosti držiteľa vozidla.
Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla
boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú:
e) zákaz zastavenia a státia podľa §25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
Svojim konaním sa dopúšťate správneho deliktu. Vyvodením objektívnej zodpovednosti v zmysle §139 a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z .z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: (7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil
povinnosť podľa § 6 a písm. e), orgán Policajného zboru alebo obec uloží pokutu:
a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa §25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6 a písm. e), ako je uvedené v písmene a).

Akcie v obci
Z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia
COVID-19 nemohla obec zorganizovať
každoročné tradičné podujatia ako sú
Posledný fašiang, Deň matiek či Deň
detí. Nezabudli sme však na našich občanov. Snahou obce je chrániť svojich
obyvateľov, a preto sme zakúpili a počas testovaní rozdali všetkým zúčastneným respirátory FFP2, aby sme aspoň
takto prispeli k ochrane ich zdravia. Našim deťom sme pripravili pri príležitosti zahájenia školského roka 2021/2022
malý, ale užitočný darček. Veríme, že
na budúci rok sa už stretneme osobne.

Vakci ZUZKA
Žilinský samosprávny kraj v záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti v rámci Žilinského samosprávneho
kraja spustil prevádzku výjazdovej očkovacej skupiny Vakci Zuzka, ktorá postupne prechádzala jednotlivými mestami a obcami nášho kraja.
V našej obci sa očkovanie uskutočnilo
dňa 20. augusta 2021. Očkovanie prebiehalo v čase od 11.00 h do 13.00 h
pred Obecným úradom v Liptovskej Porúbke. V tomto čase mal možnosť každý, kto prejavil záujem, nechať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen
od spoločnosti Johnson & Johnson bez
predošlej registrácie. Zaočkovať sa bolo
viac ako 50 záujemcov.
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Deň víťazstva nad fašizmom
Pri príležitosti 76. výročia oslobodenia našej vlasti sa dňa 6. 5. 2021 uskutočnila spomienková slávnosť kladenia venca k miestnemu pamätníku padlých hrdinov. V súvislosti s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa pietny akt
kladenia venca uskutočnil za prítomnosti zástupcov obce, zástupcov ZO SZPB a Jednoty dôchodcov bez účasti širšej verejnosti.
Položením venca pri pamätníku sme si tichou spomienkou uctili pamiatku nielen našich občanov, ale i hrdinov, ktorí obetovali
životy v boji za slobodu v 2. svetovej vojne. Skláňame sa s úctou nad ich hrdinstvom.

Obnova partizánskeho bunkra
Hrdý, áno som hrdý, hrdý na Vás. Na každého jedného z Vás, kto prispel akokoľvek pri obnove partizánskeho pozorovacieho bunkra. Bolo to veľa hodín prípravy, realizácie, ukončovacích prác,

ktoré ešte doladíme. Všetky financie boli
od Vás, nepotrebovali sme žiadať dotácie ani granty ale získali sme financie,
ktoré by obišli našu obec a takto fungujeme od začiatku. Všetko čo realizujeme,

je z finančných zdrojov, ktoré by bez nás
v obci neboli. Vrátim sa k projektu bunkra, ktorý bol už v stave kedy nielenže
ohrozoval návštevníkov na zdraví, ale
už stratil aj hodnotu uctenia si pamiatky SNP. Kto bol pri stavbe bunkra vie, že
materiál sa vynášal ťažkým terénom približne tristo krokov k miestu realizácie.
Na projekte sa podieľalo cez dvadsať
dobrovoľníkov z toho bol jeden ukrajinskej národnosti. Pracovali sme s materiálom, ktorý sa nám v dnešnej ťažkej dobe podarilo zariadiť z veľkej časti
sponzorsky, čo ma neskutočne potešilo.
Na záver sa patrí poďakovať sponzorom
spoločnosti RTTM, samozrejme nesmela chýbať partia DHZ Liptovská Porúbka (chlapi máte to v srdci), ale nezabudnem ani na ostaných, ktorí tam strávili
hodiny pri práci samozrejme aj na tých
čo sa starali o občerstvenie a tých ktorí
prispeli 2% na projekt. Zažili sme tam
príhody, ktoré nám nik nezoberie a toto
je odkaz SNP, spolu dokážeme veľa!!!
Váš predseda OZ Porúbčania
Ing. Marek Galvánek.
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Regionálne oslavy SNP na Podbanskom
Dňa 28. augusta 2021 sa na Partizánskej lúke na Podbanskom uskutočnili regionálne oslavy 77. výročia Slovenského národného
povstania, ktoré tento rok organizovalo mesto Vysoké Tatry.
Program začal štátnou hymnou v podaní Podtatranských Alexandrovcov zo Svitu. Nasledovalo kladenie vencov k pamätníkom,
pri ktorých držali čestnú stráž členovia Klubu vojenskej histórie zo Svitu. Vence postupne k pamätníkom položili delegácie mesta Vysoké Tatry, zástupcovia Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, oblastných organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši, v Poprade, vo Svite a v Spišskej Belej, zástupca Českého zväzu bojovníkov za slobodu
Oblastný výbor Opava, delegácie z Klubu výsadkárov Slovenskej republiky zo Žiliny a z obcí Hybe, Kráľova Lehota, Liptovská
Kokava, Liptovská Porúbka, mesta Liptovský Hrádok, obcí Pribylina, Štrba, Vavrišovo, Važec a Východná i delegácia Štátnych lesov Tatranského národného parku. Účastníkom osláv sa postupne prihovorili Pavol Schlaffer viceprimátor Vysokých Tatier, predseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade Michal Kopka, tajomník Veľvyslanectva
Ruskej federácie na Slovensku Dmitrij Vaščenko a predseda Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši Ján Martinko. Nechýbala ani partizánska vatra.

Vážené dámy, vážení páni!
Slovenské národné povstanie bolo
ozbrojené poslanie slovenských povstaleckých jednotiek počas II. svetovej vojny, proti vstupu nemeckého Wermachtu
na slovenské územie.
Korene SNP súvisia priamo s rozbitím
štátneho útvaru Československej republiky a vzniku Slovenského štátu
v marci 1939 s fašistickou vládou. Viacerí antifašisti na Slovensku začali spájať svoje sily bez ohľadu na stranícku
a náboženskú rozdielnosť a organizovať
sa v revolučných národných výboroch
na miestnej, okresnej i oblastnej úrovni. V lete v roku 1944 už boli vo všetkých
oblastiach Liptova revolučné národné
výbory. Jej členmi z našich rodákov boli
Ľudovít Šenšel, Ľudovít Gerek, Martin
Chomo, Ján Krojer, Ferdinand Šoltés.
V tom čase už dávala situácia na frontoch tušiť, že otázka vojenskej porážky

fašizmu je neodvratná. Na Slovensku
prebiehali intenzívne prípravy na zabezpečenie celonárodného povstania, ktoré bolo vyhlásené 29. augusta 1944 ako
ochrana pred nemeckými okupačnými jednotkami. Centrom povstania bola
Banská Bystrica. Aj keď nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili v noci
z 27. na 28. októbra 1944 jej časť jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja.
Vďaka tomu, že proti fašizmu povstali
naši otcovia, starí otcovia, prarodičia so
zbraňami v ruke do partizánskeho boja
a bránili svoju krajinu pred nacistickými
okupantmi, sme sa navždy zaradili medzi
víťazné mocnosti II. svetovej vojny
SNP dalo príležitosť aj predstaviteľom
iných národov zapojiť sa do boja a neraz
v prvých bojových líniách sa stretli so
spoločným nepriateľom a na slovenskej
pôde položili svoje životy za konečné víťazstvo nad fašizmom.

Sloboda a demokracia si vyžiadala mnoho ľudských životov, rodinných tragédií, vypálených celých obcí. Tichou spomienkou na tisíce vlastencov, odvážnych mužov a žien, ktorí našli v sebe
toľko odvahy a sily, že neváhali chopiť
sa zbrane a obetovať aj to najcennejšie,
svoje životy sú pamätníky SNP, vojenské
cintoríny, aj osamelé hroby.
Takým výkrikom bolesti sú aj mená obcí,
ktoré fašisti upálili, pretože ich obyvatelia pomáhali partizánom.
Nezabúdajme na odkaz SNP a začnime napĺňať ciele pre ktoré naši dedovia
a otcovia bojovali v SNP a mnohí z nich
za tieto ideály položili aj vlastné životy. Vážme si aj my, nastupujúca generácia hrdinov spätých s našou obcou, ich
odvahu, rozhodnosť a snahu zabezpečiť nový mierový život bez zbytočných
obetí na ľudských životoch.
Mgr. Marta Malejková,
predsedníčka ZO SZPB Lipt. Porúbka
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Výstup na Slemä a Oslavy 77. výročia SNP v obci
Tohtoročné oslavy SNP a výstup na Slemä boli poznačené pandemickými opatreniami v zmysle Vyhlášky č. 233 Úradu verejného zdravotníctva SR. Preto sa
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že oslavy sa uskutočnia v komornej atmosfére. Dňa 20. augusta 2021 sa pri pamätníku v Skaličnej zišli zástupcovia orgánov
obce a členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskej Porúbke, aby si položením vencov a príhovormi starostky
obce Mgr. Jany Gazdičovej a predsedníčky ZO SZPB Mgr. Marty Malejkovej pripomenuli 77. výročie SNP.
Slemä je zalesnený bralnatý masív v severnej rázsoche Ohnišťa, ktorý je oddelený od neho Michalovským sedlom. V nízkotatranskom masíve patrí medzi najzaujímavejšie vrchy, a to nielen vďaka krásnej prírode, ale i nešťastnou históriou.
Vrch Slemä patrí k pietnym miestam, nakoľko do jeho vrcholu v októbri v piatok
13-teho 1944 narazilo sovietske lietadlo so zmiešanou rusko-slovenskou posádkou. Všetky osoby nachádzajúce sa na palube lietadla zahynuli. A práve k tomuto vrcholu viedli kroky turistov, aby si položením venca uctili pamiatku príslušníkov posádky lietadla a 2. československej paradesantnej brigády.

Materská škola Slniečko
Po uvoľnení epidemiologických opatrení bola prevádzka materskej školy
obnovená vo februári 2021. Opäť sme
mohli privítať naše milé deťúrence.
A tak sme sa spoločne pustili do práce. Vzdelávali sme sa hrou, obohacovali
sme výchovno-vzdelávací proces o rôzne aktivity. Materskú školu navštevovalo 19 detí. Pre deti sme pripravili množstvo zaujímavých činností a podujatí,
samozrejme bez prítomnosti rodinných príslušníkov. Nechýbala tradičná
oslava Dňa detí, Opekačka či Rozlúčka s predškolákmi, pri ktorej vypadla
z oka nejedna slzička. Brány materskej
školy sa zatvorili 23. júla, aby sme si
všetci oddýchli a načerpali sily do nového školského roku.
Po prázdninách sme sa opäť stretli, začal sa školský rok 2021/2022. Rady našich detičiek sa rozšírili, našu škôlku navštevuje 29 detí, z toho 16 predškolákov. Niektoré deti k nám prišli len tento
školský rok a postupne objavujú čaro
materskej školy. Zvykajú si na nové
prostredie, na nových kamarátov. Venujeme sa bežným činnostiam, učíme
sa kultúre stolovania, umyť si ruky, pozdraviť sa či obliecť sa. Vzdelávať sa budeme v dvoch triedach, podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách.
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Z činnosti ZO JDS Liptovská Porúbka v roku 2020
Pre pandemické opatrenia bol zákaz stretávania sa, a tak sme sa po uvoľnení opatrení stretli 26. júna 2020 na našom tradičnom guláši. Bola to úľava pre nás všetkých
a atmosféra bola veľmi dobrá a s harmonikou aj veľmi veselá. Na tomto posedení
sme si uctili aj našich jubilantov a hovorili
sme aj o ďalších aktivitách v našej organizácii. Záujem členov bol o výlet, podarilo sa nám ho zorganizovať, uskutočnil sa
23.7.2020. Vybrali sme sa do Nitry za finančnej podpory obce, tu sme si pozreli
hrad a iné zaujímavosti mesta. Výlet sa vydaril k spokojnosti členov.
V auguste sme si ešte stihli pripraviť
program na oslavy SNP, ktoré každoročne usporiada Obec a ZPB. Členky nášho

speváckeho zboru tak prispeli k dôstojným oslavám. Nakoľko sa pandemická
situácia znovu zhoršovala, ostatné úlohy sa z dôvodu pandemických opatrení
nedali zrealizovať.
V októbri sme si pripomenuli mesiac
úcty k starším a pre všetkých našich
členov sme pripravili malú pozornosť –
balíček, v ktorom bolo rúško, čokoláda
a blahoželanie k tomuto sviatku. Tieto
balíčky ako aj kvety pre jubilantov boli
členkami osobne doručené domov.
V obmedzenom počte sme sa stretli
aj pri výročí 1. sv. vojny Červené maky.
Za zvuku zvonov sme pri pamätnej tabuli v evanjelickom kostole položili kvety a zapálili sviečky padlým hrdinom.

Ďakujeme členkám výboru, ktoré sú vždy
ochotné pomôcť, aby plánované akcie
boli úspešné a kvalitné. Taktiež sponzorom: ÚPS Liptovská Porúbka a PSVSL
Liptovská Porúbka, ktorí nám pomáhajú finančným príspevkom. Obci Liptovská Porúbka, že nám vychádza v ústrety
a je nám nápomocná. Poďakovanie patrí
Vám všetkým členom, že sa zúčastňujete
na akciách a sme radi, keď Vám môžeme
spríjemniť chvíle v tomto kolektíve, členkám speváčkam a harmonikárovi, ktorí sú
vždy ochotní prispieť k dobrej atmosfére.
Na záver Vám všetkým prajeme zdravie,
pokoj a pohodu, buďte na seba opatrní
a navzájom si pomáhajme.
Výbor ZO JDS Liptovská Porúbka
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Odpadové hospodárstvo
Komunálny odpad predstavuje najväčšiu zložku z produkcie. Je preto potrebné sa
zamyslieť, čo vhadzujete do kontajnerov na komunálny odpad. Ide o to, aby sme
množstvo komunálneho odpadu znižovali. V triedenom odpade sú zahrnuté množstvá separovaného odpadu (plast, sklo, papier, obaly z kovov, viackompozitné obaly), ako aj oddelené zložky komunálneho odpadu (elektroodpad z domácnosti, batérie a akumulátory). Za vývoz takéhoto druhu odpadu neplatíme v miestnom poplatku. Poslednou kategóriou odpadu je objemný odpad. Predstavuje množstvo
veľkoobjemového odpadu, teda predmety väčších rozmerov, ktoré občania už nepotrebujú a zbavujú sa ich. Za vývoz týchto komodít sa platí, a to nie malá suma.
Preto obec musela pristúpiť k zvýšeniu poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

rok 2019

rok 2020

Zmesový
komunálny
odpad

236,44 t

261,490 t

Objemný
odpad

42,44 t

62,550 t

Iné odpady
zo stavieb
a dem.

8,17 t

1,500 t

Informácie k vývozu odpadov
Obec odovzdáva zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad na uloženie na skládke odpadov na základe zmluvného
vzťahu s prevádzkovateľom skládky odpadov. T.č. nám vývoz zabezpečuje spoločnosť BRANTNER Poprad s.r.o.
Vývoz je uskutočňovaný počas roka každý nepárny týždeň v pondelok. Pre pôvodcov zmesového komunálneho odpadu je minimálny počet nádob 110 litrových 1 ks pre 1-4 osoby a 2 ks pre 5-10 osôb. Pri bytových domoch podľa počtu obyvateľov sú
umiestnené 1100 l nádoby. Pôvodca odpadu je povinný zbernú nádobu v deň vývozu pripraviť na verejne prístupnom mieste,
v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo.
Pôvodca odpadu nesmie ukladať do zbernej nádoby tekutý odpad, preťažovať zbernú nádobu - max. 50 kg, spaľovať v zbernej
nádobe komunálny odpad, ukladať do zbernej nádoby žeravý popol, kamene a stavebný materiál.
So zbernou spoločnosťou BRANTER Poprad, s.r.o. sa obec dohodla na rozšírení poskytovaných služieb. Od októbra budú zamestnanci spoločnosti v pravidelných intervaloch navštevovať obec a zabezpečovať výkup papiera, jedlého oleja a tukov. Občania budú o termínoch informovaní formou miestneho rozhlasu ako aj na webovom sídle obce v Aktualitách.

UPOZORNENIE!
Upozorňujeme občanov, ktorí si nesplnili záväzky voči obci t. j. nemajú
poplatené poplatky za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad,
daň za psa a daň z nehnuteľnosti, aby tak spravili v čo najkratšom
čase. V prípade nesplnenia si poplatkovej povinnosti bude obec postupovať v zmysle zákona.

Zber elektroodpadu
Do 30. septembra môžu občania doviesť ku garážam obecného úradu elektroodpad. Garáže sa nachádzajú oproti pohostinstvu Pod bocianom. Do elektroodpadu
patria: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky, žiarovky, baterky, atď..
Do elektroodpadu nepatrí: neúplné elektrospotrebiče (bez elektromotorov, kovových častí, káblov, atď.)

Správca dane, ktorým je obec podľa zákona č. 563/2009 Z.z. Zákona o správe daní §52 bod 2 ods.
môže zverejniť zoznam daňových
dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,- € a u právnickej osoby
1600,- €. Vzhľadom na skutočnosť,
že obci stúpajú náklady na exekučné konania obec zverejní menný
zoznam neplatičov.
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Vážení podielnici, občania!
Les poskytol odpradávna človeku úkryt,
drevo, potravu a niekedy aj domov.
A práve v týchto ťažkých „Covidových
časoch“ zasa ľudia nachádzajú útechu
a duševné pookriatie v prírode a hlavne v lese. Do budúcna budú lesy nadobúdať čoraz väčší význam, no nie hlavne ako zdroj príjmu za drevnú hmotu,
ale ako zdroj ostatných – trvalo udržateľných pôžitkov pre človeka a aj vlastníka tohto lesa. Keď otočíme kohútikom
a z neho vytečie prúd chladnej čistej
vody, tak by sme si nemali spomenúť
na vodárov, ale hlavne na zdroj tejto tekutiny – les. A je mi smutno, keď sa nezainteresovaní pozerajú na lesné vlastníctvo len cez priezor eura. Mnohí takýto ekoochranári považujú urbárnikov,
za vykrádačov našich hôr. V súčasnom
období znie na verejnosti prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Novelu tohto poslaneckého zákona
žiadajú vlastníci súkromných pozemkov
stiahnuť z rokovania národnej rady. Už
sa konali niektoré akcie – naposledy vo
Svite a tiež dňa 23. 9. 2021 v Bratislave.
Pripravuje sa ďalšia protestná akcia. Táto
by mala mať väčší celoslovenský rozsah.
Bude to za účasti lesníckej komory, únie
súkromných lesov, poľovníkov, pracovníkov v lesnej prevádzke, poľnohospodárov… Za stiahnutie tejto novely zákona sa zapojil aj ZMOS – čiže obce a mestá. Chcem vás požiadať, ak bude známy
presný dátum tohto protestu, aby ste sa
na tejto akcii zúčastnili.

Vážení občania! Nešťastie nechodí len
po ľuďoch, ale aj po horách. Výkyvy počasia spôsobujú rôzne kalamitné situácie. Prívalové dažde zdvíhajú potôčky, ktoré po naplnení poškodzujú lesné
cesty. Dňa 15. 7. 2021 sa v našej oblasti
prehnal silný vietor, ktorý poškodil lesné porasty na veľkej ploche. Musím povedať, že našťastie v našom urbáre nenarobil toho veľa. Hrubý odhad je cca
800 m3. V okolitých, či už urbárskych
alebo štátnych lesov sa množstvá vyvrátených a polámaných stromov predpokladajú v niekoľko desaťtisícových
číslach.

Vážení spoluvlastníci, občania, priatelia. Tento príspevok považujte ako
informáciu, čo sa deje na Slovensku.
Snažíme sa zachovať svoje lesy – dedovizeň, ktorú nadobudli naši predkovia. Môžeme to dosiahnuť len dôslednou prácou a presviedčaním ľudí, že
les potrebuje ľudskú pomoc. Niekedy
postačuje aj zdravý sedliacky rozum.
Na záver Vám všetkým v tejto pandemickej situácii prajem hlavne zdravie.
Ďakujem.
Ing. Miroslav Haluška,
predseda UPS Liptovská Porúbka
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DHZO Liptovská Porúbka
Členovia DHZO Liptovská Porúbka
od začiatku roka zabezpečovali okrem
svojich
štandardných
povinností
na úseku ochrany pred požiarmi aj ďalšie činnosti vyplývajúce zo situácie ktorá dlhodobo pretrváva u nás aj vo svete.
Mimoriadna situácia obmedzila konanie mnohých kultúrno-spoločenských,
športových a iných aktivít na ktorých
sme sa zúčastňovali alebo pomáhali pri
ich organizácii. Pribudli nám však ďalšie,
nové povinnosti.
Tak ako v okolitých mestách a obciach
aj u nás sa konalo niekoľko kôl testovania antigénovými testami na ochorenie
Covid-19. Pri všetkých kolách sme pomáhali personálne zabezpečiť pomocné a evidenčné činnosti. Spolupracovali
sme so zamestnancami obce, príslušníkmi policajného zboru a zdravotníckymi
pracovníkmi, aby bolo testovanie v našej obci čo najplynulejšie. Pri celej akcii
odrobili naši členovia desiatky hodín
vo svojom voľnom čase. Popri týchto
povinnostiach sme vykonávali činnosti na údržbe vozidiel a ďalšieho technického vybavenia tak, aby sme boli
pripravení v ktorúkoľvek hodinu vykonať výjazd a riešiť mimoriadne udalosti
v našej obci ako aj v okolitých obciach
a mestách.

Prvé mesiace roka 2021 sme neriešili
mimoriadne udalosti. Činnosť bola zameraná na kondičné jazdy, ktoré nám
v čase bez výjazdov prikazuje zákon
o požiarnej ochrane. Interné školenia
členov DHZO a ďalšie aktivity umožnené aktuálnymi protiepidemiologickými
opatreniami.
Dňa 23. 3. 2021 – sme na požiadanie
krajského operačného strediska v Žiline
vykonali výjazd k požiaru bytu na sídlisku Prekážka v meste Liptovský Hrádok.
Vďaka rýchlemu zásahu a krátkemu dojazdovému času príslušníkov HaZZ Liptovský Hrádok bol požiar rýchlo lokalizovaný a uhasený. Naša jednotka robila dozor na požiarovisku po odchode
HaZZ do neskorých večerných hodín.
Počas dozoru sme vyniesli niekoľko kusov nábytku, ktoré bolo treba rozobrať
a dohasiť. Po ukončení dozoru a odovzdaní miesta požiaru majiteľovi sme
vykonali ešte dve kontroly v nočných
hodinách pre prípad možného výskytu
skrytých ohnísk.
Dňa 24. 6. 2021 – sme na požiadanie
krajského operačného strediska v Žiline vykonali výjazd k lesnému požiaru
v lokalite Čierny Váh. Nakoľko bol požiar
spozorovaný vo večerných hodinách,

pracovalo sa na lokalizácii ohnísk. Činnosť sme ukončili v neskorých nočných
hodinách. Po dohode s velením HaZZ
sme na miesto požiaru vyrazili aj na ďalší deň. Spolu s príslušníkmi HaZZ, členmi modulu pozemného hasenia a ďalšími dobrovoľnými hasičmi sme vybudovali systém jazierok a čerpadiel vďaka
ktorým sa podarilo dostať hasebnú látku do všetkých častí požiaroviska v neprístupnom teréne. Naša jednotka zostala na dozore nad požiaroviskom
do nočných hodín keď prebehlo striedanie hliadky zo zamestnancami štátnych
lesov. Počas dozoru nad požiaroviskom
bola naša jednotka volaná operačným
strediskom na ďalší lesný požiar v lokalite Závažná Poruba, tento sme z dôvodu
prebiehajúceho zásahu odmietli.
Dňa 7. 7. 2021 – sme na požiadanie
krajského operačného strediska v Žiline vykonali výjazd k požiaru rodinného
domu v obci Konská. Naši členovia zabezpečovali kyvadlovú dopravu vody
cisternovou automobilovou striekačkou
a hasebné práce v interiéri za použitia
dýchacích prístrojov.
Dňa 15. 7. 2021 – sme na požiadanie
krajského operačného strediska v Žiline vykonali výjazd v katastri mesta



Liptovský Hrádok. Naši členovia boli povolaní k spadnutému stromu na miestnej komunikácii ktorý vyvrátil silný vietor. Strom sme v krátkom čase odstránili
a premávka bola zas uvoľnená.
Dňa 24. 7. 2021 – sme na požiadanie
krajského operačného strediska v Žiline

Porúbčanské noviny

vykonali výjazd k požiaru trávnatej plochy a drevného odpadu v lokalite Svarín. Po našom príjazde členovia HaZZ
ukončili svoju činnosť a požiarovisko
prenechali nám. Zasiahnutú plochu sme
prekopali, následne zahasili všetky lokálne ohniská a vo večerných hodinách
sme výjazd ukončili.
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Dňa 10. 8. 2021 – sme na požiadanie krajského operačného strediska v Žiline vykonali výjazd k požiaru podkrovia na bytovke v Liptovskom Petre. Rýchlym zásahom príslušníkov HaZZ boli hasebné
práce v čase nášho príchodu zamerané
na likvidáciu drobných a skrytých ohnísk.
Po odvetraní priestorov nám veliteľ zásahu nariadil kontrolu priestorov po požiari
a odstránenie všetkých horľavých materiálov z podkrovia. Po vyprataní, následnej kontrole a dohasení ohnísk naša jednotka v skorých ranných hodinách ukončila činnosť.
Ďalšia činnosť: počas fungovania covid oddelenia v nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši sa naši členovia pravidelne podieľali na dezinfekcii priestorov oddelení za dodržania
prísnych hygienických opatrení. V obdobiach zhoršeného počasia členovia
DHZO monitorovali hladinu miestneho potoka a kontrolovali priechodnosť
miestnych komunikácií. 14. 5. 2021 si
pätica našich členov prevzala odznak
ministerstva vnútra za pomoc pri zdolávaní prvej vlny ochorenia covid 19,
títo členovia sa aktívne zapájali do prác
v karanténnom stredisku v Liptovskom
Jáne. Zúčastnili sme sa viacerých brigád
ako oprava partizánskeho bunkra v Brtkovičnej doline a iné. V letných mesiacoch sme sa zúčastnili na oslavách založenia DHZ Važec a na hasičskej nedeli
v skanzene Pribylina.
Chceme sa poďakovať za ochotu a obetavosť všetkým naším členom za pomoc
a nasadenie v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Vďaka našej činnosti a výjazdu schopnosti sme sa stali jedným z najčastejšie povolávaných dobrovoľných
hasičských zborov v rámci širšieho okolia. Od začiatku roka sme vykonali každý
výjazd na ktorý sme boli povolaní. Jedinou výnimkou bolo zamietnutie výjazdu z dôvodu prebiehajúceho dozoru
na požiarovisku v inej lokalite.
Ďakujeme zamestnancom obce, našim
priaznivcom a všetkým členom za neustálu pomoc a podporu. V prípade záujmu stať sa členom našej jednotky,
môžu záujemci kontaktovať ktoréhokoľvek člena alebo obecný úrad v našej
obci. Naše rady sú stále otvorené novým
adeptom.

Poľovné združenie Brtkovica
Vážení priatelia poľovníkov a milovníci
prírody. Chcem sa Vám prihovoriť v tom
zmysle, aby som trochu ozrejmil fungovanie a činnosť poľovníckych združení, nakoľko veľa ľudí si myslí, že poľovníctvo je len lov zveria nič iné. Poľovníci
chránia prírodu a starajú sa o zver. Pokiaľ je zver živá, je štátna. Akurát po ulovení sa stáva majetkom poľovného
združenia. O túto živú zver sa poľovníci
starajú na vlastné náklady. Štát im neprispieva ničím. Poľovníci platia vlastníkom pozemkov za prenájom poľovného revíru. Na vlastné náklady pripravujú krmivo, budujú poľovnícke zriadenia
nehovoriac o množstve ďalších materiálových nákladoch, či odpracovaných
hodín pri zvyšovaní komfortu návštevníkov prírody.
V poslednom období sa často vyskytujú konfliktné situácie s medveďom. Veľa
ľudí hovorí „poľovníci medvede nestrieľajú“. Ani nemôžu. V minulosti bola celkom iná situácia. Tradovala sa myšlienka, že na 5000 ha patrí 1 medveď. Ak
bola žiadosť podávaná každý druhý, tretí rok, nebol problém vyhovieť. Neskôr

sa zmenila taktika vydávanie súhlasov
na odlov medveďa tak, že boli stanovené parametre pri odlove váha do 100 kg,
dĺžka a šírka laby nesmeli presiahnuť určité veľkosti. Čiže ulovil sa medveď malý,
ale prírastky medveďov, čiže počet
medveďov sa neustále zvyšoval. Ak však
medveď spôsobil škodu na včelstvách
alebo inom majetku, požiadal sa odstrel
škodníka a tejto žiadosti bolo vyhovené.
Teraz? Nič. A potom to s medveďmi vyzerá tak, že už niektorí samovládcovia si
prestali vážiť aj život človeka.
Ďalšou veľmi dôležitou záležitosťou
je africký mor ošípaných (AMO). Je
to choroba, ktorá sa môže preniesť aj
na chov ošípaných či už veľkom, alebo
aj v chove ošípaných v domácnostiach.
Aby sa predišlo preniknutiu AMO, boli
vydané mimoriadne opatrenia o veterinárnej starostlivosti ŠUPS v Bratislave
dňa 2. 8. 2021, ktoré sú pomerne obsiahle. Jednou z podmienok bolo, že

každé poľovnícke združenie musí mať
chladiaci box. Pre poľovné združenie
BRTKOVICA to bola nákladná investícia, združenie to stálo viac ako 8.000,€. Box sa kupoval na vlastné náklady.
PZ BRTKOVICA požiadalo obec Liptovskú Porúbku o finančnú pomoc. Nakoľko sa jedná o ochranu prírody a taktiež ochranu domácností pri chove ošípaných, obecné zastupiteľstvo našu
žiadosť prerokovalo dňa 10. 8. 2021
na svojom zasadnutí a schválilo pre PZ
BRTKOVICA finančnú výpomoc vo forme dotácie.
V mene výboru PZ BRTKOVICA
a všetkých jeho členov ďakujem obecnému zastupiteľstvu, že pochopili súčasnú situáciu v šírení AMO a pomohli
nám zvládnuť túto náročnú nákladovú
čiastku. Ešte raz – veľká vďaka.
Ing. Miroslav Haluška, predseda PZ Brtkovica
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