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I. ročník

Vážení spoluobčania,
predkladáme Vám historicky prvé číslo
nových Porúbčanských novín. Do konca roka 2018 sme občanov informovali
prostredníctvom obecnej televízie. Novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke sa rozhodli pre
zmenu z dôvodu, že klesá počet občanov
napojených na káblovú televíziu a tým
sa znižovala informovanosť občanov. Aj
účasť verejnosti na rokovaniach zastupiteľstva je takmer nulová.

obce, preto sme spracovali žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmien
a doplnkov č. 1 ÚPN-O Liptovská Porúbka. V snahe zvýšiť bezpečnosť a poriadok v našej obci spracovali sme projekt
na rozšírenie kamerového systému v obci
a požiadali Radu vlády SR pre prevenciu kriminality o dotáciu. Nezabudli sme
ani na našich najmenších a aj tento rok
sa uchádzame o podporu na vybudovanie detského ihriska.

Verím, že v novom obecnom občasníku nájdete informácie o obci, ako aj
správy o kultúrnych a spoločenských akciách, priblížime Vám činnosť a aktivity jednotlivých organizácií, ktoré pôsobia v našej obci.

O všetkých pripravovaných akciách, by
sme Vás chceli v nasledujúcich vydaniach
Porúbčanských novín informovať.

Po sviatkoch jari sme všetci opäť v plnom pracovnom nasadení pri plnení každodenných povinností a riešení problémov. Tohtoročná zima sa
odzrkadlila na stave našich miestnych komunikácií. V týchto dňoch prebieha verejné obstarávanie a čaká nás rozsiahla oprava výtlkov na miestnych komunikáciách. Pripravujeme aktualizáciu územného plánu našej

Budeme radi, ak od Vás vážení spoluobčania dostaneme spätnú väzbu, aby sme vedeli, ktoré informácie Vás zaujímajú a ktoré
Vám chýbajú.
Mgr. Jana Gazdičová, starostka

Samospráva obce Liptovská Porúbka 2018–2022

Mgr. Jana Gazdičová
starostka obce

Ing. Rudolf Eliáš
zástupca starostky

Ľuboš Čajnák
poslanec

Mgr. Anna Fáberová
poslankyňa

Mgr. Michal Harich
poslanec

Ladislav Hutka
poslanec

Roman Kuffa
poslanec

Ing. Martin Lenárt
poslanec

Ing. Katarína Piklová
poslankyňa

Ing. Milan Vlček
poslanec
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 8. 12. 2018

Starostka vo svojom vystúpení poďakovala všetkým občanom ktorým nie sú ľahostajné veci verejné a ktorí sa zúčastnili volieb
do orgánov samosprávy obcí. Obyvatelia obce rozhodli kto bude hájiť ich záujmy nasledujúce štyri roky. Nové vedenie obce
chce pokračovať v začatej práci tak, aby sa obec rozvíjala a zlepšovali sa podmienky pre spoločný život občanov. Novozvoleným
poslancom zaželala, aby prijímali len správne rozhodnutia v prospech obyvateľov obce. Starosta a obecné zastupiteľstvo sú dva
rovnocenné orgány, ktoré musia konať v súlade s platnou legislatívou a navzájom spolupracujú.
Poďakovala poslancom, ktorí pracovali v OZ v období rokov 2014–2018. Za všetku ich prácu, ktorú v priebehu predchádzajúcich
4 rokov vykonali v prospech obce a jej obyvateľov.

Obecné zastupiteľstvo:
Konštatovalo, že: - novozvolená starostka obce Mgr. Jana Gazdičová zložila zákonom predpísaný sľub starostu,
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca.
Poverilo poslanca: - Mgr. Michala Haricha zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z.n.p. v prípade ak ho nezvolá starosta obce alebo zástupca.
Zriadilo: - komisiu na ochranu verejného záujmu a zvolilo predsedníčku komisie Ing. Katarínu Piklovú a členov komisie Ladislava Hutku a Ing. Milana Vlčeka.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 1 dňa 22. 1. 2019
Zobralo na vedomie: - že starostka Mgr. Jana Gazdičová, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. poverila
zastupovaním starostky obce Liptovská Porúbka Ing. Rudolfa Eliáša,
- správu z vykonanej finančnej kontroly účtovné doklady obce za mesiac október 2018,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 vo výške 8.940,- €.
Schválilo: - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019,
- náplň práce zriadených komisií
- na základe žiadosti Mesta Liptovský Hrádok dotáciu na 1. polrok 2019 za mesiace január - jún vo výške 51,60 € na 1
dieťa (8,60 € /mesiac/dieťa) s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka, pre 26 detí, ktoré navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na 1. polrok 2019 za mesiace január–jún predstavuje čiastku
1.341,60 €.
Zriadilo: - komisiu na ochranu verejného poriadku,
- kultúrno-školskú a športovú komisiu,
- sociálnu komisiu,
- bytovú komisiu.
Zvolilo: - predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku Ľuboša Čajnáka a členov komisie Ing. Milana Vlčeka a Romana Kuffu,
- predsedu kultúrno-školskej a športovej komisie Ing. Katarínu Piklovú a členov komisie Mgr. Annu Fáberovú a Ing. Mareka Galváneka,
- predsedu sociálnej komisie Mgr. Annu Fáberovú a členov komisie Ing. Katarínu Piklovú a Janu Repčekovú,
- predsedu bytovej komisie Mgr. Michala Haricha a členov komisie Ing. Rudolfa Eliáša a Ladislava Hutku,
- zástupcu obce do Rady školy pri MŠ Liptovská Porúbka Romana Kuffu.



Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 3 dňa 12. 3. 2019
Zobralo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Liptovská Porúbka za rok 2018,
- správu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, činnosti a majetkových pomerov v ktorej konštatuje, že starostka obce neporušila ustanovenie zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.,
- požiadavku členov Jednoty dôchodcov Liptovská Porúbky o poskytovanie sociálnej služby sociálny
taxík.
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Schválilo: - predložený zápis do kroniky za rok 2017,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 vo výške 23.047,- €,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019 vo výške 2.000,- €
- členov dočasnej komisie na určenie názvu ulíc a iných verejných priestranstiev a prípravu VZN o určení názvov ulíc
a iných verejných priestranstiev v zložení: Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Mgr. Pavel Lenárt, Mgr. Soňa Šebová
a Anna Ondíková,
- doplnenie členov kultúrno-školskej a športovej komisie o Soňu Capkovú a Agátu Štefánikovú,
- spracovanie žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie na individuálne potreby
obce a to na opravu miestnych komunikácií.
Zvolilo: - predsedu dočasnej komisie na určenie názvu ulíc a iných verejných priestranstiev a prípravu VZN o určení názvov ulíc
a iných verejných priestranstiev Ing. Rudolfa Eliáša.

Harmonogram rokovaní
obecného zastupiteľstva
21. 5. 2019
18. 6. 2019
Pozývame všetkých občanov
na zasadnutia OZ so začiatkom
o 16.30 h.

Informácia
Novelou zákona o Obecnom zriadení, ktorá vstúpila do platnosti
01.04.2018 bola obciam uložená povinnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných
verejných priestranstiev. (§4 ods. 5)
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 12. 3. 2019 zriadilo
dočasnú komisiu na určenie názvu
ulíc a iných verejných priestranstiev.
Bližšie informácie o činnosti komisie sú zverejnené na úradnej tabuli
a na webovom sídle obce.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 2 dňa 19. 2. 2019
Zobralo na vedomie: - správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Liptovskej Porúbke za rok 2018.
Schválilo: - zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke s účinnosťou od 1. 3. 2019,
- spôsob informovania občanov formou tlačeného periodika najmenej 4× ročne,
- mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 30 % z mesačného platu, s účinnosťou od 1. 3. 2019 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v z.n.p. zvýšenie platu starostke o 20 % s účinnosťou od 1. 3. 2019.

Porúbčanské noviny

Obecná
knižnica
Je otvorená každý štvrtok
od 14.00 h–16.00 h
Zodpovedný zamestnanec:

Aneta Madejová

Ako sme volili v Liptovskej
Porúbke

1. kolo
2. kolo
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
1.013
1. 018
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
413
300
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 411
291
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. kolo
2. kolo
1. Zuzana Čaputová, Mgr
100
1. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
168
2. Marian Kotleba, Ing. Mgr.
98
2. Zuzana Čaputová, Mgr.
123
3. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
86
4. Štefan Harabin, JUDr.
79
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 20
6. Milan Krajniak, Bc.
13
7. František Mikloško, RNDr.
10
8. Béla Bugár, Ing.
3
9. Bohumila Tauchmannová, Ing.
1
10. Martin Daňo
1
11. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.
0
12. József Menyhárt, PaedDr., PhD.
0
13. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.
0
14. Robert Mistrík, Dr. Ing.
0
15. Róbert Švec, Mgr.
0
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Triediť sa oplatí
Triedenie odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia jednotlivé zložky komunálnych odpadov. Je založený na uvedomelej činnosti
občanov, ktorí triedia príslušné zložky odpadu. Znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie a je zásobárňou druhotných surovín. Šetrí nielen energiu a prírodné zdroje surovín, ale aj peniaze miest a obcí. Financujú ho výrobcovia
odpadov, ktorých združujú organizácie zodpovednosti výrobcov. Na území našej obce pôsobí hlavne firma ENVI-PAK.
Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku
odpadov euro. T-1 nariadenie vlády č. 330/2018
Úroveň vytriedenia Sadzba za rok v eurách. t-1
Položka komunálneho
2021 a ďalšie
2019 2020
odpadu × [%]
roky

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v našej obci
za rok 2018
Názov odpadu

Hmotnosť odpadu
(v tonách) za rok

Papier

35,509

Sklo

19,733

1

x≤10

17

26

33

VKM

1,138

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

Žiarivky a iný odpad

1,177

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

TV, monitory

0,700

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

Jedlá oleje a tuky

0,0144

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

Elektroodpad

2,540

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

Plasty

11

Kovové obaly

7

x>60

7

8

Podľa úrovne vytriedenia odpadu v našej obci je vypočítaný poplatok za uloženie komunálnych odpadov na skládku odpadov
Žadovica, ktorú prevádzkuje mesto Liptovský Hrádok. Pre rok
2019 je to suma 7,- €/tona.

Kovy

11,603
1,565
610,566

Meď, bronz, mosadz

10,052

Hliník

18,326

Olovo

0,462

Zinok

0,025

Batérie a akumulátory

9,644

Biologicky rozlož. odpad

0,017

Separované odpady celkom

723,66 t/rok

Zmesový komunálny odpad

314,37 t/rok

Hmotnosť všetkých odpadov
Úroveň vytriedenia

1.038,03 t/rok
69,71 %

Oznamujeme

občanom, že od 1. 3. 2019 vyberáme daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Obec ustanovila sadzbu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v obci Liptovská Porúbka 0,045 € za osobu a kalendárny deň. (t. j. 16,425 €/rok za osobu) VZN č. 14/2017o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je na území obce účinné od 1. 1. 2018 a taktiež je zverejnené na webovom sídle
obce www.liptovskáporubka.sk

Daň za psa
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je: 5,- € chovaného v rodinnom dome a 20,- € chovaného v bytovom dome.
Oslobodenie alebo zníženie dane za psa je možné len na základe písomnej žiadosti doručenej správcovi dane. Od platenia
dane je oslobodená osamelá fyzická osoba staršia ako 70 rokov.
Upozorňujeme daňovníkov dane za psa, ktorým daňová povinnosť vznikla resp. zanikla (nadobudnutím, kúpou alebo naopak úhyn, strata, predaj psa) aby nezabúdali na svoju povinnosť a to, oznámiť správcovi dane, na obecný úrad vyššie uvedené zmeny. Daňovníkom, ktorí nenahlásia úhyn, stratu, alebo predaj psa, bude daň za psa v plnom rozsahu vyrubená,
bez možnej zmeny – odpustenia alikvotnej časti dane.
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74. výročie oslobodenia obce
pietny akt kladenia vencov

Liptovská Porúbka bola oslobodená 31.
januára 1945. Občania Liptovskej Porúbky nezabúdajú na tých, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali a položili svoje životy v boji za slobodu a lepší
zajtrajšok. 74. výročie oslobodenia obce
si pripomenuli zástupcovia samosprávy,
členovia ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Liptovská Porúbka a členovia Jednoty dôchodcov Liptovská Porúbka krátkou spomienkovou
slávnosťou spojenou s pietnym aktom
kladenia vencov.

„V noci z 30. na 31. januára 1945 spojené oddiely Za oslobodenie Slovenska
a Chruščov spolu so štábnou čatou brigády vyhnali Nemcov z Liptovskej Porúbky. Pri útoku mali partizáni jedného mŕtveho a troch ranených. Partizáni
npor. A. Gorianskeho z oddielu Chruščov obsadili železničné mosty východne od Liptovskej Porúbky a ďalšia hliadka nadviazala spojenie so sovietskymi

jednotkami na Červenom kúte. Dňa
31. januára 1945 sa jednotky brigády
Stalin zúčastnili spolu so sovietskou
vojenskou jednotkou mjr. Petrova ako
i s jednotkou 1. čs. armádneho zboru
v ZSSR a partizánmi Petra Alexejeviča
Velička na oslobodení mesta Liptovský
Hrádok.“
Citát z knihy „Liptovská Porúbka“ str.
65–66.

1. reprezentačný ples
V sobotu 16. februára 2019 sa v spoločenských priestoroch Obecného úradu Liptovská Porúbka uskutočnil 1. reprezentačný
ples, ktorý zorganizovala Obec Liptovská Porúbka v spolupráci s Občianskym združením Porúbčania. O slávnostné otvorenie
plesu sa postarali starostka Mgr. Jana Gazdičová a predseda OZ Porúbčania Ing. Marek Galvánek. Po krátkom príhovore zazneli
tóny úvodného valčíka, ktorý vtiahol do víru tanca prítomných hostí. Do tanca a dobrej nálady hral DJ Balco.
Program plesu spestrili členovia ľudovej hudby Kamaráti z Važca. Nechýbalo ani vyžrebovanie zlosovateľných vstupeniek, kde
na účastníkov plesu čakalo viac ako 60 zaujímavých cien. Celý večer sa niesol v znamení tanca, dobrého jedla a skvelej zábavy.
Na plese vládla príjemná priateľská atmosféra. Zábava trvala do skorých ranných hodín a hostia odchádzali s otázkou čím ich
prekvapíme na plese o rok a či si už teraz môžu rezervovať vstupenky. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a sponzorom,
ktorí ho podporili.
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Karneval v MŠ Liptovská Porúbka
FAŠIANGY- symbol veselosti, zábavy,
hodovania a pitia. Sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Označuje sa nimi celé obdobie od Troch kráľov
do Popolcovej stredy, ktorou sa začína
Veľký pôst pred Veľkou nocou. Počas
fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Hlavne
posledné tri dni sú vyplnené zábavami,
jedením a pitím. Ľudia sa správajú bezprostredne a uvoľnene. Ani u nás tomu
nebolo inak.

Dňa 14. 3. 2019 sa uskutočnil v MŠ
v Liptovskej Porúbke detský karneval,
ktorí sme všetci, a najmä deti túžobne

očakávali. Staršie deti, ktoré už na karnevale boli, rozprávali mladším kamarátom, aké to asi tam bude. Deti sa

nevedeli dočkať dňa, kedy sa oblečú
do svojich masiek.
Náš karneval sa uskutočnil trochu neskôr, ako sme chceli, pretože naše deti
z MŠ ochoreli a museli sme pre nízky
počet detí MŠ na pár dní aj zatvoriť.
Karneval sme urobili trochu neskoršie,
ale o to viac sa mu deti potešili. Všetko
to vypuklo vo štvrtok 14. 3. 2019 popoludní, kedy sa veľká sála OÚ v Liptovskej Porúbke zaplnila veselými maskami. Mohli ste tam stretnúť čertov,
princeznú aj Snehulienku, zvieratká aj
pirátov, bojovníkov aj nindžu, strigu
aj hasiča a iné masky. Sála bola krásne
vyzdobená farebnými balónikmi, obrázkami a farebnými girlandami. Deti
si spolu s pani učiteľkami zatancovali
a aj súťažili s loptou. Každá maska bola
odmenená diplomom a sladkosťami,
na ktoré prispela obec Liptovská Porúbka a ZR pri MŠ v Liptovskej Porúbke. Ako darček dostali deti krásne a aj
veľmi chutné mafinky, ktoré pripravila
jedna z mamičiek. Deti si na nich veľmi
pochutili a zapili to dobrým ovocným
čajom.

V sobotu 2. marca sa už po piaty krát
zišli občania a návštevníci obce na akcii Posledný fašiang, ktorá je spojená
s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Dobroty pripravili naši mäsiari Jozef
Kolodzej a Ferdinand Šupala za výdatnej pomoci poslancov, starostky, členov
kultúrnej komisie a zamestnancov obce.
Do tanca a dobrej nálady hrala ľudová
hudba pod vedením Vladimíra Cisára.
Nechýbali ani tradičné šišky, koláčiky či
varené víno. Podujatie sa konalo v areáli
materskej školy a záujem o zabíjačkové
pochúťky bol veľký, o čom svedčí počet
vydaných porcií, ktorých bolo takmer
dvesto.

Na svoje deti sa samozrejme prišli pozrieť aj ich rodičia, niektorí si s deťmi
aj zatancovali. Karneval sa nám vydaril, deťom sa veľmi páčil a podvečer
vytancované, unavené, ale šťastné odchádzali s rodičmi domov. Veríme, že
sa takto spolu opäť o rok na karnevale
stretneme.

Naše veľké ĎAKUJEM patrí predovšetkým sponzorom Mäso Liptov s. r. o.
– manželom Kuffovcom za dodanie surovín na prípravu špecialít. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou aktívnou
účasťou pomohli nielen pri príprave ale
aj výdaji zabíjačkových pochúťok.

Alena Mihoková,
poverená zastupovaním riaditeľky

Materská škola SLNIEČKO Liptovská Porúbka
Zápis detí do materskej školy
Obec Liptovská Porúbka v súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. ako aj v súlade
s ustanoveniami § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. oznamuje, že zápis detí
na predprimárne vzdelávanie do MŠ Slniečko na školský rok 2019/2020 bude prebiehať
od 30. 4. 2019 do 31. 5. 2019
Tlačivá žiadostí si môžete vyzdvihnúť u pani Aleny Mihokovej
Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: 0911 748 924
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DHZO Liptovská Porúbka

Slovenský poľovnícky zväz

Je zriadený v pôsobnosti obce Liptovská Porúbka. V súčasnej dobe je zaradený do kategórie B. Predpísaný minimálny početný
stav pre našu kategóriu je 8 členov + veliteľ. V prípade výjazdu je minimálny počet 3 členovia + veliteľ.

Vážení občania, priatelia, milovníci
prírody.
Poľovníctvo je činnosť vo verejnom záujme, má svoje historické poslanie,
zvyky a tradície. je súčasťou života ľudí
na vidieku a len vzájomným rešpektovaním a spoluprácou všetkých, ktorí sú
s pôdou spojení, máme šancu vytvoriť funkčný ekosystém vyhovujúci ako
poľovníkom, tak i poľnohospodárom,
lesníkom, ochranárom a ostatnému vidieckemu obyvateľstvu. Musíme si uvedomiť fakt, že poľovníci túto službu vykonávajú popri svojom zamestnaní vo
svojom voľnom čase, bezodplatne a vo
verejnom záujme.

Poľovnícke združenie Brtkovica Liptovská Porúbka

(Dobrovoľný hasičský zbor obce)

DHZO Liptovská Porúbka disponuje cisternovým vozidlom CAS 32 TATRA 148, dopravným vozidlom DA AVIA a protipovodňovým vozíkom. Tento vozík je vybavený technickými prostriedkami na boj s povodňami. V oblasti ochrany života a zdravia členov
pri zásahu disponujeme ochrannými odevmi pre zásah v uzavretých priestoroch, pre zásah pri lesných požiaroch a technických výjazdoch. Do nadštandardného vybavenia nášho zboru patrí elektrocentrála, sada na odstraňovanie ekologickej nehody,
prostriedky pre činnosť v priestore zamorenom nedýchateľnými plynmi, vybavením na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci a transport zranenej osoby. V štandardnom vybavení sú prenosné komunikačné prostriedky, prenosné striekačky, čerpadlá
na čerpanie z vodnej hladiny, čerpanie znečistenej vody a čerpanie z väčších hĺbok.

Ochrana lesov
pred požiarmi
nie je len povinnosťou majiteľov,
užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale
musí sa stať záležitosťou všetkých
občanov, návštevníkov lesov
K základným povinnostiam, ktoré je
potrebné dodržiavať v prírode patrí:
• nezakladať oheň na miestach, kde
je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť,
• využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné,
•
neodhadzovať
neuhasené
cigarety,
• nedovoľovať deťom hry so
zápalkami,
• rešpektovať príkazy a dodržiavať
zákazy umiestnené na verejných
miestach, najmä pri vstupe do lesa
(zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.),
• nevypaľovať porasty suchých tráv
a kríkov,
• v prípade spozorovania požiaru
privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel.
112 – linka integrovaného záchranného systému).

Z činnosti DHZ/DHZO Liptovská Porúbka
20. 1. 2019 – technický výjazd: odstránenie prevísajúceho snehu zo strechy
ohrozujúceho obyvateľov domu – výjazd na žiadosť občana.
29. 1. 2019 – technický výjazd: odstránenie hrubej namoknutej vrstvy snehu
zo strechy hospodárskej budovy, hrozba
poškodenia konštrukcie – výjazd na žiadosť občana.

požiar trávnatej plochy pravdepodobne spôsobený protizákonným vypaľovaním, rýchlym zásahom jednotky sa
podarilo požiar rýchlo lokalizovať a následne úplne uhasiť – výjazd na príkaz
starostky.

2. 2. 2019 – technický výjazd: spriechodnenie koryta potoku v období oteplenia, sneh nahrnutý z okolitých dvorov
bránil prietoku vody a tak hrozilo vyliatiu potoka na miestne komunikácie –
výjazd na upozornenie zástupcov obce.

29. 3.–31.3. 2019 - požiar na lesných
pozemkoch UPS Hybe v lokalite Vachtárová nad obcou Kráľova Lehota. Naši
členovia strávili 3 dni v náročnom lesnom teréne pri lokalizácii a likvidácii
požiaru s rozlohou 250×300 m spôsobeného ľudskou nedbanlivosťou – výjazd na požiadanie krajského operačného strediska HaZZ a okresnej riaditeľky
HaZZ LM.

11. 3. 2019 – technický výjazd: odstránenie popadaných stromov po veternej kalamite, v časti Na Šmýkanci došlo
k znepriechodneniu miestnej komunikácie popadanými stromami – výjazd
na príkaz starostky obce.

Okrem pravidelnej prípravy a starostlivosti o techniku sa podieľame na príprave nasledovných akcií:
3. 5. 2019 oslavy sviatku svätého Floriána patróna hasičov na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.

23. 3. 2019 – požiar trávnatej plochy
v priestore Stráň, občania obce nahlásili

11. 5. 2019 futbalový turnaj dobrovoľných hasičských zborov v Pribyline.

15. 5. 2019 darovanie krvi v našej obci
v spolupráci obce Liptovská Porúbka, OZ Porúbčania a DHZ Liptovská
Porúbka.
Našim cieľom je zlepšovať materiálno
technické zabezpečenie zboru, zvyšovať úroveň vzdelania a schopností členov DHZO a tým byť vždy pripravený
pomôcť našim spoluobčanom v čase
požiaru alebo inej nežiaducej situácii
ohrozujúce život a zdravie.

Za porušenie týchto povinností je
možné fyzickej osobe uložiť podľa
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších
predpisov pokarhanie alebo pokutu až do výšky 331 €.
Ďakujeme, že sa budete správať
zodpovedne.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši

Vo svete existujú dva prístupy k poľovníctvu. Ide o revírny systém a licenčný
systém. U nás ako aj v iných krajinách
Európy sa uplatňuje revírny systém.
Tento spočíva v zásade, že právny alebo fyzický subjekt, ktorý v revíri vykonáva právo poľovníctva, nielen zver loví,
ale má aj povinnosť zabezpečiť jej chov
a ochranu v tomto teritóriu.
Ďalší rozvoj poľovníctva, tak ako
vo svete aj na Slovensku, najviac
ohrozujú dve krajné, protichodné koncepcie či ideológie. Na jednej strane je to “krajný enviromentalizmus“, podľa ktorého netreba
do prírody zasahovať, všetko ponechať na samovývoj, vrátane populácií
zveri, lebo platí ,,čo príroda robí, len
dobre robí“. Niektorí ochrancovia práv
zvierat, dokonca vystupujú proti poľovníctvu ako barbarskému zabíjaniu
zvierat pre potešenie a ako prejavu atavistických pudov. Na druhej strane je to
,,krajný ekonomizmus“, alebo neoliberalizmus. Tento sa na poľovníctvo pozerá výlučne z ekonomického hľadiska, teda tak ako v inej podnikateľskej
činnosti. Presadzuje, aby sa so zverou
nakladalo voľne bez obmedzení či dodržiavania zásad trvalej udržateľnosti.
V obidvoch prípadoch ide o chybné
či veľmi škodlivé prístupy k poľovníctvu. Preto štátna politika týkajúca sa
poľovníctva musí garantovať zabezpečenie hlavného účelu a cieľa poľovníctva tak, ako sa uvádza v zákone
o poľovníctve. To znamená, že zver

treba považovať za prírodný zdroj
tvoriaci významnú súčasť prírodného
prostredia.
Aj poľovnícke združenie BRTKOVICA,
ktoré poľuje okrem iného aj na porúbčanských pozemkoch (poľovný revír BUKOVICA) sa snaží zachovávať to, že dodržiava zákon o poľovníctve, riadi sa jeho
znením.
Musím však povedať, že vykonateľnosť
zákona o poľovníctve napádajú a vo
veľkej miere znemožňujú rôzne občianske združenia organizácie, ktoré presadzujú len svoje práva, ale s tým, že žiadnu zodpovednosť zo svojej strany nepripúšťajú. Preto Vás chcem požiadať, aby
ste presadzovali v domácnostiach, ale
aj medzi priateľmi a známymi rozhodnutia svojho zdravého a dávnymi časmi osvedčeného myslenia, že príroda
je ako živý tvor, že o prírodu je potrebné sa starať, je potrebné v nej hospodáriť. Nedajte sa dať ovplyvniť takzvaným
ochranárom, že prírodu treba ponechať
na samovývoj, že ona si poradí sama.
Netreba o tom veľa hovoriť. Jedným pohoršujúcim príkladom je chránenie šelmy medveďa. Za chvíľu budeme mať
túto šelmu už aj v spálni. Boli robené
sčítania tejto šelmy, ale ,,pánom ochranárom“ tieto výsledky nepostačujú. Páni
ochranári nerešpektujú súkromné vlastníctvo, nerešpektujú nájomné zmluvy
na výkon práva poľovníctva, nerešpektujú, dá sa povedať nič. Ale priznávajú si
veľké právomoci.
Na záver by som Vás chcel ešte raz požiadať ako vlastníkov pozemkov, aby sme
tieto pozemky zachovali tak, ako nám
ich naši predkovia odovzdali, aby sme
sa o ne náležite starali, aby sme ich nestratil, ale pokračovali v ich zveľaďovaní.
Ing. Miroslav Haluška, Predseda PZ BRTKOVICA  

Urbárske pozemkové spoločenstvo
Liptovská Porúbka
Vážení čitatelia.
Na začiatku tohto úvodného občasníka Vám chcem predložiť niekoľko skutočností, ktoré sa týkajú Urbárskeho
pozemkového spoločenstva. Toto spoločenstvo začalo svoju činnosť v roku
1996 zaregistrovaním sa na obvodnom
úrade. Hlavnou činnosťou spoločenstva
je hospodáriť na lesnom pôdnom fonde
v zmysle platných predpisov.
Stratégiou manažmentu spoločenstva je pri zabezpečení všetkých úkonov, ktoré si vyžaduje pestovanie lesa,
dosahovať stabilné hospodárske výsledky a zvyšovať hodnotu majetku

spoločenstva s dôrazom na dodržiavanie etických princípov. Hlavným podnikateľským zámerom je optimálne využívanie produkčných schopností lesa,
ktoré sa realizuje cez optimalizáciu ťažbových možností zo zámerom zabezpečiť dostatok finančných zdrojov na pokrytie nákladov pri pestovaní lesa, ako
aj finančných nárokov podielnikov.
Je tu jar. Sneh, ktorý nás v zime potešil, sa pomaly roztápa. Začínajú kvitnúť
prvé jarné kvety. Vidno, že príroda sa
začína prebúdzať. Ale s tým súvisia väčšie návštevy prírody – nás ľudí. Chcel
by som Vás požiadať, aby pri týchto

návštevách našej prírody sme sa chovali
ako ľudia, ktorí prírodu milujú. Dodržiavajme svoje etické chovanie sa v prírode. Nezakladajme ohniská tam, kde sa
nám zachce. Suchá tráva tvorí vysoké
riziko vzniku požiaru. Niekedy aj rozbitá sklenená fľaša môže spôsobiť požiar.
Nenechávajme po sebe na prechádzkach neporiadok. Veď, ak sme si do prírody v batohu priniesli občerstvenie, tak
odpad je už nie taký ťažký, aby sme ho
z tej prírody aj odniesli. Zanechajme tú
prírodu takú, akú ju máme a neznečisťujme si ju. Nevytvárajme v nej rôzne
skládky a smetiská.
Chcem, aby z prírody sme mali radosť, aby
sme sa tam mohli s radosťou vracať, aby
sme si ju mohli ctiť a vážiť. Aby sme mohli
s básnikom P. O. Hviezdoslavom vysloviť
nezabudnuteľné: ,,Pozdravujem vás lesy,
hory, z tej duše pozdravujem vás!“
Ing. Miroslav Haluška,
Predseda UPS Liptovská Porúbka

Mäso Liptov s.r.o.
V našej ponuke nájdete:
- mäkké mäsové výrobky
- trvanlivé tepelne opracované
a neopracované mäsové produkty
- varené mäsové výrobky
- živočíšne tuky
- bravčové mäso, hovädzie mäso
- jahňacie mäso, teľacie mäso
- hydinové mäso, králičie mäso
- ryby
Naše predajne: Liptovský Hrádok, SNP 314
Pondelok–Piatok: 7.30–16.00 h

Liptovský Mikuláš: OD Kaufland, Demänovská cesta 745
M. M. Hodžu 33
ul. 1. mája 699
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