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Vážení spoluobčania,
dostáva sa Vám do rúk druhé číslo našich
Porúbčanských novín. Vydávame ho v letných mesiacoch. V týchto krásnych viac
ako horúcich dňoch netreba želať viac slniečka, lebo si ho užívame viac ako dosť.
Tak ako to u nás ľudí chodí, niektorí sa tešíme, iní šomreme na počasie a chceme
dážď. Isté je, že slnko je zdroj nielen šťastia, ale predovšetkým zdravia.
Je obdobie letných prázdnin a dovoleniek, my však ani v tomto ročnom
období nezaháľame. V najbližších dňoch bude v obci prebiehať pomerne rozsiahla oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, ktorá si z rozpočtu obce vyžiada náklady vo výške 7.356,- €. Spracováva sa projektová
dokumentácia a pripravujeme podklady na spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu miestnej

komunikácie smerom ku škole v prírode. Súčasťou stavby bude aj odvodnenie
miestnej komunikácie.
Dňa 17. augusta sa uskutoční Výstup
na Slemä spojený s oslavami 75. výročia vyhlásenia Slovenského národného
povstania. Verím, že sa na tejto akcii stretneme v hojnom počte a uctíme si tých,
ktorí bojovali za našu slobodu. Oslavy SNP
majú nielen v našej obci hlbokú tradíciu.
Záverom mi dovoľte popriať Vám milí spoluobčania krásne prežitie zvyšku leta, ešte
veľa slnečných dní a príjemnú dovolenku.
Školákom prajem pekný zvyšok prázdnin.
Mgr. Jana Gazdičová, starostka

Porúbčanská kvapka krvi
Občianske združenie Porúbčania, Obec Liptovská Porúbka a DHZ Liptovská
Porúbka zorganizovali v našej obci po prvýkrát podujatie pod názvom Porúbčanská kvapka krvi.

V stredu 15. 5. 2019 sa zasadačka Obecného úradu Liptovská Porúbka zmenila
na mobilnú transfúznu stanicu. Odber krvi
zrealizovala Národná transfúzna stanica
zo Žiliny. Od 8.00 h prebiehala registrácia
dobrovoľných darcov, ktorí najskôr vyplnili zdravotný dotazník, nasledovali základné
odbery krvi a vyšetrenie lekárom. Potom sa
postupne uskutočnili odbery krvi od jednotlivých darcov, keď v priebehu 10 minút
odobrali darcom 420–450 ml krvi. Darovať
krv má veľký význam, pretože môže zmeniť alebo zachrániť život iného človeka.
Ak máme to šťastie a sme zdraví, vo veku
18–60 rokov môžeme sa stať dobrovoľným
darcom krvi. Odber krvi je bezpečný spôsob jej získania od darcu a pri dodržiavaní
pravidiel negatívne neovplyvňuje zdravie
darcu.
Do akcie sa zapojilo viac ako 20 občanov,
niektorí z nich ako prvodarcovia. Sme hrdí
na všetkých dobrovoľných darcov krvi z našej obce a veríme, že budú vzorom a motiváciou aj pre ostatných.
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Deň detí

Mama - Milan Rúfus

Vie o nás všetko. Viac než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame...
Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znova chodiť učí,
po každom plači znova utíši.
Mama. Tá večná diakonka skromná.
Vyperie, vyžehlí, sedí nad šitím.

Porúbčanské noviny

Takejto službe nič sa nevyrovná.
No iný život bol by nebytím
pre ňu, čo tŕpne pre každý náš krôčik.
A dá aj to, čo sama postráda.
Srdcom je pri nás, kam nevidia oči.
Nechce nás stratiť. Veľmi nerada.
Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.
Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela
a že nám toľkej lásky netreba.

Druhá májová nedeľa patrí nepochybne našim mamám, krstným mamám, starým
mamám. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť
chvíľku, aby sme si na tú svoju mamu spomenuli a poďakovali jej za to, že je.
My sme si opäť tento vzácny deň pripomenuli a spríjemnili sme si nedeľné popoludnie. Srdcia našich mám, krstných mám a starých mám potešili hlavne detičky z materskej škôlky s programom, príjemnú atmosféru doplnili hudobným vystúpením
Moja fujarôčka a Ľudová hudba Bystrianka. Milým slovom program doplnil evanjelický pán farár Mgr. Michal Belanji.
Sme presvedčení, že sme v tento deň našim mamičkám vyčarovali úsmev na perách
a zdôraznili sme aké sú pre nás jedinečné, nenahraditeľné a ako im za všetko ĎAKUJEME.
Kultúrno-školská a športová komisia

Nech neradí a nech sa nevyzvedá.
A vtedy mnohý z nás sa poraní,
keď rady matky za lesk sveta predá.
Mama vždy chcela iba ochrániť.
Potom snáď tuší utajenú bolesť
ukrytú hlúpo, za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.

Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí, ktorý sa oslavuje vo viac ako 21 krajinách sveta a pripadá na deň 1. júna.
Keď sa opýtate detí čo by chceli, väčšinou to skončí pri nákupe darčekov. Príležitostí pre hmotný darček je počas roka viac než dosť, preto sme sa rozhodli venovať im
niečo, čo sa v detských srdciach uchová oveľa dlhšie. Kontrolnou otázkou pre nás
dospelých bolo, čo si z našich osláv pamätáme viac. U väčšiny z nás vyhrala zábava,
súťaže, nové kamarátstva a nezabudnuteľná atmosféra, v tomto duchu sa aj u nás
v obci niesol tohtoročný DEŇ DETÍ.
Kultúrno-školská a športová komisia, dobrovoľníci, zamestnanci obce a pani starostka zabezpečili pre detičky pestrý program plný súťaží, hier. Detičky sa mohli dať pomaľovať na tvár, zabaviť sa na skákacom hrade, trampolíne, zamestnanci z organizácie Lesy SR ich preskúšali z vedomostí z oblasti prírody, zvieratiek, ktoré žijú v lese
a naučili ich ako sa o prírodu treba starať a ochraňovať ju. Nezabudli sme, že pri toľkej zábave je treba aj naplniť hladné brušká a pre detičky sme pripravili hádam ich
najobľúbenejšie jedlá ako sú hot-dogy, hranolky a sladkú odmenu vo forme krásnej
torty. Celým dňom ich sprevádzali nezbedník Mickey a jeho krásna priateľka Minnie.
Odmenou pre nás boli ich usmiate a spokojné tváre.

Deti sú často obrazom nás dospelých.
V ich dušiach ako v malých zrkadlách sa
odrážajú naše hodnoty, postoje, radosti
a smútky. Sú to tvárne bytosti, ktoré s obdivom hľadia na náš každý krok a veria,
že všetko čo urobíme je správne. Preto
ďakujeme deti, že vás máme, že nás učíte byť lepšími a že aj vďaka vám je tento
svet krajším. Kultúrno-školská  a športová komisia
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Ovčiarska nedeľa
Tradície ovčiarstva ožili 19. mája 2019
na Ovčiarskej nedeli v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Nechýbal bohatý sprievodný program, tvorivé dielne, pestrá zmes programu s nádychom
ovčiarstva, pastierstva, rezbárstva či
hry na ľudové nástroje a samozrejme
tradičná súťaž vo varení halušiek, ktorej sa zúčastnila sociálna komisia obce
Liptovská Porúbka. Súťažilo 5 družstiev
z Pribyliny, Jamníka, Vavrišova, Dovalovo a Liptovskej Porúbky. Víťazstvo
si odniesla obec Vavrišovo. Družstvo
obce Liptovskej Porúbky si odnieslo
diplom za účasť.



Porúbčanské noviny

Spisovateľ Ferdinand Gabaj sa narodil 17. decembra v roku 1908 v Liptovskej Porúbke. Obec si pripomenula 100. výročie jeho narodenia v roku 2008
slávnostnou akadémiou a na jeho rodný dom s. č.
331 bola umiestnená pamätná tabuľa.
Ferdinand Gabaj pochádzal z roľníckej rodiny, základné vzdelanie získal v rodnej obci a v Liptovskom Hrádku, meštiansku školu absolvoval v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1924–1928 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej
Novej Vsi, vzdelanie ukončil štúdiom na Filozofickej fakulte dnešnej Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1939–1942. Celý život bol učiteľom, najprv v Smrečanoch, potom v Ladzanoch, Sliači, Dunajskej Strede. Od roku 1934 až do odchodu
do dôchodku v roku 1969 učil v Bratislave, kde 13. 7. 1974 skonal.

Ľudovít Šenšel bol prvým farárom v obci po osamostatnení porúbčanskej fílie od cirkevného zboru v Liptovskom Jáne v roku 1912. Bolo potrebné
obstarať seniorálne, dištriktuálne a celocirkevné zápisnice, viesť agendu aj matriku. Novovytvorený cirkevný zbor sa rozhodol postaviť kostol a faru. Tieto
úlohy a mnohé ďalšie boli poslaním mladého kňaza, ktorý prišiel do Liptovskej Porúbky v roku 1914
a počas svojho života ich vrchovato naplnil.

Ani tento rok tomu nebolo inak. Dňa 6. júla sa pred obecným úradom zišlo viac ako
40 pltníkov nielen z našej obce. Po krátkej prezentácii sa účastníci splavu autobusom premiestnili na Červený kút ku Štróblovej vile, odkiaľ sa tento rok, pre nízku
hladinu Váhu štartovalo. Po krátkej inštruktáži a bezpečnostných upozorneniach
sa všetci nalodili. Celý splavovaný úsek Váhu má dĺžku približne 11 km a prechádza
nádhernými zákutiami našej hornoliptovskej prírody. Počas krátkej prestávky pod
mostom v Liptovskej Porúbke, bol na programe krátky kultúrny program, krst účastníkov splavu spojený s občerstvením. Splav skončil v Uhorskej Vsi, odkiaľ sa pltníci
previezli autobusom späť do Liptovskej Porúbky. Nechýbalo občerstvenie v podobe grilovaných špecialít a chladeného nápoja v esprese Tesko. Snáď najväčším zážitkom pre pltníkov bol prejazd cez plavebný koridor na vodnej elektrárni v Podturni.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
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Ferdinand Gabaj

Ľudovít Štefan Šenšel

Organizované splavovanie Váhu v našej obci sa začalo v júli 2004 nultým ročníkom.
S týmto nápadom prišli manželia Soňa a Ľubomír Šebovci. Vtedajšie vedenie obce
ich zaujímavý nápad podporilo a tak sa podujatie Porúbčanský pltník stalo každoročnou tradíciou. Splav Váhu začína pri Kráľovej Lehote a končí v Uhorskej Vsi.

August 2019

Osobnosti obce

Vo svojej literárnej tvorbe čerpal z rodného kraja, do konca svojho života sa vracal
do Liptovskej Porúbky. V jednej z mnohých kníh s venovaním Porúbčanom napísal:
„Z rodnej Liptovskej Porúbky odchodím, Podtatransko pozdravujem, tunajšiu mládež!
16. júna 1973, Ferdinand Gabaj.“ Prvú poviedku uverejnil v roku 1926 v časopise stredoškolskej mládeže na Slovensku Svojeť pod názvom Milosťpani mlynárka. Inšpiráciou mu bola mlynárka z mlyna na Lúčke v našej obci.

Porúbčanský pltník



Ľudovít Šenšel sa narodil 13. apríla 1888 v Očovej. Po gymnáziu v Banskej Bystrici
zmaturoval v Šoprone, kde vyštudoval aj evanjelickú teológiu. Štúdium si prehĺbil
počas študijných pobytov nemeckom Lipsku a v škótskom Edinburgu. Ako kaplán
pôsobil v Dačovom Lome a Príbovciach, od roku 1914 bol farárom v Liptovskej Porúbke až do smrti 22. júla 1956. Po príchode do obce počas 1. sv. vojny bol Ľudovít
Šenšel aj učiteľom v cirkevnej ľudovej škole v Liptovskej Porúbke. V rokoch 1921–
1930 pôsobil ako externý učiteľ slovenčiny a latinčiny na dnešnom Gymnáziu M. M.
Hodžu v Liptovskom Mikuláši.
Od roku 1930 sa stal liptovským seniorom, popredným kazateľom, dištriktuálnym a generálnym presbyterom, podpredsedom synody v roku 1939. Veľkou mierou sa pričinil
o poslovenčenie evanjelických a. v. bohoslužieb, bol vedúcim komisií, ktoré zostavovali
prídavky slovenských duchovných piesní k Zpěvníku evanjelickému a k Tranosciu. V rokoch 1924–1948 bol predsedom Spolku Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Vo funkcii
predsedu Hurbanovej evanjelickej spoločnosti sa zaslúžil o vydávanie diel z cirkevnej,
kultúrnej a literárnej histórie. Pôsobil aj ako redaktor Cirkevných listov a Tranovského kalendára v rokoch 1930–1948, v roku 1940 sa stal spoluzakladateľom časopisu Tvorba,
bol autorom prvej Slovenskej štylistiky v roku 1921, podieľal sa na spracovaní a vydávaní učebníc náboženstva pre školy, ale aj ďalších monografických a odborných diel.

Jeho literárna tvorba bola pomerne rozsiahla. Začínal prózami Katka
a Kata (1934), Otec Timotej (1937),
Brmbolčekovci (1940). Po vojne sa pokúsil zachytiť premeny na slovenskej
dedine v dielach Začíname žiť (1950)
a Ryžiari (1953). Najhodnotnejšou časťou Gabajovej tvorby zostávajú knihy pre deti a mládež rozprávkového
charakteru Guľka a Jamka (1937), Hrk
a Frk (1939), ale tiež prózy memoárového charakteru Moji piataci (1952)
a Prváci (1954). Čitateľsky najobľúbenejšia bola kniha s tematikou dospievajúcich dievčat Maturantka Eva
(1958). V pamäti jeho čitateľov zostávajú tiež prózy Z chlapčeka vojak
(1936), Jarabáč (1940), Cirkus Hopsasa (1942) a mnohé ďalšie. Ferdinand
Gabaj prekladal z českej, maďarskej
a poľskej literatúry.

Ľudovít Šenšel bol aktívny aj v politickom živote. Pôsobil vo funkcii podpredsedu Slovenskej národnej strany, ktorú
zastupoval v Krajinskom sneme v Bratislave. Po oslobodení v 2. sv. vojne bol
funkcionárom Demokratickej strany,
ktorú v rokoch 1945–1946 zastupoval
ako poslanec Dočasného národného
zhromaždenia ČSR v Prahe, v rokoch
1946–1948 v Slovenskej národnej rade.
Po nástupe komunizmu v roku 1948 bol
zo všetkých funkcií odvolaný.
Počas 2. sv. vojny bol spoluorganizátor
a účastník občianskej zložky antifašistického odboja, predstaviteľ ilegálneho
Revolučného národného výboru v Liptovskej Porúbke, ako aj horného Liptova. V roku 1945 bol ocenený Československým vojnovým krížom Za zásluhy
1. stupňa.
Výrazom úprimnej lásky Ľudovíta Šenšela k Liptovskej Porúbke je aj materiál
o dejinách Porúbky od najstarších čias
po 2. sv. vojnu, ktorý mal vyjsť knižne.
Žiaľ, nestalo sa tak, existujúce texty sú
však dodnes zaujímavým obrazom histórie našej obce.
Použitá literatúra: kniha Liptovská Porúbka, internetové
stránky o F. Gabajovi a Ľ. Šenšelovi
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Terénna sociálna práca
Obec Liptovská Porúbka sa v marci 2016 opäť zapojila do výzvy vyhlásenej IA MPSVR SR Terénna sociálna práca I. a národný projekt v tomto programovom období
bude trvať do 31. 8. 2019. Aktuálne pracuje jedna terénna pracovníčka Aneta Madejová. Terénna sociálna pracovníčka vykonáva prácu s klientom podľa povahy sociálneho problému a želania, pracuje v rôznych sociálnych prostrediach: v kancelárii
na obecnom úrade, v prirodzenom domácom prostredí klienta alebo v otvorenom
prostredí.
Terénna sociálna práca s klientom je založená na poradenskom princípe, ktorý vyžaduje rovnocenné postavenie vo vzťahu sociálny pracovník – klient. Terénny pracovník musí vyhľadávať svojich klientov, kontaktovať ich, mapovať prostredie v akom
žijú, získavať základné informácie o ich sociálnej situácii, empaticky vnímať reagovať a tvorivo hľadať nové riešenia vzhľadom na záujmy a potreby klientov.
Terénne sociálne pracovníčky poskytli za rok 2018 a 2019 viac než 1915 sociálnych
intervencií, 248 klientom, ktorí pravidelne využívajú sociálnu pomoc, pri riešení ich
problémov. Do skupiny klientov sa radí približne 70 % rómskej marginalizovanej komunity, ale našimi klientmi sú aj občania majority a to napr. dôchodcovia, osamelé
matky, nezamestnaní a pod.
Opis niektorých, problémov ktoré TSP a TP v rokoch 2018, 2019 riešili:
- mapovanie, analýza prostredia a realizácia rozhodnutí,
- pomoc pri umiestnení v zariadení pre drogovo závislých a závislých na alkohole,
- vyhľadávanie ubytovania, pre rodiny bez bývania,
- asistencia pri kultúrno-spoločenských akciách obce,
- získavanie návykov pri udržiavaní poriadku,
- poskytovanie poradenstva a asistencie v oblasti osobnej hygieny, školskej dochádzky, riešenie problematiky záškoláctva, návyky spojené s vedením domácnosti,
prevencia sociálno-patologických javov v MRK.

- poskytnutie pomoci pri vybavovaní
príspevkov, na rekonštrukciu, pohonné
hmoty, príspevok na motorové vozidlo,
na bývanie…, informácie o možnostiach získania rôznych kompenzačných
príspevkov,
- poskytovanie poradenstva pri postupoch s exekúciou, komunikácia s exekútormi, osobné bankroty…,
- invalidné, starobné, predčasné dôchodky, vdovské dôchodky, preukazy
ZŤP, dávky v hmotnej núdzi, umiestnenie v DSS,
- opakované doručovanie zásielok
na požiadanie rôznych inštitúcií, Okresný súd a pod.,
- potravinové balíčky pre samostatne žijúcich dôchodcov,
- rôzne dotácie cez nadácie pre ZŤP rodiny s deťmi.
Terénna pracovníčka v rámci svojich
kompetencií a možností, je aj naďalej
pripravená podať pomocnú ruku, každému kto ju potrebuje.
Aneta Madejová

- súčinnosť s PZ v Liptovskom Hrádku, s UPSVaR a kuratelou, spolupráca s Mestským
úradom Liptovský Hrádok, Centrum pre rodinu Ružomberok, spolupráca s Centrom
právnej pomoci,

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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DHZO Liptovská Porúbka

obce Liptovská Porúbka. Súťaž je zameraná na simuláciu práce hasičov pri zdolávaní
mimoriadnych situácii. Je to súťaž dvojíc kde súťažiaci v kategórii dospelých štartujú
vo výstroji používanej pri bežnej zásahovej činnosti. Pretekári zdolávajú pripravenú

(Dobrovoľný hasičský zbor obce)

V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor našej obce 35 členov vo všetkých vekových kategóriách. Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana SR) môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO
SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej
osobe. Členovia vo veku od 15 do 18 rokov tvoria hasičský dorast. Do DPO SR vstupujú so súhlasom ich zákonných zástupcov.
Členom môže byť aj cudzí štátny príslušník za rovnakých podmienok ako občan SR.
Hlavnými cieľmi našej organizácie je zásahová a preventívna činnosť, spolupráca s vedením obce pri obecných akciách, príprava členov zásahovej jednotky na riešenie možných mimoriadnych udalostí a starostlivosť o pridelenú techniku. Družstvo zamerané na požiarny šport toho času nemáme.

Z činnosti DHZ/DHZO
Zásahy od 1. 4. do 30. 6. 2019

Výjazd č. 9/2019 – požiar chaty v katastri obce Nižná Boca. V nočných hodinách zo
17. na 18. 4. vyžiadal operačný dôstojník o výjazd našej jednotky k chate v neďalekej obci. Na výjazde sa zúčastnilo 6 členov s technikou DA AVIA A31 a CAS32 TATRA
148. Na mieste požiaroviska naša tatra a dvaja členovia zabezpečovali dopravu vody
z blízkeho zdroja, dvaja členovia uskutočňovali hasebné práce z okolia zasiahnutej
chaty a dvaja členovia zásahovej jednotky s dýchacími prístrojmi pracovali na likvidácii požiaru v exteriéroch budovy.

Ďalšia činnosť DHZ Liptovská Porúbka
3. 5. 2019 – pomoc pri zabezpečení celookresnej akcie pri príležitosti sviatku sv. Floriána na námestí v Liptovskom Mikuláši, kde bola prezentovaná činnosť dobrovoľných hasičov širokej verejnosti.
4. 5. 2019 – v tomto termíne sa konala okrsková previerková súťaž kde družstvo
nášho DHZO skončilo na piatom mieste.
11. 5. 2019 – turnaj dobrovoľných hasičov vo futbale v obci Pribylina kde sme obsadili štvrté miesto.
25. 5. 2019 – v ranných hodinách výjazd na okrskové taktické cvičenie zamerané
na riešenie mimoriadnych udalostí spôsobených povodňami. V poobedňajších hodinách sa členovia nášho zboru zúčastnili školenia pre obsluhu techniky používanej
pri likvidácii mimoriadnych udalostí.
31. 5. 2019 – v poobedných hodinách sa konalo taktické cvičenie v našej obci zamerané na simuláciu požiaru v materskej škole. Sedem členov zásahovej jednotky s technikou používanou v našom zbore vyrazilo k miestnej škôlke po oznámení

Porúbčanské noviny

fiktívneho požiaru v kuchynských
priestoroch. Po vykonaní všetkých činností spojených s likvidáciou požiaru
a následnej kontroly celého areálu nasledovalo vyhodnotenie. Našu činnosť
hodnotili ako veliteľ našej jednotky tak
riaditeľka Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši. Obaja hodnotili vykonanie všetkých úkonov kladne.
1. 6. 2019 – v tento deň sme sa zúčastnili celkovo troch akcií konaných v našej obci. Prvou bola účasť na dni detí.
Tu sme pristavili našu techniku, ukázali
sme deťom s akým materiálno technickým vybavením pracujeme a všetci záujemcovia si mohli vyskúšať ako sa hasí
požiar.
Ďalšou akciu v tento deň bolo usporiadanie súťaže Mladý železný hasič a Železný hasič o putovný pohár starostky
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trať na ktorej sú prekážky vo forme rôznych činností ako napríklad prenos hadíc, príprava útočného hadicového vedenia, prenos materiálu, záchrana zranenej
osoby a iné. Súťaže pre mladých hasičov
sa zúčastnilo 10 dvojíc v kategórii chlapci a 7 dvojíc v kategórii dievčatá. Najúspešnejší v kategórii chlapci boli dvojice z Liptovského Petra a druhé a tretie
miesto obsadili dvojice z Liptovskej Kokavy. V kategórii dievčatá sa najviac darilo dvojiciam z Uhorskej Vsi, Liptovskej
Kokavy a Liptovskej Ondrašovej. V súťaži železný hasič pre dospelých sme mali
tento rok menej súťažiacich aj z dôvodu
konania väčšieho počtu rôznych akcií
v celom okrese. V kategórii ženy sa zúčastnili dve dvojice ktoré skončili v poradí Krmeš-Vlachy a Hybe. V kategórii mužov sa zúčastnilo 8 dvojíc kde sa najlepšie
umiestnili na prvom mieste Partizánska
Ľupča, na druhom mieste zmiešaná dvojica Krmeš-Vlachy/Liptovská Porúbka
a na treťom mieste Liptovská Porúbka. Aj
napriek menšej účasti si akciu všetci užili a dostali sme pozitívne ohlasy. Všetkým
členom, ktorí pomohli pri príprave ako aj
pri samotnej súťaži ďakujeme.
29. 6. 2019 – tento dátum bol dňom konania osláv 115-teho výročia založenia
družobného zboru dobrovoľných hasičov Žimrovice v Českej republike. Za náš
dobrovoľný hasičský zbor sa zúčastnilo 8 členov. Kamarátom z partnerského zboru sme zagratulovali, odovzdali
drobné upomienkové predmety, niekoľko členov bolo vyznamenaných medailami za cezhraničnú spoluprácu a zaželali sme si ešte veľa spoločných aktivít.
6.7.2019 – niekoľko našich členov sa
zúčastnilo obecnej akcie Porúbčiansky
pltník, XV. ročník splavu horného toku
Váhu.
V ďalšom období nás čaká mnoho práce
na údržbe našej techniky a vybavenia.
Sú pripravené školenia a cvičenia pre
členov zásahovej jednotky, tak aby sme
čo najlepšie vedeli zvládať všetky úlohy
na úseku požiarnej ochrany stanovené
zákonnými normami a predpismi.
Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým občanom našej obce,
ktorí nás podporujú a spolupracujú
s nami. Ďakujeme
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Odpadové hospodárstvo
Náklady na odpadové hospodárstvo sa budú vplyvom zvyšovania poplatkov za skládkovanie zvyšovať, preto je potrebné zvýšiť
mieru triedeného odpadu, čím sa znížia náklady na skládkovanie odpadu.
Obec Liptovská Porúbka vyberie ročne cca 19.600,- € na poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z vyhodnotenia predchádzajúceho programu odpadového hospodárstva je zrejmé, že rozpočet je vyrovnanejší ako v minulých rokoch.
Obec bude potrebovať na likvidáciu nelegálnych skládok finančné prostriedky vo výške 3.000,- €. V roku 2018 boli náklady na
vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo výške 16.000,- €, uloženie komunálneho odpadu drobného
stavebného odpadu vo výške 14.700,-€ .
Obec v rámci svojich možností likviduje postupne nelegálne skládky odpadov vznikajúce na katastrálnom území počas celého roka, pričom likviduje i staršie záťaže. Vzniknuté prevyšujúce náklady čo je 14.100,-€ obec financuje z vlastných finančných
prostriedkov.

Do kontajnerov na triedený odpad
nevhadzujte

• nespáliteľný odpad (stavebná suť, tehly, piesok)
• nebezpečný odpad (akumulátory, oleje)
• objemný odpad (chladničky, nábytok, umakartové jadrá…)
• komunálny zmesový odpad

Do verejnej kanalizácie sa nesmú vypúšťať
odpadové vody, ktoré obsahujú:
- látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť prevádzky stokovej siete a obyvateľstva a látky
spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku infekcie, rádioaktivity, napr.
chemikálie, rozpúšťadlá, umelé hnojivá,
- látky narušujúce materiály stokovej siete a objektov v kanalizácii, tuhé odpady, tvrdnúce
látky, napr. stavebný materiál, sadru, tvrdnúce lepidlá, peny,
- látky spôsobujúce prevádzkové problémy prietoku v potrubiach a správnej funkcii
čerpadiel a čerpacích staníc, napr. rôzne sypké materiály, ropné materiály, olej, tuky,
predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný odpad, komunálny odpad, plastové, textilné
a gumové produkty, odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, zvyšky jedál, kosti,
vlhčené utierky, vložky, plienky, kondómy, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné
prostriedky, močovku.

Príjem príspevkov na obecnom úrade alebo e-mail: obec.lporubka@gmail.com
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