Noviny z Liptovskej Sielnice
(Nepravidelné periodikum)
(Apríl 2013)

Milí spoluobčania,
čas beží a je tu druhá polovica funkčného obdobia našej spoločnej práce nielen na obecnom úrade, ale i
v celej našej obci. Tu sa nedá klamať, lebo aj Vy ste zapojení do našej spoločnej práce a predovšetkým Vy
ju vyhodnocujete a kontrolujete. Skúsim spomenúť aspoň niekoľko najpálčivejších otáznikov našej obce.
Významným prínosom pre obec a nás všetkých je, že nielen kriticky, ale hlavne s nápadmi pre
vylepšenie života v obci prichádzate aj Vy obyvatelia obce. Kritiky sú potrebné, ak sú opodstatnené. Som
rád, že v komunikácii využívate aj elektronickú cestu, ktorá sa v dnešnej dobe stáva vo všetkých oblastiach
nášho života nevyhnutnou.
Pri nástupe v roku 2011 sme prebrali Obecný úrad s 26 352 € dlžobou, totálne rozbitým zdravotným
strediskom po prenajatých priestoroch tlačiarne, zatekajúcu požiarnu zbrojnicu, ktorú predchádzajúce
vedenia navrhovalo na odpredaj. Kultúrny dom, v ktorom už bolo nedôstojné usporiadať akúkoľvek akciu
a taktiež zatekajúcu materskú škôlku. Odpadové hospodárstvo obce bolo neúnosne stratové používaním
nadmerného počtu veľkoobjemových kontajnerov. Obec podľa platných zákonov mala mať už zriadené
kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov.
Kultúrny dom - jeden ťažko riešiteľný problém.
Problémom, ktorý už dlhšiu dobu tlačíme pred sebou je jeho fungovanie a financovanie. Je to
problém, ktorý nebude jednoduché vyriešiť. Dostali sme aj od občanov návrhy, len všetko je v teoretickej
rovine a realita bude trošku iná. Budova je energeticky na dnešné požiadavky nevýhodná s obrovskými
nákladmi na prevádzku hlavne v zimnom období. Takéto priestory je aj veľmi ťažké prenajať. Potrebuje to
zo strany správcu a tiež zo strany všetkých zainteresovaných nové nápady využitia s cieľom dlhodobo
udržať budovu pre jej ďalšie fungovanie.
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Odpadové hospodárstvo
V obci boli už v predchádzajúcom období vytvorené podmienky na to, aby tu bolo možné odovzdať
nepotrebnú elektroniku a bielu techniku, textilný odpad, plasty, sklo, papier, PET fľaše. Odkedy som
nastúpil do funkcie, snažil som sa poukazovať na ľahostajný a nezodpovedný prístup viacerých z nás
k separovaniu a likvidácii komunálneho odpadu, za ktorý platíme príliš veľa. Ročne obec dopláca cca 6 až
8 000 €.
Počas tohto obdobia sa podarilo zrealizovať viacero opatrení, ktoré mali vytvoriť podmienky preto,
aby bolo možné likvidovať bežný komunálny odpad, drobný stavebný odpad, či biologicky rozložiteľný
odpad inou a legálnou cestou, ako jeho uložením na „čierne“ skládky.
Na odloženie biologicky rozložiteľného odpadu slúži bioskládka, na ktorú je prístup každú sobotu,
ale po dohode kedykoľvek i počas pracovných dní. Preto naozaj nevidím dôvod nato, aby nám v chotári
vznikali nové „čierne“ skládky a pravidelne aj na tých miestach, kde pôvodné boli už

niekoľko krát

zlikvidované.
Likvidácia čiernych skládok a tiež ukladanie odpadu k plným kontajnerom stojí niekoľkonásobne
viac, ako vývoz toho isté množstva odpadu zo zberného miesta.
Úvahy do budúcnosti
Za najväčšie investície do budúcna treba rátať so zmenou vykurovania obecných budov. Veľkou
položkou rozpočtu obce je vykurovanie. Kotol je bez údržby takmer 40 rokov. Rekonštrukcia kotolne bez
výmeny okien a uteplenia budov v majetku obce by nepriniesla ekonomický úžitok.
Nakoniec by som sa chcel poďakovať Vám milí spoluobčania za to, že musíme spoločne vynakladať
veľa úsilia na to, aby sa naša obec rozvíjala a prosperovala. No môžeme sa pohybovať len v takých
možnostiach, na ktoré nám dovoľuje finančná situácia a v súčasnej dobe, ako sami pociťujete, nie je
priaznivá.
Veľké ďakujem patrí našim spoluobčanom, ktorí nezištne pomáhali pri mnohých akciách, ktoré sme
organizovali v našej obci.
Dušan Sokol, starosta obce
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Stratili sme vkus alebo nemáme záujem?
Stále platnou výzvou pre každú samosprávu je starostlivosť o výzor dediny. Stav jej prostredia totiž
nie je vecou len peňazí, ale aj svedomia obyvateľov. Pohľad na našu dedinu nastoľuje otázku: Stratila dedina
vkus alebo nechcú ľudia žiť v krajšom prostredí? Otvorme diskusiu otázkou, komu a ako v dedine záleží na
svojom domove.
Keď sa ľudstvo pozrie do zrkadla svojho prostredia v ktoromkoľvek storočí, vždy vidí tvár danej
doby. Vkus sa však mení a prejavuje sa aj na výzore dediny. Záleží na rozhodnutí, ako bude vyzerať dom,
plot či ulica. Jednou rovinou vkusu je jeho komplikovanosť, čo vedie k názorom, že napríklad vyhodený
odpad na nesprávnych miestach je „obyčajná“ vec, načo si komplikovať život .
Vkus dokáže byť čarovným slovom pre tých, čo aj pri pohľade na rozhodený odpad majú pocit
záľuby. Poriadok v likvidovaní odpadu je sťaby pokusom o súhlas týkajúci sa vkusu. Dôležité je uvedomiť
si, že vkus týkajúci sa domu, plotu či celej ulice má podstatu v ich forme, teda v tom, aký ich výraz si
zvolíme. Pre dedinu je dosť typický názor – čo nie je účelné, nie je pekné, alebo opačne, čo je účelné, je
automaticky pekné. Logika vkusu sa viaže na vnímanie ulice, priestranstva, plotu ako celku ulice.
Vkus nám dovoľuje vnímať každú vec naraz v jej rozmanitosti. Je schopný zachytiť jej pôsobivosť
a premeniť ju na záľubu, povznesenie, povzbudenie. Téma hľadania a poznávania vkusu ostáva otvorená.
Môže teda osloviť obyvateľa dediny a aj nájsť si miesto, úlohu a zodpovednosť pri rozvoji dediny. Svoj
vkus si cibríme pri „čítaní“ a hodnotení prostredia, v ktorom žijeme. Je pekné nahádzať sklo, papier mimo
zbernej nádoby?
Na záver iba toľko, že dedina nepatrí len občanom, ktorí pracujú ako poslanci obecného
zastupiteľstva, ale obec je nás všetkých, všetkých obyvateľov, ktorí v nej nažívame.
Jozef Rojček , poslanec

Ako na vzniknutú situáciu neporiadku reaguje komisia pre ochranu životného prostredia sme sa
opýtali jej predsedu JUDr. Jaroslava Maguru.
Komisia pre životné prostredie a starosta Liptovskej Sielnice sa rozhodla vyzvať Vás občanov k spolupráci
pri riešení problémov na úseku životného prostredia, tentokrát iným, neštandardným spôsobom:
Fotografická súťaž začína prvým jarným dňom v r. 2013
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chceme čo najpodrobnejšie zmapovať všetky problémové lokality,



chceme v nich identifikovať príčiny podieľajúce sa na ich vzniku,



chceme poznať Vaše názory a návrhy na riešenie problémových lokalít,



prostredníctvom fotografickej súťaže chceme zdokumentovať vnímanie problémov

očami Vás

občanov.
Fotografickú súťaž je možné týmto zverejnením považovať za vyhlásenú. Súťažiť sa bude na témy:


„ZÁKUTIA OBCE, NA KTORÉ NIE SME HRDÍ“
(fotografické zdokumentovanie problémových lokalít)



„PRICHYTENÍ PRI ČINE“
(objektívom fotoaparátu, resp. mobilu prichytení aktéri neporiadku pri čine).

Fotografická akcia potrvá rok. Účelom je zachytiť všetky štyri ročné obdobia a ich vplyv na úroveň
znečistenia obce. Fotografie budú aj priebežne uverejňované na úradnej tabuli obce a na web stránke obce.
Fotografická súťaž bude vyhodnotená v marci 2014 a autori 3. najzaujímavejších fotografií budú ocenení
vecnými cenami.
Aby ste mohli byť zaradení do žrebovania o zaujímavé ceny, na zadnú stranu fotografií uveďte Vaše
meno, priezvisko a adresu a Váš súhlas na použitie osobných údajov. Súťažiť môžu už aj žiaci základnej
školy.
Fotografie je možné doručiť, zaslať poštou na adresy: Obecný úrad v Liptovskej Sielnici, e-mailom na
obecls@liptsielnica.sk , vložením do schránky pred Obecným úradom v Liptovskej Sielnici.

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU SPOLUPRÁCU!
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PRÁZDNINY – Čas Hier
Prázdniny sú vraj najkrajšou a najpríjemnejšou časťou školského roka. Poskytujú priestor pre
oddych, dobrodružstvo, zážitok, tvorivosť. Bez ohľadu na to, aký obsah priradíme k týmto pojmom,
prázdniny a hry k sebe neodmysliteľne patria.
Takáto základná myšlienka stála pri zrode interaktívneho podujatia, pre ktoré sme našli podporu
u vedenia obce, aj u ochotných spolupracovníkov z radov občanov Liptovskej Sielnice. Vďaka ich ochote
a nadšeniu sme mohli v zasadačke Obecného úradu v Liptovskej Sielnici 23. februára 2013, v deň začiatku
jarných prázdnin, sústrediť poklady, starostlivo opatrované v sielnických domácnostiach.
Ľudia sa hrali v každej dobe, menili sa iba okolnosti a možnosti. Hračkou sa môže stať čokoľvek,
stačí iba troška fantázie. A keď k tomu pridáme ešte primeranú dávku tvorivosti, aj z obyčajného papiera,
ktorý by inak skončil v koši, môže vzniknúť pirátska loď, raketa letiaca objavovať tajomstvá vesmíru či
krabička, spoľahlivo chrániaca naše drobné tajomstvá. Po rokoch sa otvorí priestor pre priaznivcov
hlavolamov a odkrývačov tajomstiev – odhalenie spôsobu, akým sme kedysi úplne jednoducho
a samozrejme dokázali vyčarovať takúto premenu, si občas vyžaduje systematické schopnosti detektíva.
Pripravovali sme výstavku, ktorá chcela poskytnúť možnosť navrátiť sa v čase, pripomenúť si krásne
chvíle bezstarostného detstva, a možno aj ponúknuť inšpiráciu pri plánovaní programu začínajúcich sa
prázdnin. Čo z toho sa nám podarilo naplniť, prezradia tí, ktorí našu ponuku prijali. Spontánna debata,
prepuknutá na „hravú“ tému však naznačuje odpoveď.
Ak sa nám podarilo spoločnými silami oživiť odrobinku vlastnej minulosti, ak sme aspoň na
chvíľočku vybočili zo stereotypných koľají každodennosti s jej starosťami a radosťami, potom toto podujatie
malo zmysel. Minulosť predsa nemusí byť uzavretá do suchopárnych učebníc, pamätná izba nemusí
a nechce byť iba neživým priestorom či odkladiskom nepotrebných harabúrd, ale prostriedkom pre spájanie
síl k budovaniu spoločnej prítomnosti, ktorá sa vzápätí stane minulosťou.
Ďakujeme všetkým, čo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu podujatia, ktoré
nám spríjemnilo jedno februárové popoludnie.
Mgr. Viera Kunová
Fotoalbumy z tejto udalosti nájdete na nasledujúcich adresách:
http://liptovskasielnica.sk/galeria/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.265135270287586.1073741827.100003733445777&type=3
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VEĽKÁ NOC v Liptovskej Sielnici
Tohtoročné veľkonočné sviatky nás opäť upozornili na
zákonitý kolobeh života, v ktorom sa strieda bolesť s nádejou,
radosť so smútkom, po dňoch nepohody opäť zasvieti slnko. Vo
veľkonočnú nedeľu síce husté dažďové kvapky zmývali sneh z premrznutej zeme, ale v sále kultúrneho
domu žiarilo množstvo jarných farieb.
Podujatie, ktoré pripravili poslankyne obecného zastupiteľstva s ochotnými spolupracovníkmi
z radov spoluobčanov určite rozžiarilo zachmúrený deň všetkým, ktorí do kultúrneho domu zavítali. Mohli
sa inšpirovať zaujímavými nápadmi na veľkonočnú výzdobu, mohli využiť v našich podmienkach jedinečnú
príležitosť naučiť sa vyrobiť vlastnými rukami predmety, ktoré si dotvoria podľa vlastnej fantázie.
Obrovské množstvo vystavených veľkonočných nápadov ukázalo,
akých šikovných, nadaných, ochotných ľudí medzi sebou máme.
Celková atmosféra podujatia bola „pracovná“ v tom najlepšom
zmysle slova.
Bol priestor na výmenu skúseností, na vzájomnú inšpiráciu aj na
usmernenie prvých pokusov v danej oblasti.

„Tvorivé dielne“,

ktoré vznikali pri stoloch aj v ústraní, ukázali, že o takéto podujatie
je medzi občanmi záujem. Viac o tom napovie fotodokumentácia,
ktorá sa nachádza na stránke obce, www.liptovskasielnica.sk a taktiež na FB stránke Sielnických novín.
Zastúpené boli všetky vekové kategórie – medzi vystavovateľmi ( so svojimi prácami sa predstavili
aj žiaci materskej školy) aj medzi návštevníkmi. Ďakujeme všetkým, ktorí boli ochotní obetovať svoj čas
nápaditému spoločnému tráveniu sviatočného popoludnia.
Mgr. Viera Kunová
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Podľa chuti
Koncom apríla, konkrétne 25.4.2013 sa v nákupnom stredisku
Stop Shop Liptovský Mikuláš uskutoční vernisáž autorskej výstavy
Michala Pálka s názvom Podľa chuti. O koho sa vlastne jedná, Vám
priblížime v nasledujúcich riadkoch. Narodil sa 12.9.1983 v Ružomberku.
Momentálne pôsobí v Lipt.Sielnici. Študoval na škole úžitkového
výtvarníctva ako textilný návrhár, odbor tkáč. Po škole pracoval v
rôznych zamestnaniach popri ktorých sa stále venoval svojej umeleckej
činnosti. Po desiatich rokoch sa znovu vrátil do školy.
Absolvoval dva roky štúdia, aby získal pedagogické minimum. Okrem výstav na Slovensku mal
možnosť sa zúčastniť rôznych workshopov aj mimo našej republiky. Pracuje s rôznymi materiálmi ako
napríklad drevo a kameň. Do svojich obrazov vkladá rôzne myšlienky, pocity a nebráni sa ani duchovnej
tématike. Preferuje akčné umenie, ktoré mu dáva voľnosť v jeho tvorbe.
Vo voľnom čase sa venuje hudbe ako hip- hopový Dj. Hráva v skupine IMPULZ, s ktorou
absolvoval niekoľko koncertov po Slovensku. Spolu nahrali niekoľko videoklipov, 2 CD nosiče + tretie sa
momentálne dokončuje v štúdiu.
Snaží sa ukončiť školu a potom sa chce naplno venovať umeniu ako napr. maľbe a sochárstvu.
Jeho víziou je poriadať rôzne workshopy v rámci umenia a vybudovať na Liptove komunitu nádejných
výtvarníkov rôzneho zamerania. Autorská výstava potrvá do 23.5.2013, všetci ste srdečne pozvaní.

Jarný salón
V Liptovskom

kultúrnom

stredisku

otvorili

slávnostnou

vernisážou dňa 3.3.2013 v poradí už 24. ročník regionálnej súťažnej
postupovej výstavy neprofesionálneho výtvarného umenia liptovského
regiónu Jarný salón. Jarného salónu sa zúčastnilo spolu 51 autorov s 102
dielami.
V tomto ročníku prijali účasť v porote

PaedDr. Katarína

Lucinkiewiczová, Ph.D., Mgr. Robert Kandrik a Akad. mal. Ján
Hrnčiarik, ktorí vyhodnotili a ocenili najlepšie diela a udelili 8 cien a 11
čestných uznaní. Hlavnú cenu získal Michal Kubalák z Liptovskej
Sielnice. Gratulujeme.
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Akcie v Liptovskej Sielnici od júla 2012
12.-13.5. - jazdecké preteky ,,Cena Wagon Trading Peugeot 208,, - Hippoclub
16.-17.6 -. jazdecké preteky ,,Cena Firmy Rajec + M SJF SSO - detí a juniorov,, - Hippoclub
4.-7.7. - ,,Benátska noc,, RK veža kostolík Liptovská Mara
31.7.2012 - detský folklórny súbor Pramienok z Banskej Bystrice
5.8.2012 - 20. výročie posvätenia evanjelického chrámu v Liptovskej Sielnici - spevokol z Liptovskej
Sielnice a z Liptovského Trnovca
23. 8. - špeciálna výstava dobermanov Koliba Gréta
6.12.2012 - prišiel pre malých a najmenších Mikuláš.
19.1.2013 - divadelné predstavenie ,,Huncút Klimko,, - ochotníci z Liptovských Matiašoviec
31.1.2013 - maškarný ples ZŠ Kvačany
19.2.23013 - ,,bakusky,, - bakusovský sprievod dedinou s harmonikou, bakusovská zábava - fašiangový ples
Nezastupiteľné miesto v kultúrnom dianí má aj obecná knižnica, ktorá je pre verejnosť otvorená
každý utorok od 15,00 do 16,30 hod. a pre študentov podľa potreby.
V knižnici sa nachádza krásna literatúra pre deti, aj dospelých, náučná literatúra, rôzne encyklopédie,
slovníky, ako aj náboženská literatúra. Je však smutné, že máme veľmi málo čitateľov ( povedz mi čo čítaš a
ja ti poviem kto si ). Z počtu obyvateľov obce je to len 2,45 %.
Informácie poskytla p. Emília Čiapová

Na záver trochu štatistiky
K 1.1.2012 bolo v obci celkom 603 obyvateľov. V priebehu daného roka sa narodili 3 deti, zomrelo 5
osôb, prisťahovalo sa 8 a odsťahovalo sa 14 osôb. K 31.12.2012 mala obec Liptovská Sielnica 595
obyvateľov.
Vážení spoluobčania, Vaše nápady, návrhy a prípadné komentáre nám môžete zasielať na e-mailovú
adresu: liptovsksielnica.noviny@gmail.com a taktiež na FB účet www.facebook.com/sielnickenoviny.

Redakčná rada
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