Noviny z Liptovskej Sielnice
(Nepravidelné periodikum)
Pár slov na úvod…

Za dedinou už kopú moju švábočku,
i z vňate sa už dymí.
Za štebot, za úrodu len požehnanie prijmi.
Ako inak začať prvé riadky nášho nepravidelného periodika „Noviny z Liptovskej Sielnice“, ak nie
veršami rodáka Andreja Plávku. Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vám predstaviť naše obecné noviny,
ktoré chceme s redakčnou radou vydávať pre našich občanov, rodákov a vzdialených spoluobčanov.
Nájdete ich na našej internetovej stránke.
Veríme, že to prispeje k lepšej informovanosti občanov, ako aj návštevníkov o dianí v našej obci.
Našim cieľom je, aby ste boli všetci informovaní, čo sa v našej obci robí, na čo sa pripravujeme, čo nás
zarmucuje, teší.
Chceme podávať informácie, ktoré sa Vás milí spoluobčania bezprostredne dotýkajú.
Touto cestou chcem poprosiť Vás všetkých, aby ste sa aj Vy sami zapojili do spoluvytvárania našich
obecných novín, ktoré by sa mali stať zrkadlom nášho života v obci. Dnes máte v rukách prvé číslo a bol by
som nesmierne rád, keby ste v ňom našli niečo čo Vás poteší a osloví a dúfam, že sa tieto noviny stanú
našimi novinami a budú neoddeliteľnou súčasťou Vášho života .

Prajeme príjemné čítanie.
Dušan Sokol, starosta obce

Deň matiek

Vážení a milí spoluobčania.

Ako isto viete, v nedeľu 13.5.2012 sa v našej obci konala udalosť v rámci dňa matiek. V kultúrnom
dome sa postupne od 15.30 hod. predstavili účinkujúci, ktorí pripomenuli našim mamám a starým mamám,
čo pre nás znamenajú a že život bez nich by nebol to pravé.
Program začal príhovorom starostu obce, ktorý vyzdvihol hlavne funkciu matky- ženy. Ďalej sa
predstavili naše najmenšie ratolesti z materskej školy a ich vystúpenie nenechalo bez úsmevu a drobnej
slzičky ani jednu tvár mám. Po nich prišli na rad žiaci Základnej školy v Kvačanoch, ktorí sa taktiež
nenechali zahanbiť, či hudobnými alebo tanečnými číslami. Na záver podujatia sa predstavila mladá
hudobná skupina, ktorá umocnila celkovú atmosféru podujatia.
Kompletnú fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo fotogalérii, ktorá je umiestnená na stránke obce
alebo na facebook-ovej stráne Sielnických novín- http://www.facebook.com/sielnicke.noviny
Ešte raz by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným a samozrejme účinkujúcim. Taktiež
veľká vďaka patrí obci a obecnému zastupiteľstvu, že pokračuje v tejto milej tradícii. V neposlednom rade
ďakujeme pánom, ktorí sa postarali o nádhernú výzdobu a dámam, ktoré zabezpečili chutné občerstvenie.
Ďakujeme

Hasičská súťaž
http://www.liptovskasielnica.sk/files/dpo-diplom.pdf

Náplň práce hasičského zboru je obsiahla a vyžaduje od každého člena vysokú odbornosť,
uvedomelú a dobrovoľnú disciplínu a podriaďovanie sa kolektívnej výchove. Iba svedomitou prácou sa
podarí zabezpečiť všetky úlohy. Odrazom veľkého úsilia našich hasičov sú aj ich mimoriadne dobré
výsledky v súťažiach na rôznej úrovni.
Dňa 19. mája. 2012 sa naše dievčatá vo veku 8 až 15 rokov zúčastnili v Liptovskom Petre na
okresnom kole celoštátnej hry Plameň. Ako svedomite sa pripravovali dokazuje ich umiestnenie na 1.
mieste.
O viac ako týždeň neskôr, dňa 27. mája 2012 sa zúčastnilo družstvo dorastu s hasičským družstvom
mužov okresnej hasičskej súťaže v Liptovskom Trnovci. Umiestnili sa na peknom 4. mieste. Gratulujeme.

Dovoľte nám vážení členovia hasičského zboru, zaželať Vám hlavne zdravie, aby ste i naďalej
využívali získané poznatky, aby ste i naďalej s láskou a obetavosťou vykonávali túto ušľachtilú činnosť pre
našich spoluobčanov.

Prajeme Vám šťastné a pokojné dni v kruhu Vašich rodín, priateľov a známych.

Deň detí
V sobotu 2.6.2012 sa v areáli Kultúrneho domu v Liptovskej Sielnici konalo podujatie v rámci dňa
detí. Napriek premenlivému počasiu sa tejto udalosti zúčastnil celkom slušný počet našich spoluobčanov so
svojimi ratolesťami pre ktoré bola táto akcia primárne určená.
Odštartovali sme o 14,00 hod. Naši najmenší spoluobčania si mohli počas celého popoludnia
vyskúšať a vidieť rozmanité atrakcie. Či už hovoríme o umeleckom kováčovi, ktorý predviedol svoje
umenie a zaujal aj rodičov, alebo rezbárovi, ktorý začal svoju prácu na vopred pripravenom materiály. Jeho
dielo bude v najbližšom časovom intervale dokončené a veríme, že spríjemní prostredie našej obce. Týmto
smerom sa chceme poďakovať Pozemkovému spoločenstvu urbáru v Liptovskej Sielnici za poskytnutie
dreva na tento účel.
Trochu nás mrzí neúčasť umeleckého hračkára, ktorý by bol pre deti asi najväčším lákadlom.
Dopredu sa ospravedlnil z dôvodu ochorenia. My to akceptujeme. Sme len ľudia a človek si nevyberie, kedy
ochorie. Dúfame , že v budúcnosti bude možnosť, aby predviedol svoje výrobky.
Okrem ukážky tradičných remesiel sme mohli vidieť taktiež poľovnícku exhibíciu poľovníkov
z Kvačian, ale aj šikovnosť našich najmenších dobrovoľných hasičov, ktorí potvrdili, že sa na hasičskej
súťaži právom umiestnili na prvom mieste. Ešte raz gratulujeme.
Pre deti boli aj vopred pripravené farbičky, štetce a predkreslené výkresy s detskými motívmi. Tu
mohli naši najmladší uplatniť svoju kreativitu a myslíme si, že výsledok stojí za to. To isté pri výrobe
náramkov z rôznych materiálov, kde sa fantázii medze nekládli. Nepochybne s veľkým pozitívnym ohlasom
sa stretlo maľovanie na tvár. Detičky sa aspoň na chvíľu mohli stať svojím obľúbeným hrdinom, princeznou.
Aj tu by sme chceli poďakovať slečnám, ktoré si na výslednom efekte svojich diel nechali
maximálne záležať.
Počas celého podujatia bolo postarané aj o občerstvenie. Výborný kotlíkový guláš za symbolickú
cenu, z predaja ktorého putujú financie pre potreby materskej školy v našej obci. Deti obdržali aj balíčky
s prekvapením.
Čo napísať na záver. Asi len toľko, že ďakujeme všetkým sponzorom, organizátorom,
dobrovoľníkom a v neposlednom rade zúčastneným za príjemné popoludnie. Stretneme sa znovu o rok.
Fotodokumentáciu z dňa detí nájdete na:
http://www.facebook.com/sielnicke.noviny alebo na
http://liptovskasielnica.sk/galeria/

Rozhovor s poslancom obecného
zastupiteľstva
V každom vydaní Sielnických novín sa budeme snažiť priniesť
rozhovor s osobou, občanom našej obce, ktorý sa venuje aktivitám
prospešných pre Liptovskú Sielnicu. Ocenili by sme, keby ste sa aj Vy ako
čitatelia vyjadrili, s kým si viete zaujímavý rozhovor predstaviť.
Začíname rozhovorom s pánom JUDr. Jaroslavom Magurom.

Dobrý deň. Ako sa voláte? Mohli by ste sa bližšie predstaviť pre našich občanov, ktorí Vás
nepoznajú?
Dobrý deň. Som JUDr. Jaroslav Magura, občan obce Liptovská Sielnica, kde trvale žijem so svojou
rodinou v rodinnom dome. V obci pôsobím v obecnom zastupiteľstve ako poslanec a zástupca
starostu obce. Povolaním som profesionálny mediátor a riaditeľ pobočky Rozhodcovského súdu v
Liptovskom Mikuláši.
Zároveň som od roku 2008 predsedom Asociácie mediátorov Slovenska. Mimo týchto aktivít som
zamestnancom na dohodu Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline ako profesionálna rybárska stráž a
predsedom disciplinárnej komisie.
Teda sa určite nenudíte. Spomínali ste, že ste predseda Asociácie mediátorov Slovenska. Môžete
pojem „mediácia“ vysvetliť aj pre ľudí, ktorí sa s ním ešte nestretli?
Ak hovoríme o pojme " mediácia" ide o mimosúdne riešenie sporov v oblasti občianskeho práva,
rodinného, pracovného a obchodného, kde mediátor ako nestranná osoba a Odborník na proces
riešenia sporov sa pokúša spoločne s účastníkmi mediačného konania vyriešiť ich spor dohodou, aby
nemuselo dochádzať k súdnym sporom a teda aby mali občania možnosť prostredníctvom mediátora
svoj spor vyriešiť mimo súdne, čo je lacnejšie a najmä rýchlejšie riešenie bez stresov, ktoré musia
prežívať v súdnom konaním.
Okrem toho v mediačnom konaní strany nepotrebujú advokáta, kde zasa ušetria na úhradách za
právne služby. Ide teda o alternatívu súdneho konania avšak bez súdnej autority.
Okrem mediácie sa venujete aj iným aktivitám, ktoré poskytujete občanom našej aj okolitých
spádových obcí? Môžete nám priblížiť o čo sa jedná?
Spoločne so starostom sme sa rozhodli, že pozdvihneme túto obec vo vzťahu k okolitým obciam a to
tým, že okrem iných služieb, ktoré Liptovská Sielnica poskytuje občanom okolitých obcí ako je
zdravotná starostlivosť, poštové služby a pod. začneme poskytovať pre ľudí každý piatok od 15,00
hod do 17,00 hod. , teraz už v priestoroch zdravotného strediska bezplatné právne poradenstvo, kde
sa môžu bezplatne občania prísť poradiť ako riešiť ten ktorý právny problém, na koho sa majú
s problémami obrátiť, aký postup je potrebný pri jeho riešení a podobne.

Nemusia tak cestovať do Liptovského Mikuláša a čakať pol dňa na prijatie v nejakej právnej
kancelárii za čo uhradia i nemalé peniaze. Myslím, že takáto pomoc je u občanov vítaná a vysoko
hodnotená.
Doposiaľ, za krátku dobu prejavili o túto službu záujem občania z obcí Liptovská Sielnica a
Kvačany. Verím, že keď sa táto možnosť dostane viac do povedomia v iných obciach, návštevnosť
bude veľká. Je potrebná lepšia propagácia zo strany ostatných obcí.
Už ste pomohli niekomu z obce vyriešiť jeho problém?
Problémov, ktoré som už pomohol vyriešiť občanom či už z Liptovskej Sielnice alebo jej okolia je
mnoho avšak z titulu dôvernosti nemožno konkrétne problémy uvádzať a zverejňovať.
Niečo, čo by ste chceli odkázať občanom?
Občanom snáď môžem odkázať len toľko, že nemusia mať obavu sa prísť poradiť so svojimi
problémami, ide o bezplatné poradenstvo a myslím, že každý, kto sa na mňa obráti, nájde odpovede
na svoje otázky.
Ďakujeme, že ste si našli pri svojej vyťaženosti čas na rozhovor. Želáme veľa úspechov v pracovnom
i osobnom živote.
Ďakujem. Nápodobne.

Vernisáž výstavy umelcov z našej obce
Dňa 23.6.2012 sa v Dolnom Kubíne uskutoční vernisáž
výstavy s názvom KOLOBEHY. Výstava potrvá ešte týždeň po
vernisáži.
Jedná sa o moderné umenie, vo vačšine maľba na plátno.
Svoj pohľad na umenie, predstvavy a emócie Vám odprezentujú
Michal Palko, Michal Kubalák ako residenti obce a Zuzana
Ďuricová.
Autori pozývajú všetkých nadšencov, ktorí majú záujem
stráviť sobotný podvečer v príjemnej spoločnosti a taktiež chcú
spoznať niečo nové.
Tešíme sa na Vás v sobotu 23.6.2012 v Dolnom kubíne.

Slovo na záver
Milí čitatelia,
Práve ste mali možnosť, stretnúť sa s pilotným vydaním Sielnických novín. Toto periodikum si berie za
hlavnú úlohu zvýšiť informovanosť obyvateľov našej obce, či sa jedná o kultúrne podujatia, úspechy v rozmanitých
činnostiach alebo o celkovom chode obce.
Tak ako všetky začiatky sú náročné, aj v tomto prípade vieme o tom, že sa nachádzame ešte len v „plienkach.“ Či už
po stránke vizuálnej alebo obsahovej. Postupom času sa všetky nedostatky budeme snažiť odstrániť. Preto spoločne
s pánom starostom a obecným zastupiteľstvom by sme ocenili Vaše reakcie, nápady, postrehy, komentáre
a v neposlednom rade návrhy takých tém, ktoré by Vás zaujali.
Kontaktovať nás môžete klasicky na stránke obce: www.liptovskasielnica.sk alebo
www.facebook.com/sielnickenoviny

na facebook-ovom účte

Redakčná rada

