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Riaditeľ tanečnej školy

Dopravný podnik chystá

ZMENY V DOPRAVE
Dopravný podnik mesta Žilina (DPMŽ) chystá na základe
podnetu občanov nové trasovanie
liniek mestskej hromadnej dopravy. Do platnosti by malo vstúpiť
od 1. októbra tohto roku. Už
v priebehu minulého týždňa však
verejnosť dostala možnosť navrhovaný model pripomienkovať. „Pri
navrhovaní nového trasovania sa
vychádzalo predovšetkým z potreby
bezprestupového spojenia sídlisk
s centrom mesta, bezprestupového
spojenia medzi jednotlivými sídliskami, sídliskami a nemocnicou,

sídliskami a Žilinskou univerzitou
a výberovými školami, sídliskami
a obchodnými centrami a priemyselnou zónou,“ uviedol hovorca
mesta Žilina Martin Barčík. V MY
Žilinských novinách vám prinášame najdôležitejšie zmeny. Každý
občan má možnosť sa k nim vyjadriť do 10. septembra. „Chceme
dať priestor ľuďom, aby sa vyjadrili, a aby spolupracovali na budúcej
podobe trasovania liniek. Pracovný
materiál je uverejnený na internetovej stránke dopravného podniku,
v trolejbusoch a na predajných

miestach DPMŽ. V prípade, že
koncepcia bude ako celok akceptovaná, tak 1. októbra tohto roku
pristúpime k jej realizácii,“ povedal riaditeľ DPMŽ Igor Gubala
(na snímke). Asi najpodstatnejšia zmena sa na podnet občanov
a cestujúcich chystá v opätovnom
zavedení spojenia sídliska Hájik so
sídliskom Vlčince. Zabezpečiť by
ho mali linky č. 6 a 7. Šestka bude
začínať na Stodolovej ulici na Hájiku. Jej trasa povedie okolo železničnej stanice a nemocnice, až na
Ulicu Matice slovenskej na Vlčin-

coch. Linka č. 7 začne rovnako na
Stodolovej na Hájiku. Cez Komenského, sídlisko Solinky a Žilinskú
univerzitu sa cestujúci odvezú až
na Ulicu Sv. Cyrila a Metoda na
Vlčincoch. Zaujímavosťou je aj
opätovné zavedenie linky č. 5. Jej
trasa vedie z Fatranskej ulice na
Vlčincoch, okolo nemocnice, Štúrovho námestia, po Komenského
na Jaseňovú ulicu na Solinkách.
V prehľadnej mapke vám prinášame trasovanie všetkých liniek
MHD v Žiline.
Michal Filek
Mapa: (DPMŽ)

Pri stavbe Max-u
sa vraj nedá žiť
Tak by sa dali zhrnúť slová obyvateľov bytových domov na Dubovej ulici a v blízkom okolí stavby nákupno-zábavného centra.
Pod oknami im každý deň, nedele
a sviatky nevynímajúc, rachotia stavebné stroje. Hluk, prach
a otrasy strpčujú život najmä
starším obyvateľom a mamičkám
s malými deťmi. Navyše stavebné
firmy nedávno vyrúbali aj časť
stromov, ktoré stáli v rade pred
bytovkami na Dubovej a ochraňovali ich od frekventovanej Obvodovej ulice. „Tie stromy, zväčša
borovice, mali minimálne 15 rokov
a boli jedinou vecou, ktorá nás od
stavby oddeľovala. Keď sú horúčavy, nemôžem si ani otvoriť okno.
Navyše sa hluk odráža od okolitých barakov a vracia sa k nám,“
sťažuje sa obyvateľka Dubovej.
Na stavbe začína ruch každý deň
skoro ráno a trvá až do neskorých
večerných hodín. „Raz sme volali
políciu, keď tu jazdili stroje o pol
jedenástej večer a my sme nemohli
spať.“ Centrum Max stavia na Solinkách trnavská spoločnosť Euro
Max Slovakia. Firma na túto stavbu získala stavebné povolenie
27. apríla tohto roku a realizuje
ju žilinská spoločnosť Pozemné

PRÁVNE OKIENKO

Ohováranie

Po zeleni zostali iba pne. Obyvatelia Soliniek sa cítia bezmocne a obávajú sa, že hluk nezoslabne kvôli doprave ani
po dokončení stavby v decembri tohto roku.
staviteľstvo. „Výrub stromov bol
realizovaný na základe právoplatného výrubového povolenia, ktoré
vydalo mesto Žilina v súlade s platnými predpismi,“ povedala manažérka stavby Tatiany Hlobenová.
„Tie stromy museli vyrúbať kvôli
vytvoreniu križovatky na odbočovanie k centru, na odľahčenie Obvodovej ulice nám koncom roka pomôže otvorenie diaľničného privádzača a súčasne sa dorába štúdia
obslužnej komunikácie, od Maxu
okolo Metra, ktorá povedie súbežne s Obvodovou cestou,“ povedal
Vladimír Baránek, vedúci Oddelenia dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Žiline.
„Obyvatelia sa spoliehali na výstavbu bariér proti hluku pred ich bytovkami. Túto informáciu nám ale
na úrade vyvrátili: „Protihlukové
steny pred bytovkami naplánované nie sú“ dodal Baránek. Správcom najviac dotknutých bytových
domov Dubová 2, 4, 6 a ďalších

je Obvodné stavebné a bytové
družstvo Žilina (OSBD). „OSBD
nebolo touto výstavbou dotknuté
a keďže je stavba za cestou neboli
sme prizvaní ani do stavebného konania. Zatiaľ sa nám nikto s touto
vecou priamo nesťažoval,“ povedal nám predseda predstavenstva
družstva Dušan Kaluža. Ako nás
informovala Oľga Loncková, vedúca odboru hygieny životného
prostredia Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva (RÚVZ)
Žilina: „Investor predložil hlukovú štúdiu, kde sú uvedené reálne
merania hluku pred fasádou bytového domu na Dubovej ulici,
asi 30 metrov od navrhovaného
centra a pred fasádou rodinného
domu v bytovej výstavbe Solinky
– juh, vzdialeného 50 metrov od
stavby. Namerané hodnoty hluku
sú v súlade s platnou legislatívou
a predikované hodnoty po spustení
centra nie sú v rozpore s platnou
legislatívou,“ uviedla Loncková.

Vek: 45 rokov.
Rodák: zo Žiliny.
Znamenie: Rak.
Stav: Šťastne ženatý (a to nie je fráza).
Deti: Dominik (18), Zuzana (17), Tomáš (11).
Životná dráha: Úspešne som absolvoval: materskú škôlku, základnú
deväťročnú školu, strednú priemyselnú školu stavebnú odbor geodézia,
dramatický krúžok odbor herectvo v Žiline u profesora Šupku, Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave odbor vodné hospodárstvo
vodné stavby, diaľkové 5-ročné štúdium Učiteľ tanca v Bratislave. Od
roku 1979 som sa začal venovať spoločenským tancom v KST Kontakt v Žiline pod vedením manželov Dupkalovcov, neskôr v Interklube Slovnaft v Bartislave pod vedením manželov Štiavnických. V roku
1983 som sa stal reprezentantom Československa v spoločenských
tancoch, v roku 1986 som sa stal majstrom Slovenska v štandardných
s partnerkou Jankou Šinkorovou z Nitry (mimochodom je to staršia
sestra herečky Daniely Šinkorovej), v rokoch 1987-88 som absolvoval
ZVS u PTP v Olomouci a Prahe. Potom príchod z Bratislavy do Žiliny, svadba, práca projektanta, príchod detí, výučba tanca najprv popri
zamestnaní, od roku 1983 na plný úväzok, podnikanie v oblasti kultúry. V súčasnosti riaditeľ Tanečnej školy a šťastný otec troch detí.
Medzníky v živote: Začiatok tanečnej kariéry (1979), ukončenie dvoch
vysokých škôl (1986), majstrovský titul, získanie vodičáku, návrat do
Žiliny, narodenie prvého syna a odchod komunizmu, odvaha začať
podnikať.
Záľuby: Tanec, hra na gitaru, kreslenie, fotenie, chalupárčenie a všetko, čo je spojené s prírodou.
Najväčší životný úspech: Je, že môžem, vďaka svojmu vzdelaniu
a schopnostiam, plniť potreby a sny iných ľudí.
Najväčší pozitívny zážitok: Zisk majstrovského titulu 1986 v Športovej
hale v Žiline.
Najväčší negatívny zážitok: Nečakaná smrť môjho otca, ktorý bol
správny chlap.
Najväčšmi mám rad: Špenát, svoju rodinu, prácu a relax na chalupe.
Najväčšmi neznášam: Ľudí bez cti a svedomia, nedochvíľnosť, neúctu
k šedinám.
Čo považujem za svoj najväčší klad: Pozitívne myslenie, úprimnosť.
Najväčšia chyba: Otvorenosť a dôvera. Veľmi ma mrzí, keď ľudia zneužijú moju dôveru.
Čo o mne ľudia nevedia a mali by: Vedia o mne, že každý rok naučím
tancu a spoločenskému správaniu veľa mladých ľudí, ale nevedia, že
z nich tajne nasávam pozitívnu energiu a táto mi pomáha prekonávať
rôzne prekážky a ešte mi z nej ostane, aby som ju mohol šíriť ďalej medzi ľudí. A za to mládeži ďakujem.
Eva Bučová

RÚVZ vydal aj posudok k projektovej dokumentácii stavebného
konania. Stenami proti hluku má
byť opatrený vjazd do podzemnej
garáže o dĺžke 37 metrov a výške
3,5 metra a pre vjazd zásobovania v dĺžke 55 metrov a vo výške
5 metrov. V utorok, keď sme boli
na mieste reportáže, sem prišli aj
dve hliadky Mestskej polície v Žiline (MP). Podľa Stanislava Kľučku, náčelníka MP „sme v súvislosti so stavbou zasahovali v utorok
prvýkrát, za znečisťovanie vozovky
dostali stavbyvedúci dvoch dodávateľských firiem blokové pokuty.“
Max má byť dokončený v decembri tohto roku. V trojpodlažnom
centre za 850 miliónov korún
budú obchodné priestory, kinosály, kaviarne, reštaurácie, galérie
a parkoviská. Pred objektom bude môcť parkovať 357 a v suteréne 291 áut.
Ladislav Kavecký
Foto: autor

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je
spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť
u spoluobčanov, najmä poškodiť ho v zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu
inú vážnu ujmu, potresce sa odňatím slobody až
na dva roky alebo peňažným trestom. Prísnejšie trestný je ten, kto taký
čin spácha tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným, obdobne
účinným spôsobom.
Predmetom útoku je iba jednotlivec. Nezáleží na tom, či osoba, ktorej
vážnosť mohla byť ohrozená, si bola toho vedomá, rovnako na tom, či
sa postihnutá osoba o ohováraní dozvedela. Ohováranie sa môže týkať
aj osoby, ktorá si ohrozenie svojej vážnosti neuvedomuje, napr. dieťa
alebo osoba so zmenšenými duševnými schopnosťami. Ochrana je poskytovaná aj osobám dlhodobo neprítomným ako aj zomrelým.
Nepravdivý údaj musí byť spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť
občana u spoluobčanov, čo je potrebné hodnotiť podľa okolností konkrétneho posudzovaného prípadu, najmä s prihliadnutím na postavenie
dotknutej osoby, jej charakterové a mravné vlastnosti, ďalej na povahu
oznámeného údaju, okolnosti oznámenia, rozšírenie takej informácie
a pod. Na ohováranie stačí, že nepravdivý údaj bol oznámený jedinej
osobe, odlišnej od ohováraného.
Zákon uvádza príklady možného ohrozenia vážnosti :
- poškodenie v zamestnaní, za ktoré sa považuje napr. možnosť preradenia na nižšiu alebo menej zodpovednú funkciu alebo možnosť výpovede a podl.
- narušenie rodinných vzťahov, ktorými sa rozumie možnosť rozvratu
manželstva, závažné narušenie vzťahov medzi rodičmi a deťmi, resp.
príbuznými a pod.
- iná vážna ujma, ktorou sa má na mysli väčší úbytok zákazníkov
alebo strata väčšej zákazky pri podnikaní, zmarenie dôležitej zmluvy
a pod.
K ohrozeniu vážnosti u spoluobčanov nemusí dôjsť, stačí, ak nepravdiný údaj je na to spôsobilý. Vo vzťahu k zavineniu páchateľa stačí, ak
bol uzrozumený s tým, že údaj, ktorý o inom oznamuje, je nepravdivý
a tento údaj je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov. Neoprávnený zásah do cti fyzickej osoby môže byť postihnutý
aj sankciami občianskeho práva v rámci ochrany osobnosti.
JUDr. Milan Rojček, advokát
Aj vaše podnety vyriešime v právnom okienku. Posielajte nám ich do redakcie.

