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Cena 0,33 € (10 Sk). Pri pouličnej distribúcii
je časopis zdarma, ale budeme radi, keď jeho vydávanie podporíte sumou 0,33 € . Tým umožníte nielen vydanie ďalšieho čísla, ale podporíte aj budovanie
verejných kempov na Slovensku pre ľudí v núdzi. www.PriestorPreZivot.sk

Komunálne voľby - november 2010
Milí čitatelia,
jeseň je pre mnohých prípravou na zimu, teda
prípravou na chlad a nepohodu. Možno je to
aj príprava na zmenu v komunálnej, čiže
miestnej politike, ktorá sa nás priamo či nepriamo dotýka. Nášho projektu sa dotýka
priamo, preto jej pripisujeme možno väčšiu
vážnosť. Možno táto pozornosť má spoločného menovateľa a to je určitá zmena pohľadu
na komunálnu politiku, ktorej žiaľ, mnohí
nepripisujú veľkú dôležitosť. My, vďaka
neochote komunálnych politikov, bojujeme o
existenciu už 8 rokov a o osude kempu
stále nie je rozhodnuté. V marci 2011
nám končí povolenie dočasného pobytu. Vyzerá to tak, že tento boj s veternými mlynmi nemá konca, alebo niekto by sa opýtal, komu náš kemp tak
vadí ? Táto otázka je samozrejme zodpovedaná výsledkami terajšieho stavu,
že sme požiadali o predlženie dočasnej
existencie kempu, no nedostali sme ani
žiadnu odpoveď. Až po rokoch, teraz
pre voľbami, síce prišla akási výzva,
aby sme predložili projekty a iné náležitosti, ktoré sme predložili pred piatimi rokmi, no úrady ich od nás chcú
znovu. Tento kolotoč nemá konca a
vymámenie peňazí na nové projekty sa
nám zdá ako hra bez konca. Každý
týždeň sa v kempe zastavia v priemere
traja ľudia a prosia o ubytovanie. Volajú nám z nemocníc, či by sme neprijali ľudí po dlhodobej liečbe, volajú
nám z úradov, aby sme ubytovali ľudí,
ktorých nemajú kde umiestniť. Paradoxom je, že volajú aj z mestského úradu, ktorého predstavitelia nám chcú
kemp zrušiť, resp. nepotvrdiť jeho ďalšiu
existenciu. Nepýtame od nich peniaze, ani
materiálnu podporu, potrebujeme len pokoj,
či prípadné rozšírenie kempu, vidiac potrebu
takéhoto lacného ubytovania. Ľudia z kempu
sú schopní a ochotní postaviť ďalšie chatky
pre ďalších chudákov na ulici, no napriek
tomu sa stretávame s nepochopením a často
aj klamstvom. Žiaľ, to potvrdzuje aj pravidlo,
že chudák chudákovi je vždy ochotný pomôcť, no bohatý keď dáva, tak dáva len zvyšky zo svojho stola a pritom by mohol dať
ďaleko viac. Tento anachronizmus, nepochopenie, je žiaľ realitou aj v politike všeobecne.
Náš projekt dlhodobo kole oči politikom na
úrovni mesta, nakoľko verejnosť, občania v
mestskej časti, si už možno aj zvykli na rozmanitosť jeho obyvateľov. Toto sú dôvody,
prečo sme naše noviny zaplnili aj informá-

ciami o komunálnych voľbách jedného mesta
v strede Slovenska. Problémy s ľuďmi z okraja spoločnosti sú identické aj v iných mestách
a dedinách Slovenska, preto možno posunú aj
riešenia týchto problémov.
Možno, že budú myšlienky týchto informácií
inšpirovať aj iných, aby sme sa nestávali
bábkami v rukách politikov, ktorým ide často
len o vlastný profit. Vybrať si tých správnych
vyžaduje informovanosť a hlavne rozhodovanie sa na úrovni srdca, lebo rozumom nás
mnohí kandidáti rýchlo presvedčia, že oni sú

Daniel Diškanec - správca kempu
tí správni a tí najlepší. Ak sa naučíme rozhodovať srdcom, tak sa v budúcnosti nestane, že
budeme otrokmi politikov a ich častej rozšafnosti a bezohľadnosti. Rozhodovanie sa srdcom znamená tiež, že budeme skúmať, aké
ovocie zbierame z ich stromov a budeme
vedieť sa správne rozhodnúť. Tieto noviny sa
stanú predvolebným letákom nie len v Martine, odkiaľ tieto noviny pochádzajú, ale aj v
iných obciach a mestách. Správne sa rozhodnúť znamená, aby sme vedeli, že nie len ľudia
s titulom, ktorých radi krúžkujeme na volebných lístkoch, si zaslúžia našu pozornosť, ale
aj ľudia skromní a obetaví majú v politike
svoje miesto. Mali by sme prehodnotiť doterajších poslancov, starostov či primátorov,
ako a čo urobili pre nás radových občanov.
Ako sa zmenili medziľudské vzťahy v obciach a mestách, čo okrem matérie zasiali títo

volení zástupcovia do nášho života. Nedajme
sa zmiasť, že len matéria je oným čarovným
prútikom nášho šťastia, sú tu aj iné hodnoty,
ktoré riešia materiálne veci ako vedľajší produkt. Spokojní ľudia na všetkých úrovniach
sú najväčším bohatstvom mesta či obce, no
zasiať semiačko tohto poznania vyžaduje, aby
sa spojili všetci, ktorí si to uvedomujú a vyjadrili svoju vôľu vo voľbách, ktoré sú len na
komunálnej úrovni, no jej účinky sa nutne
prenesú aj do vysokej politiky. Možno, že sa
niektoré informácie nezhodujú s Vašou skúsenosťou, no uverejňujeme ich ako
inšpiráciu pre iné mestá či obce a ich
obyvateľov. Hlavným motívom je
výkon politiky pre ľudí s akcentom na
sociálnu oblasť, ďalším aspektom je
zelený program s využitím potenciálu
nezamestnaných a dnes často sociálne
vylúčených s procesu užitočnosti. To
je tá pomyslená zlatá baňa, ktorá docieli ďaleko viac, ako desiatky silných
zahraničných investorov, ktorí si z
našich ľudí urobili často len námezdných robotníkov a zisky putujú do
vreciek oligarchie, ktorá je stále bohatšia a chudobných naopak stále pribúda. Náš potenciál je v ľuďoch, v zodpovednom prístupe k ich potrebám, ale
aj túžbam, v nutnosti podchytiť ich
túžbu po pokoji a pracovitosti. Náš
potenciál je v pôde, ktorú zastavujeme
účelovými budovami a parkoviskami a
pritom tisíce budov chátra a sú nevyužité. Množstvo nevyužitej pôdy je tiež
obrovskou výzvou na vytvorenie
zmysluplnej práce pre tisíce nezamestnaných. Náš potenciál je v skromnosti a
často zabudnutých činnostiach, ktoré ľudí
naučia tvoriť a žiť statočne a zodpovedne.
Stojí za to popremýšľať o odkrytí zlatej bane,
ktorú máme priamo pod rukami. Nemusíme
hľadať naše šťastie za siedmimi horami, siedmimi riekami a siedmimi moriami. Naše
šťastie leží priamo pred nami, stačí sa dívať a
vidieť. Možno to videnie je kľúčom ku šťastiu. Možno sa stane, že Slovensko a jeho obyvatelia budú inšpirovať aj iné národy k spoločenskej zmene, ktorá dá človeku nový rozmer
ľudského bytia.
Daniel Diškanec, redakcia PPŽ
diskusia na

www.PrimatorMartina.sk
zaujíma Vás osud mesta?

Čo by som ako primátor mesta Martin robil inak
Čo sa mi nepáči: Na každom kroku sa

Čo by som robil inak? 1. Začal by

stretávame s heslami o transparentnom meste, vidíme bilbordy s primátorom po celom
Slovensku, stretávame sa s množstvami
letákov, reklám v autobusoch, na zastávkach
a pod. Prečo táto mohutná reklama na nás
číhala z každej strany? Kto platil túto obrovskú kampaň? Z akých peňazí ju niekto
financoval?
Prečo zaplatilo mesto organizácii Transparency Internacional 700.000 Sk za projekt
o transparentnosti? Vari nemá byť transparentnosť samozrejmosťou, bez akejkoľvek
kampane?
Prečo sú na kanceláriách mestského úradu
priehľadné dvere a vchod k primátorovi je
akoby zabarikádovaný? Ako sa máme pozrieť do jeho hrnca, ako nás vyzýva plagát,
keď sa do „bunkra“ primátora nikto nedostane? Veď na najvyššom poste by mala byť
najvyššia transparentnosť, lebo i rozhodnutia sú na najvyšších postoch najzávažnejšie.
Prečo v meste vzniká novodobá šľachta
a súčasne i množstvo chudákov bez perspektívy? Prečo organizuje primátor ples,
ktorý mu financujú kamaráti a stojí podľa
slov primátora „iba“ 12.000 € a jeho šaty
„iba“ 2.000 €, keď mnoho ľudí v meste žije
z ruky do úst?
Nepáči sa mi, že mestskí poslanci dostávajú
vysoké odmeny za účasť v rôznych správnych radách, do ktorých ich nominovalo

som od seba, znížil by som plat primátora
na 20.000 Sk a rozdiel 7,5 milióna, za jedno volebné obdobie, by som vrátil mestskému rozpočtu, za ktorý by sa dalo vybudovať množstvo potrebných vecí. Nehovoriac o ďalších zbytočných nákladoch,
napríklad na hovorcu mesta s vysokým
platom, alebo na mnoho iných zbytočných
administratívnych výdavkov, ktoré odčerpajú peniaze z rozpočtu mesta.
2. Snažil by som sa, aby mesto fungovalo
ako jedna rodina, pretože budúca doba nás

4. Snažil by som sa byť primátorom pre
všetky vekové, záujmové a sociálne skupiny obyvateľov mesta. Vytvoriť Priestor pre
život všetkým, vrátane Rómov a nezamestnaných. Každý môže byť vysoko spoločensky užitočný v prospech celého mesta. Je
potrebná hlboká reforma vedomia väčšinovej spoločnosti, kde v atmosfére dôvery sa
dá vybudovať vysoko efektívna komunita
spolupracujúca vo všetkých oblastiach
života.
Za pomoci Rómov, ktorí dnes spotrebúvajú množstvo finančných prostriedkov

... takúto parádu z ocele a dreva nám postavili na námestí
naši mestskí páni v dobe krízy.

nepochybne odsúdi na spoluprácu. Pomoc
nepotrebujú len chudobní, no pomoc potrebujú aj dobre situovaní, lebo aj oni sú obeťou nezdravého systému, ktorý drancuje
naše choré duše.
Snažil by som sa , aby mestskí poslanci v
zastupiteľstve boli obetaví zástupcovia
občanov. Dobrý poslanec vie, že dobrá
služba je vždy odmenená niekoľkonásobne, preto odmeny poslancov v rôznych
správnych radách v budúcnosti radi odovzdajú do mestského rozpočtu.

mesto. Nemali by túto činnosť robiť ako
kedysi, takmer zadarmo, v prospech občanov? Žeby si niekto kupoval ich rozhodnutia?
Nepáči sa mi, že primátor má plat na úrovni
prezidenta, vo výške asi 175.000 Sk mesačne, pritom v sociálnej oblasti, v školstve,
zdravotníctve a v iných nepostrádateľných
oblastiach chýbajú peniaze na základné fungovanie. Nestačila by mu mzda na úrovni
priemerných platov v národnom hospodárstve vo výške 20.000 Sk? Ak chce primátor
robiť biznis, nech ide podnikať, nie aby
zarábal na mestskom rozpočte.

3. Každý človek by mal mať zabezpečené
primerané lacné bývanie v rámci svojich
sociálnych možností. Snažil by som sa
vybudovať lacné mestské byty z bývalých
kasární a intendančného skladu v Priekope,
kde okrem budov vhodných na bývanie je
množstvo hektárov pôdy, ktorá by sa mohla rozparcelovať na výstavbu malých rodinných domčekov pre mladé rodiny, aby
sa nemuseli zadlžovať obrovskými hypotékami. Takto by získali zadarmo pozemok
od mesta a mesto by získalo tým, že tieto
mladé rodiny by tvorili a produkovali v
meste, zvýšili počet aktívneho obyvateľstva a tým napomohli k stabilizovaniu obyvateľstva.
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a znečisťujú životné prostredie, môžeme
spoločne vybudovať množstvo oddychových zón a parčíkov výsadbou zelene, rekultivovať pôdu pre malú poľnohospodársku výrobu a mnohé iné. Namiesto budovania žulových, sklenených, či iných monumentov na našom námestí, sme schopní
vybudovať hodnotné a užitočné diela.
5. Snažil by som sa viesť ľudí k čestnosti,
pravdovravnosti a nezištnosti. Ľudia pochopia, že dávať je viac ako brať, lebo
takto sú odmenení sedemkrát. Podporou
týchto vlastností sa ľudia stávajú bohatými
nielen materiálne, ale hlavne morálne.
Takto sa môže stať bohatým každý obyvateľ mesta a cesta k tomuto bohatstvu nie je
zložitá. Nepotrebujeme dokazovať transparentnosť, keď budeme sami transparentní.
Spravodlivá spoločnosť bude ľudí motivovať k lepšej práci a rovnako osožný môže
byť aj nezamestnaný, či posledný nešťastný človek bez zmyslu života.
Spomínané veci riešia kriminalitu, ako aj
bezpečnosť obyvateľov mesta.
6. Snažil by som sa podporovať ekologické
a environmentálne projekty na zvýšenie
energetickej a potravinovej sebestačnosti.
Daniel Diškanec

HAZARDOVANIE S
MESTSKÝMI ZDROJMI

ALTERNATÍVNE
ENERGIE

Čo ma trápi?
Dnes pociťujeme dôsledky chybných rozhodnutí mestského zastupiteľstva v podobe hrozby nútenej
správy, kde hrozí mestu zaplatiť 13
mil. €, za akési pofidérne obchody
s mestským majetkom. Táto hrozba
môže odčerpať polovicu mestských
zdrojov, ktoré dnes financujú školstvo, infraštruktúru mesta, sociálne
veci a mnohé iné oblasti chodu
mesta. Takýto hazard s verejnými
zdrojmi dovoľuje dnešná legislatíva správcom mesta.
Dnešné vedenie mesta si zobralo
ďalšie úvery na priebežné výdavky, ako opravy škôl, budovanie
pešej zóny, opravy chodníkov,
pritom úrok s týchto zbytočných
úverov preplatí mesto niekoľkonásobne, čo nie je vôbec potrebné a
dá sa charakterizovať ako hazardovanie s verejnými zdrojmi mesta.

Čo ma trápi?
Ľudia často investujú do nenávratných spotrebných vecí obrovské
prostriedky, ktoré len zbytočne
odčerpávajú ľudské zdroje a často
končia na zaplnených smetiskách.
Ľudia nemajú alternatívu investovať do vecí, ktoré šetria životné
prostredie, usporia eklektickú či
tepelnú energiu, nakoľko nie sú
motivovaní legislatívou toto realizovať v praxi.
Na mestské smetisko vozia obrovské množstvá spotrebných vecí, do
ktorých investujú značné prostriedky, vozia tam obrovské množstvá
biologického odpadu, trávy, konárov, drevený odpad, pritom kapacita skládky je obmedzená a dnes je
už takmer zaplnená.

Čo by som robil inak?
Zamedziť takémuto správaniu
volených zástupcov zákonom o
odškodnení, ktoré bude zosobnené
majetkom či inými aktívami zodpovedných, ako aj ich rodín.
Zakázať zákonom úvery, ktoré
neriešia nutné a katastrofické situácie, ako prírodné katastrofy a pod.
Mesto má dostatok zdrojov a možností, aby dokázalo priebežne financovať svoje potreby a nezadlžovalo sa zlodejskými úvermi bánk.
Už dnes je splácanie nezmyselných
úverov braných bývalým vedením
mesta na hrane splátkových možností a akéhokoľvek rozumného
zdôvodnenia.

PARKOVANIE V MESTE
Čo ma trápi?
Keď idem do Martina, nemám kde
zaparkovať a pritom som, viac
menej, donútený vybavovať veci,
ktoré nie sú z mojej vlastnej vôle.
Na nových poliklinikách, ani v ich
blízkosti, nie je možné nájsť parkovacie miesto. Pritom by malo byť v
záujme zastupiteľstva mesta, aby
ľudia mali kde parkovať, veď zastupujú jeho obyvateľov.
Ako by som to riešil?
Zistil by som, akým prínosom
disponuje parkovacia spoločnosť
do mestskej pokladnice, ak by tieto
peniaze boli zanedbateľné, tak by
som odporučil tento „biznis“ zrušiť, lebo spokojnosť obyvateľov je
vyššia hodnota, ktorá prináša hodnotnejšie benefity, často nemerateľné peniazmi. Zbytočné výdavky
mesta, ktoré by som sa snažil odbúrať, takýto výpadok financií
vysoko nahradia. Niektoré parkovacie plochy by som oslobodil od
platenia s podmienkou, že určitý
časový limit by bol zadarmo, hlavne pri zdravotných strediskách,
nemocnici, úradoch a pod.

Čo by som robil inak?
Snažil by som sa
populari zo vať
fotovoltaické
systémy umiestnené na balkónoch
bytov,
respektíve terasách rodinných
domov. Je možné jednoduchým
zariadením pripojenie na rozvodnú sieť, ktorá by odpočítavala reálnu spotrebu bytu, či
domu. Malý 250 wattový systém
by pokryl spotrebu el. energie bežného bytu. Znížením nákladov na
výrobu fotovoltaických systémov
na výrobu el. energie, by sa docielil požadovaný efekt a slušná návratnosť investície. Tento systém
chcem osobne vyskúšať a na výrobu /skladanie/ solárnych panelov
využiť ľudí bez práce a pritom
využiť tabuľové sklo z použitých
okien, aby cena bola čo najprijateľnejšia. Motivovať občanov výhodami na daniach k využitiu solárnych kolektorov na ohrev vody,
malých veterných generátorov,
využitiu bioplynu a iných alternatívnych zdrojov. Vytvárať podmienky na jednoduchú registráciu
týchto zariadení bez zbytočných
schvaľovacích procesov a zbytočnej administratívy.

MESTSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MAJETKY

Čo by som robil inak?
Biologický odpad často vozený na
smetisko v podobe tráv, krov, drevín, odpadového dreva je možné
vysušiť a spáliť a teplo využiť na
vykurovanie či ohrev vody.
V Martine je 800 hektárov trvalých
trávnatých porastov (trávniky okolo domov) a do toho nie je zarátané
1000 hektárov ornej pôdy, 26.000
hektárov lesnej pôdy, 180 hektárov
záhrad, 500 hektárov ostatných
nevyužitých plôch. Je to ohromný
biologický potenciách, ktorý by
uživil minimálne 500 kusové stádo
kráv s dennou produkciou 15.000
litrov kvalitného mlieka. Mnohé
plochy by sa dali využiť na spásanie ovcami či kozami, ktoré by
produkovali stovky litrov kvalitného mlieka. Len si všimnite obrovské nevyužité plochy v podhorí
mesta, bývalý tankodrom, zatrávnené plochy bývalého ZŤS, nepokosené
plochy
priemyselnej
zóny a mnohé iné.
Snaha by viedla k
vytvoreniu mestských poľnohospodárskych majetkov, v ktorých
by boli akcionármi všetci obyvatelia mesta. Dnes
nákladné kosenie
a odvážanie tráv
na smetisko, by
bolo možné využiť na priamu
biologickú premenu v podobe mlieka, mäsa, zamestnanosti a iných súvisiacich
efektov. Urobil by som kampaň
osobnej zainteresovanosti v starostlivosti o trávnaté plochy v okolí
bytových domov, aby neboli znečisťované odpadkami, psími výkalmi a pod., lebo profit z týchto riešení budú mať všetci obyvatelia
mesta, v podobe poľnohospodárskych produktov.
Tieto riešenia prinesú v terajšej
dobe hospodárskej krízy obrovský
efekt, kedy potravinová sebestačnosť je tou najväčšou devízou,
ktorá má nevyčísliteľné hodnoty.
Biologický odpad produkovaný
26.000 ha lesnej pôdy v podobe
lístia, konárov, koreňových systémov, je obrovský potenciál čistej
obnoviteľnej energie, ktorý je využitý na minimum hodnôt.

BEZPEČNOSŤ V MESTE

Čo ma trápi?
Obrovské plochy okolo mesta, ako
aj v ňom samotnom, sú zaburinené,
neupravené, zarastené krami. Tieto
sú často využívané ako skryté
skládky odpadov. Jedná sa o desiatky, až stovky hektárov živej
pôdy, ktorá je takto nevyužitá a
ľahkovážne je odbúravaný jej ekonomický potenciál.
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Čo ma trápi?
Ľudia v nočných hodinách majú
obavu vychádzať na ulicu. Sľubovaný kamerový systém realizovaný
v mnohých mestách Slovenska sa
zatiaľ v Martine nachádza len ak v
centre mesta a nie v okrajových
štvrtiach, čo značne sťažuje prácu
polície. No najlepšia prevencia
proti kriminalite, hlavne mládeže,

je prevencia a ponúknutie vhodných alternatív činností. Neprispôsobivé správanie nie len mladých,
je odrazom zlých životných podmienok, zlých vzorov a nedostatočnej motivácie. Zlé morálne a životné prostredie núti ľudí k unikom v
podobe násilia. Ľudia sa žiaľ prispôsobujú prostrediu, v ktorom
žijú. Bohatí sú tým najhorším príkladom pre chudobných, lebo ich
cieľom je často len zisk a vlastný
profit. Táto „rakovina“ ničí celú
spoločnosť, často toto deviantné
správanie je špicom ľadovca tohto
chorého procesu.
Čo by som robil inak?
Nevytvárať len športové a zábavné
podmienky pre mladých ľudí, ktoré
ich často podmieňujú iba k nezdravej súťaži, rivalite či výnimočnosti.
Treba sa zamerať na alternatívne
činnosti, ktoré vytvárajú u mladých
zodpovednosť voči celku, aj voči
sebe. Dnešná doba môže priniesť
nové, dosial nezažívané skutočnosti pochádzajúce z možných prírodných, či ekonomických katastrof,
ktoré čiastočne zažívame už dnes.
Treba motivovať ľudí k vzájomnej
pomoci a nie egoizmu, ako sa to
deje v súčasnosti. Len vzájomnou
pomocou, skromnosťou, pravým
poznaním často zabudnutých ľudských činností, môžeme vytvárať
nové zdravé prostredie pre každého
jedinca, ktorý bude vedome pracovať pre záujem celku a tým pádom
aj pre samého seba.
Motivácia ľudí k všeobecnému
blahu je tou najsilnejšou motiváciou zmeny ľudského jedinca, bez
ohľadu na jeho sociálne a spoločenské postavenie. Konať dobro je
vytesnením zla, týmto spôsobom sa
stáva represia zbytočná.
V praxi to znamená, že deviantné
správanie sa stane pre mnohých
zbytočným násilím voči sebe samému. No bez vzorov, vodcov
rodín, komunít, spoločenstiev,
politikov, je to ťažko realizovateľné. Ľahšie presvedčíme deviantov,
že ich správanie im ubližuje, no
najťažšie bude presvedčiť takzvaných „slušných“ deviantov, ktorí
klamú, podvádzajú, kradnú, lúpia,
vraždia slovo aj ducha.
Títo „devianti“ kričia „chyťte zlodeja!“ a sami sú tými najväčšími
zlodejmi. Týchto „deviantov“ chránia zákony a represívne zložky
štátov. Oni sú vzormi malým zlodejom, oni by mali byt odhalení.
Príklad čestnosti a statočnosti sa
môže stať silnou motiváciou pre
život budúcnosti.
Je nutné prispôsobiť všetky zložky
života ku fenoménu vzájomnej
služby a všeobecnej pomoci slabším.
Daniel Diškanec,
www.PrimatorMartina.sk

Aké by mohli byť volebné sľuby
Pred voľbami by sa patrilo
voličom niečo sľúbiť. Taký je,
vraj, zaužívaný predvolebný
rituál a možno je to aj správne.
Žiaľ, stalo sa zaužívaným pravidlom, že po nesplnených sľuboch politikov už nikto nepátra,
či neskúma ich skutočné naplnenie. Rozmýšľal som, čo by som
Vám, občania tohto mesta, mohol sľúbiť. Skúmal som sľuby
predchádzajúcich primátorov, čo
sľúbili a čo splnili. Rozmýšľal
som nad tým, či by som mohol a
vedel lobovať za svoje mesto na
ministerstvách, úrade vlády, či
európskych inštitúciách. Prišiel
som na to, že by som bol zlý
lobista, lebo by som mal pocit,
že aj iní potrebujú pomoc a ostré
lakte nemusia byť znakom sily,
ale naopak, slabosti a neschopnosti.
Preto Vám nesľubujem, že by
som mal vplyv na vplyvných
ľudí, ktorí pomôžu vybudovať
priemyselný park so stovkami
pracovných miest, či švajčiarsky
areál na Martinských holiach,
nádherné pešie zóny obložené
mramorom, či internet zadarmo,
športové stánky pre tisíce divákov, či kultúrne podujatia presahujúce rámec Slovenska.
No mohol by som Vám sľúbiť, že doterajší nehorázny plat
primátora by som využil pre
potreby obyvateľov tohto mesta.
Mohol by som Vám sľúbiť, že
kto chce byť prvý, musí byť
zároveň aj posledný vo svojich
potrebách a nárokoch, lebo treba
v prvom rade obmedziť seba, až
potom druhých.
Mohol by som Vám sľúbiť,
že by som pomáhal nie len bezdomovcom, ktorí sú často obeťou nezdravej väčšinovej spoločnosti, ktorá vytvára nezdravý
stav a s tým spojené dôsledky.
Snažil by som sa pomáhať všetkým, bez rozdielu spoločenského statusu. Snažil by som sa
nepreferovať jednu skupinu obyvateľstva pred druhou, od každého by som sa snažil požadovať
zodpovednosť a vzťah k práci.
Mohol by som Vám sľúbiť,
že ľudská pomoc a spolupatričnosť bude mojou prioritou nie
len v čase prírodných katastrof,
ale aj v bežnom živote občanov
nášho mesta.
Mohol by som Vám sľúbiť,
že toto mesto čaká obrovské
množstvo práce nie len na poli

dláždenia námestí, ale aj
„dláždenia“ ľudských charakterov, čestnosti a nezištnosti.

podobe trávy je vozený na smetisko. Starostlivosťou o tieto
priestranstvá by sa docielilo
využitie na možné skŕmenie
veľkého množstva tráv a tým
získanie kvalitných poľnohospodárskych produktov.

Mohol by som Vám sľúbiť
veľa práce na poli Zeleného
programu, kde mesto disponuje
obrovským množstvom biologického materiálu, ktorý doteraz
Mohol by som sa pokúsiť v
nevyužíva a nákladne ho uskladspolupráci s domovými spoloňuje na skládkach odpadu miesčenstvami, ktoré môžu byť akto energetického využitia pre
cionármi pri vzniku - zriadenia
potreby mesmes t s k éh o
ta.
Mysstáda kráv,
lím, že viem,
kôz a oviec,
koľko potenktoré
by
ciálu sa skrýprodukovali
va v nezakvalitné
mestnaných a
potraviny
ľuďoch, ktorí
pre dôchodsa bezcieľne
cov, školy a
pofľakujú po
sociálne
meste a prirodiny. Matom
ruky
jiteľom
potrebné na
tohto stáda
prácu
nám
by
mohli
chýbajú. Sú to
byť všetci
možno ľudia
občania
nekvalifikomesta, prívaní, no určite
padne akmnohí budú
cionári bySvätý Martin rozsekáva svoj plášť
radi pracovať
tových
a
a polovicu dáva nahému žobrákovi.
na spomínadomových
Symbolizuje ochotu mať súcit
nom Zelenom
spoločena pomáhať.
programe, ako
stiev, ktorí
môže byť výroba drevnej štiepby sa podieľali, dozerali, resp.
ky, sušenie trávnatých a krovisušili či inak zhodnocovali tento
nových porastov, budovanie
biologický materiál. Dnes sa
parkov, prímestských lesov,
nákladne odváža a následne
mestských poľnohospodárskych
skládkuje bez ďalšieho využitia.
majetkov, čistenie tokov proti
Obrovské množstvo nevyuživplyvu veľkých vôd, čistenie
tých, či nepokosených plôch v
kanalizačných vpustí, zimnej
intraviláne mesta je priamou
údržby komunikácií a mnohé
výzvou na ich využitie. Bola by
iné.
to určitá mestská atrakcia, nie
len pre turistov ale aj motivácia
Práce je dosť, aj na výstavbe
pre iné mestá. Bol by v tom aj
nájomných bytov, ktoré môžu
veľký ekonomický a morálny
byť vykurované bioplynom z
potenciál obyvateľov celého
mestských skládok, ktoré dnes
mesta, vrátane detí a mládeže,
produkujú bioplyn do atmosféry.
ako vzoru zodpovedného života,
Nájomné za tieto byty môže byť
vytvárania si vlastného potraviodpracované na verejných pránového zabezpečenia.
cach, pre mesto to môže vytvoriť
ďalšie benefity a ďalšie pracovMohol by som sa pokúsiť
né možnosti pre nekvalifikované
presadiť, aby mladí ľudia jednosily. Tým odpadnú obrovské
duchšie prišli k bytom a pozemdlhy neplatičov, ktoré ich ešte
kom, ktorými mesto disponuje.
viac oddeľuje od normálneho
Mladé rodiny sú základom pre
správania väčšinovej spoločnosti
rozvoj moderného a bohatého
a tieto dlhy sú často nevymožimesta. No nemôžeme od nich
teľné a spoločensky drahé pre
chcieť splácať drahé hypotéky,
všetky zúčastnené strany.
ktoré mladé rodiny demotivujú,
prispievajú k vysokej rozvodoMohol by som Vám sľúbiť,
vosti, unikom k drogám, hazardu
že sa budem pokúšať nájsť spoči inému deviantnému správaniu.
jencov v bytových a domových
Mladým rodinám treba poskytspoločenstvách pri realizácii
núť pozemky zadarmo, aby si na
vykášania priestranstiev zelene,
nich mohli postaviť nenáročné a
ktoré sú dnes niekoľko krát ročenergeticky lacné domy. Mladí
ne kosené a biologický odpad v
aj starší, by mali žiť vo vzájom4

nej kooperácii a vzájomnom
pochopení, lebo všetci sme rovnako dôležití a potrební. Rozvoj
nájomných bytov v správe mesta
je tiež mojou rozhodujúcou prioritou.
Mohol by som Vám sľúbiť,
že sa pokúsim proti neprispôsobivým občanom bojovať prevenciou a to poskytnutím práce, či
bývania a tým ich motivovať,
aby nepáchali trestnú činnosť.
Nič nie je jednoduchšie a ľahšie,
ako ponúknuť pomocnú ruku,
ako potom znášať následky uvedenej nepomoci.
Mohol by som Vám sľúbiť,
že sa budem pokúšať pomáhať
pri využívaní alternatívnych
zdrojov energií nie len domácnostiam, ale aj podnikateľskej
sfére. Investovanie do tejto oblasti skrýva veľký ekonomický
potenciál a hlavne šetrenie životného prostredia.
Mohol by som Vám sľúbiť, že mnoho vecí si musíme
vyriešiť sami, bez pomoci iných,
nečakať na pomoc z vonku. Po
záplavách v Martine nenastúpili
žiadne pracovné čaty s bágrami,
aby čistili korytá zanesených
riek a potokov. Nenašli sme
dobrovoľníkov, ktorí by zobrali
píly a lopaty a čistili riečištia
tokov, ktoré sú zmenšené vo
svojich prietokoch (možno po
uverejnení týchto riadkov sa
niečo udeje a nebudeme čakať
na ďalšie zaplavené územia a
škody s tým spojené).
Možno, že si treba vzájomne pripomínať, že len pot a
slzy sú cestou k úspechu nás
všetkých. Iba pričinením všetkých občanov sa dá vybudovať
hodnotné a trvalé dielo, ktoré
môže presiahnuť rámec regiónu
a možno aj štátu. Treba začať na
malých veciach, ktoré učia trpezlivosti, tolerancii a pochopeniu.
Mohol by som Vás aj uistiť,
že moje sľuby sú len bezvýznamné slová, lebo bez Vašej
účasti nie je možné vytvoriť
nový úprimnejší svet v našom
meste. Možno, že Svätý Martin
ako rytier lásky, je symbolom
občanov tohto mesta. Možno, že
sa takýchto rytierov skrýva v
našom meste veľké množstvo a
čakajú na svoju príležitosť pomôcť tomuto mestu, či svetu,
voči ktorému máme mnoho výhrad a nie je nám ľahostajný.
Daniel Diškanec
www.PrimatorMartina.sk

Globálne riešenie komunálnej politiky
Globálne riešenie je dobrým základom
na dielčie riešenia aj v regionálnej politike.
Každá obec, mesto, či región by mal brať
do úvahy globálny faktor etiky a morálky,
ktorá dnes pôsobí devastujúco na všetky
ľudské činnosti.
Pre moju inšpiráciu som použil myšlienky v otázkach a odpovediach Jacque
Fresca, zakladateľa hnutia Zeitgeist, ktorý
veľmi blízko môjmu chápaniu pomenoval
reálny dnešný stav spoločnosti a následne
navrhol riešenia.

lyzovať smerovanie k harmónii a úplnosti.
Tomu slúžia zastarané, konzervatívne a
dogmatické sociálne štruktúry, ktoré konajú v rozpore so samotnou prírodou i s najvlastnejšími záujmami ľudstva a človeka.
Svet, ktorý vidíme dnes, plný vojen, korupcie, elitárstva, znečisťovania, chudoby,
epidemických chorôb, porušovania ľudských práv, nerovnosti a zločinov, je následkom práve tejto paralýzy.

Možno sú jeho myšlienky príliš utopistické, či pôsobia nereálne, no sú nepochybne inšpirujúce, hlavne čo sa týka efektívnej
humanity vo všeobecnosti. Verím, že aj
Vás budú inšpirovať, tak ako sa to stalo
mne.
Možno, že táto vízia sa stane reálnou
nutnosťou, ak vyskúšame všetky zlé riešenia, ktoré sme nepochybne už počas celých
stáročí existencie ľudstva vyskúšali.
Hnutie Zeitgeist nie je politické hnutie.
Nerozdeľuje ľudí podľa národnosti, rasy,
náboženstvá, vierovyznania, triedy, štátnej
príslušnosti alebo vlád. Som presvedčený,
že toto všetko sú už zastarané a umelé bariéry, ktoré nám znemožňujú žiť ľudsky
a rozvíjať náš kolektívny a individuálny
potenciál. Dôvodom tohto, vývojom prekonateľného delenia, je túžba elít po moci,
ktorá nie je založená na myšlienke jednoty
ľudstva a rovnosti, ktorá nedáva príležitosť
všetkým žiť dôstojne ako slobodné ľudské
bytosti.
Človek nekoná vždy v súlade s prirodzeným vývojom života a žiaľ má aj
schopnosť drasticky spomaľovať, ba para-

Demokracia

Grécky historik z konca 18. storočia
Alexander Tytler rozlišuje
osem fáz demokracie.
Ľudia v tomto chápaní postupujú:
od neslobody k viere,
od viery k odvahe,
od odvahy k slobode,
od slobody k blahobytu,
od blahobytu k uspokojeniu,
od uspokojenia k ľahostajnosti,
od ľahostajnosti k závislosti
a od závislosti opäť k neslobode...

Zámerom tohto hnutia je prebúdzať
v ľuďoch pozornosť a bdelosť, vnímavosť
k svojmu evolučnému potenciálu a pokroku, ktorý je nielen osobný, ale aj sociálny,
nielen technologický, ale aj duchovný.
Sme presvedčení, že ľudstvo ako celok je
na prirodzenej ceste k zjednoteniu, ktoré
bude založené na spoločnom empirickom
chápaní toho, ako v skutočnosti príroda
funguje a ako sme my, ľudia, súčasťou
celosvetového vývoja, ktorému hovoríme
život. Aj keď táto cesta už existuje, veľká
väčšina ľudí ju žiaľ neuznáva a dokonca

brzdí neustálym zachraňovaním zastaraného, degeneratívneho spôsobu správania
a myslenia. Práve túto obmedzenosť v rozmýšľaní sa hnutie Zeitgeist snaží prekonať
prostredníctvom vzdelávania a sociálnych
aktivít.
Naším cieľom je reformovať celosvetovú spoločnosť vo všetkých aspektoch
a úrovniach jej existencie v súlade s progresívnymi poznatkami dnešnej doby.
Nejde nám iba o rozširovanie povedomia
o sociálnych a technologických možnostiach, ktoré mnohí považujú za neuskutočniteľné alebo v protiklade s „ľudskou povahou“. Ide nám taktiež o nájdenie prostriedkov a zdrojov na prekonanie tých
trendov spoločnosti, ktoré sa snažia zastarané prístupy zachraňovať.
Dôležité podnety, o ktoré sa opiera The
Zeitgeist Movement, pochádzajú od sociálneho inžiniera a priemyselného dizajnéra
Jacqua Fresca, iniciátora „The Venus Project“. Jacque Fresco takmer celý svoj život
pracuje na hľadaní efektívnych nástrojov
a ciest potrebných k vytvoreniu sveta, ktorý by skoncoval s vojnami, chudobou, zločinmi, sociálnou stratifikáciou a korupciou.
Jeho predstavy sú jednoduché a zrozumiteľné. Nie sú radikálne alebo komplexné
a v žiadnom prípade sa nevnucujú. Sú založené na modeli, v ktorom sú spoločnosť
a človek zrkadlom prírody.
The Zeitgeist Movement nie je centralizovanou organizáciou.
Hnutie Zeitgeist tu nie je na to, aby
viedlo, ale aby organizovalo a vzdelávalo.
Koho viac zaujíma toto hnutie:
www.zeitgeistmovement.sk
Daniel Diškanec

Čo si musíme neodkladne uvedomiť?
Za posledné mesiace sa nielen v Európe,
ale aj iných kontinentoch sveta udialo tak
mnoho neočakávaných prírodných katastrof so zničujúcimi následkami, že zaskočili väčšinu ľudskej populácie. Spoločenská atmosféra je napätá. Lejaky sprevádzané prudkými nárazmi vetra a na druhej
strane rozsiahle požiare pripravili milióny
ľudí o základné istoty. Najhrozivejšia je
pritom skutočnosť, že sa podobné katastrofy môžu vrátiť nielen v blízkej dobe, ale i
kedykoľvek v budúcnosti a môžu pokračovať vo svojom pustošení aj na územiach,
kde dosiaľ po stáročia vládol pokojný život. Potvrdzujú to vedecké výskumy, nakoľko dochádza k nadmernému globálnemu otepľovaniu Zeme a práve tento hrozivý klimatický jav sa bude význame spolupodieľať na prudkých výkyvoch počasia.
Čo je v tejto pohnutej dobe skutočne podstatné si uvedomiť?
Najpodstatnejšie je uvedomiť si pravú príčinu vzniku katastrof. Teda, že prírodné
katastrofy majú priamu súvislosť s nízkou

úrovňou ľudského myslenia, ktoré je prevažne sebeckého zamerania. Práve ľudské
myšlienky sebeckého zamerania, ktoré sú
mnohokrát tak bežné, že si ich už ani poriadne neuvedomujeme a nevnímame ich
ako zlé, uvoľňujú do sveta obrovskú masu
zneužitej energie, ktorá je spúšťacím mechanizmom prírodných katastrof.
Globálne oteplenie zemského povrchu,
ktoré v týchto súvislostiach často spomíname, je len fyzikálnym spúšťacím mechanizmom, ktorý dáva neviditeľnej sile sebeckých ľudských myšlienok možnosť
zodpovedajúceho uvoľnenia. Pravá príčina
katastrof nespočíva teda len v nedostatočných ekologických opatreniach u väčšiny
ľudí, ale predovšetkým v ich myšlienkovom naladení.
Aký je pravý účel tohto deja? Účelom tohto deja nie je spôsobovanie utrpenia ľuďom, ktorí sebecké myslenie pestujú, ale
zákonitá samoregulácia diania vo Stvorení,
ktorej cieľom je zachovanie života na Zemi.
Pokračovanie na strane č. 6
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... pokračovanie zo str. 5

Čo si musíme neodkladne uvedomiť?

V istom zmysle sa jedná o zákonitý dej
akcie a reakcie, pri ktorom sa neviditeľné
pnutie znehodnotenej energie sebeckých
ľudských myšlienok uvoľňuje v podobe
viditeľných následkov, ktoré nazývame
živelné katastrofy.
Ľudské utrpenie vzniká následkom tejto
samočinnej regulácie, nakoľko práve človek je pôvodcom sebeckého myslenia.
Kadiaľ vedie cesta k zlepšeniu tohto stavu?
Cesta k zlepšeniu súčasného stavu vedie
cez skutočné duševné precitnutie väčšiny
ľudí, ktorí dnes pestujú sebecké myšlienky.
Toto precitnutie bude mať za následok, že
sa väčšina ľudí začne viac zaoberať tým,
ako zo seba dávať dobro, než jednostranne
požadovať a brať . Dávanie sa však nebude
vzťahovať výlučne na materiálnu oblasť.
Skutočne dávať možno i duševné hodnoty
ako je napríklad radosť, nádej, pochopenie,
trpezlivosť, či obetavosť v utrpení.
Toto dávanie seba bude tým najpodstatnejším bodom obratu. Politická, náboženská či národnostná príslušnosť nebude pritom podstatná.
Precitnutie, ktoré by dokázalo uskutoč-

niť túto veľmi dôležitú zmenu v prístupe
človeka k životu však podľa všetkých ukazovateľov bude môcť privodiť len prežíva-

Vyliečiť sa bez liekov

Proti akým chorobám je MMS účinné
Na rýchle infekcie ako chrípka či rôzne
zápaly účinkuje MMS takmer okamžite.
MMS dokáže vyliečiť aj vtáčiu či prasaciu
chrípku (POZOR, nie choroby vzniknuté
z naočkovania vakcíny obsahujúcej okrem
iných nebezpečných látok i nanočastice!)

Prečo by mal človek platiť za lieky
a ochudobňovať seba i štát, keď existujú
oveľa lacnejšie a účinnejšie spôsoby liečby? Okrem toho mnohé lieky ponúkané
farmakologickým priemyslom majú často
nepriaznivé vedľajšie účinky, ktoré spôsobujú ďalšie ochorenia. „Liečba“ farmaceutickými produktmi, ktorá by sa dala nazvať
v mnohých prípadoch skôr potláčaním
dôsledkov choroby ako liečbou, je u mnohých chorôb neúčinná, alebo dokonca
spôsobuje závislosť... A pritom existuje
možnosť lacnej a účinnej liečby bez vedľajších účinkov.
Hovoríme o MMS, alebo dnes už skôr
o MMS1 a MMS2 (o MMS2 sa dočítate
ďalej).
MMS - „Miracle Mineral Supplement“,
alebo „Zázračný minerálny doplnok“
v podstate nie je liek. MMS iba dodá vo
väčšom množste telu tú istú účinnú látku,
akú používa náš imunitný systém na zdolanie mnohých chorôb.
MMS teda nie je nič nové, ale je staré
ako ľudstvo samo, lebo oxid chloričitý vytváraný aktivovaným MMS je onou účinnou
látkou, akú produkuje imunitný systém prostredníctvom kyseliny chlórnej vylučovanej
bielimi krvinkami. Imunitný systém používa
oxid chloričitý ako najúčinnejší prostriedok
na zbavenie sa opotrebovaných buniek
a patogénov (baktérie, vírusy a parazity).
Jim Humble, ktorý MMS preparát vyvinul,
ho prvý krát použil v Afrike pri liečení
malárie. Imunitný systém posilnený
MMS túto chorobu dokáže zlikvidovať
v priebehu 4 - 10 hodín! A takéto vyliečenie
stojí iba 5 centov.

nie najťažšieho utrpenia. Žiaľ, utrpenie sa
zrejme stane jedinou možnou cestou k premene ľudstva k lepšiemu a preto hromadiace sa živelné katastrofy budú musieť byť
pokorne prijaté ako súčasť obrodenia ľudí
na Zemi.

U dlhodobých chorôb dochádza k podstatnému zlepšeniu už v priebehu prvých dní
užívania MMS, a mnohé „nevyliečiteľné“
choroby dokáže vyliečiť v priebehu 3 týždňov. Pomocou MMS je možné liečiť choroby ako: rakovina, malária, leukémia,
astma, cukrovka, skleróza multiplex, AIDS,
hepatitída (zápal pečene), suchoty, zápal
pľúc, herpes (opar), zápal slepého čreva,
zápal močových ciest, reumatické zápaly,
ďalej zlepšuje krvný obeh a umožňuje vyliečiť viac ako 90% známych ochorení. MMS
znižuje tvorbu kŕčových žíl, normalizuje
rytmus srdca, odstraňuje lupiny, zjemňuje
pleť, a podľa toho, čo povedal Jim Humble
a odborníci skúmajúci účinky MMS, môže
6

Čo je nevyhnutné urýchlene vykonať?
Každý človek by si mal uvedomiť, že
on sám sa má usilovať o vzornosť pri zmene myslenia; inak mu nič neosoží, ak bude
o vyššie uvedených skutočnostiach vedieť.
Sám bude musieť trpieť rovnako.
Táto zmena však nemôže byť vynútená
strachom o prežitie, ale všeobsiahlou túžbou po krajšom a ušľachtilejšom prežívaní.
Okrem toho je naliehavo nutné, aby každý
človek začal hľadať, sebe vlastným spôsobom cestu, ako sprístupniť iným ľuďom
poznatky o dôležitosti správneho myslenia
vo vzťahu k prírodným katastrofám a zachovaniu života na Zemi. Ľudstvo bude
toto poznanie nesmierne potrebovať a s
narastajúcim utrpením sa stane pre mnohých záchranným lanom pred najťažším
utrpením. Toto poznanie bude mať väčšiu
hodnotu než samotné peniaze.
Správna duchovná orientácia a dôvera
človeka v Stvoriteľa, ktorá bude oslobodená od náboženského dogmatizmu, môže
byť nenahraditeľným zdrojom odhodlania
a vytrvalosti v úsilí o premenu ľudstva.
Slovenské občianske združenie
pre posilňovanie mravov a ľudskosti

predĺžiť ľudský život až o 20 rokov. Viac na
www.poznanie.sk
MSS2 je vhodné na vyliečenie všetkých
chorôb, ktoré lieči aj MMS1. U ťažkých
chorôb sa však osvedčila kombinácia
MMS1 a MMS2, pomocou ktorej sa podarili vyliečiť aj tie najťažšie prípady nakazenia
HIV vírusom a úžasné výsledky sú aj pri
liečbe rakoviny.
Čo je MMS
MMS1 je jednoduchý preparát z chloritanu sodného (NaClO2, angl. Sodium chlorite) a aktivátora kyseliny citrónovej
(C6H8O7). Chloritan sodný sa pridáva do
zubných pást, ústnych vôd, roztokov na
čistenie očných šošoviek, žuvačiek... alebo
sa predáva vo forme tabliet na dezinfekciu
vody pre kempárov a turistov. Oxid chloričitý vo forme plynu (ClO2, angl. Chlorine
dioxide), ktorý aktivovaním chloritanu sodného vzniká, je známy ako prostriedok používaný pri úprave vody, dezinfekcii v zdravotníctve a potravinárskom priemysle.
Kyselinu citrónovú, ktorá sa nachádza najmä v citrusových plodoch a používa sa
v domácnostiach a potravinárstve napríklad na prípravu nápojov a konzerváciu,
určite poznáte.
MMS2 je minerálna látka chlórnan vápenatý (Ca(ClO)2, angl. Calcium hypochlorite), ktorý sa používa na úpravu a dezinfekciu pitnej vody, ale i ošetrenie vody
v plaveckých bazénoch. Chlórnan vápenatý
sa po styku s vodou okamžite mení na
kyselinu chlórnu, ktorá je práve tou účinnou obrannou látkou imunitného systému.
MMS2 nie je potrebné aktivovať kyselinou
citrónovou.
... pokračovanie v ďalšom čísle

Listáreň
Milé OZ ,
srdečne Vás
pozdravujem
a posielam srdečný
pozdrav
z Anglicka ... Je to
už dlhší čas, čo sme boli spolu v krátkom písomnom kontakte. Možno si spomeniete
na Gaba, ktorý Vám písal z väzenia z
B.B. Kráľovej a žiadal Vás o výtlačky z
vašej tlače. Poslali ste mi ich a ja som ich
zúžitkoval, ako sa len dalo. Ešte raz
Vám ďakujem, ale tento krát už z civilného života. Strávil som vo väzení 5 rokov a vďaka Bohu teraz viem, že to bol
ten najlepší „nápad“ Boží ..., aby som
našiel sám seba a kúsok lásky..., tej bezvýhradnej..., tej skutočnej. Väzenie je

ideálne miesto na hľadanie vnútorného
hlasu..., toho skutočného..., pravého...,
ktorý nás privádza až k slzám. A to som
potreboval. Pred tým, ako som opustil
väzenie..., nemal som tušenia, kam pôjdem a čo budem robiť..., ale Božia milosť je nekonečná ... a ja som v UK a
vážim si každej minútky , ktorú mám...,
pretože si uvedomujem, aký obrovský
DAR je život.
To viete..., boj neskončil..., pretože človek musí stále s niečím ,,bojovať“..., a
prekonávať prekážky..., ale VIERA je
niečo, čo mi dáva silu na každý deň... A
tak som tu..., pracujem..., a nemôžem sa
vynadívať na to, aký je život a svet pestrý a krásny..., už som, vďaka Bohu,
prestal vidieť čiernobielo. To je tak trochu o mne. Chcel by som Vám dákym
spôsobom prispieť, aj keď to nebude

žiadna veľká suma..., tak mi prosím napíšte číslo účtu alebo spôsob, akým by
som Vám to mohol odtiaľto poslať. Verím, že sa vám darí...,
a zároveň Vám želám veľa Lásky, šťastia a úspechov... Ak sa mi raz splní moja
túžba..., tak to bude návšteva
v KEMPE...
Gabriel Hlaváč

Odpoveď našej redakcie:
Ďakujeme Vám Gabriel, za milý list z
Veľkej Británie, kde ste si našiel nový
život. Veľmi nás teší, že sme Vám posielali výtlačky našich novín, vtedy, keď ste
hľadali zmysel života a iné životné priority. Máme radosť, že ste pochopili nové
možnosti ľudského ducha. Tešíme sa aj
na Vašu návštevu v kempe.
S pozdravom a poďakovaním redakcia PPŽ

Názor na dnešnú dobu
Ryba, jedlo žobrákov, ako sa niekedy na bratislavskom trhovisku hovorilo, sa stala lahôdkou.
Kuracie zadky, ktoré sa hádzali psovi, sa začali
predávať s kúskom chrbta v honosnom balení s
hrabákmi a krkmi, ako delikatesa. Kvalitnú
vodu z vodovodu sme vymenili za sladké presýtené žbrndy. Rožky sa scvrkli o polovicu, kyslé
mlieko sa nedá doma vyrobiť, pretože vznikne
jedna smradľavá odporne zapáchajúca tekutina,
ktorú udržíte v ústach len dovtedy, kým ju rýchlo
nevypľujete a to kdekoľvek! Všetko, čo bolo
kedysi naozaj dobré, čo malo svoju hodnotu tradíciu, sme vlastne vymenili za šmejdy v drahom obale. Sú tu aj dobré veci. Len čím ďalej
ich je menej a treba ich poriadne hľadať. Hľadať, premýšľať, čítať nečitateľné návody a obsahy, ktoré nemáme šancu vidieť, ak sme si nepribalili lupu. Ulice sa nám zaplnili Bratislavčanmi z Číny, Thajwanu, či Vietnamu. Cez reklamy
si nevidíme špičku nosa. Chodníky a prechody
sú plné stojacich áut. Exekútor dopisuje adresu
a správca domu hádže do schránky vyúčtovanie
s tučným nedoplatkom. Žijeme v pomyselnom
blahobyte. Máme dva aj tri telefóny, internet,
televíziu, domáce kino, DVD, PC a stále nám
niečo chýba. Zákazy, príkazy, nariadenia, poučenia, ktorým už človek prestáva rozumieť a
vyznať sa v nich, je priam nemožné. Kamery nás
sledujú na každom kroku. Kdekoľvek sa pohneme, sme pod kontrolou. Všetko je evidované,
zaznamenané a všetko pre našu "bezpečnosť."
Každá správa, každá pošta, každý telefonát,
každá platba, každý mail, každý, niekedy veľmi
súkromný pohyb, je pod organizovaným dohľadom. Kedykoľvek sa dá vybrať z archívu ako
zbraň, ktorá je pripravená na okamžité použitie
proti nám. Zaujímavé je, že aj pri takomto špicľovaní dochádza k trestným činom o akých som
nemal v minulosti ani potuchy. Drogy, prepady,
násilie, výpalníctvo, vraždy, stali sa bežným
sprievodným javom tejto slobodnej doby. Zbavujeme sa vlastnej identity, pretože súhlasíme so
všetkým, čo po nás rôzne inštitúcie, ako banky,
mobilní operátori a pod., požadujú. Môžeme
vidieť oči bezdomovca, ktorí sa určite na ulici
nenarodil. Môžeme vidieť žobrákov, čo im trčia
nohy z kontajnera, aby sa natiahli za prázdnou
fľašou, či noblesné hotely pre psov, aj s vlastnou www stránkou, lekárom a kaderníkom.
Môžeme sledovať zložité operácie svojich psích
miláčikov priamo na internete. A ak sa nám

náhodou náš drahý psík stratí, okamžite sa oňho
postarajú v útulku aj s lekárskou starostlivosťou. Ak sa však ocitne na ulici človek, nezakopne oňho ani pes. Stávame sa číslom daňového
úradu, či sociálnej poisťovne. Kde sa podeli
hodnoty, kde je vlastná podstata človečenstva?
Kde je niečo viac, ako len strohé konštatovanie?
Hrôza, čo sa tu udialo za tých dvadsať rokov.
Vytratila sa láska, porozumenie, ľudskosť, tolerancia, teplo rúk, sklon pred šedinami. Nepoznáme suseda, nevieme aký plat má vlastná
žena, či muž. Nesmieme dať po zadku vlastnému
dieťaťu ak nechceme mať problém s úradmi.
Sledujeme stupídne, nehodnotné, až deštruktívne
pôsobiace televízne stanice, kde seriály bez
konca nahradzujú kultúrne vyžitie určitej skupine nevedomých a možno aj nevidomých ľudí.
Ale čo ta druhá polovica? Nemá šancu fungovať
dôstojne, bez toho aby jej boli podsúvané podobné stupídnosti?
Ak je toho málo, môžeme si pozrieť Superstar a
tam nás pošlú verejne do riti aj s posmešným
komentárom. Ak je ešte málo, potom sú tu pripečení policajti, alebo niečo podobné o tzv. mafii?
Nádhera a vďaka, za ten kultúrny a hodnotný
zážitok, ktorý nám za lacný peniaz podsúvajú
ako duševným mrzákom niektoré televízie. Nehovoriac, aké celebrity tam má možnosť človek
vidieť. Kdeže by mali na nich takí umelci, ako
p. Króner, Dibarbora, Huba, ap., čo sa celý
život usilovali, aby predviedli ten najlepší herecký - umelecký výkon, aby zanechali v divákovi ozajstný zážitok. Rozdiel je len v tom, že títo
herci s umením žili celý svoj život. Žili pre umenie a srdcom umenie tvorili.
Kupujeme cigarety, ktoré nám zakázali fajčiť
tam, kde sa fajčiť vždy mohli. Okrádajú nás ako
malé deti na piesočku a z každej predanej škatuľky nám jednu - dve vytiahnu už pred preda jom. K lekárke chodíme s platobnou kartou,
alebo s peňaženkou v ruke. Bavíme sa ako roboti, keď jeden rozpráva o živote a druhý hľadí do
počítača. Formulky, nacvičené frázy, ktoré nemajú s našim ozajstným ľudským vnútrom a
presvedčením nič spoločného.
Letákmi, ktorými sú upchané vchody bytoviek,
nás lákajú do obchodov. Dobre, že nás neprosia, aby sme nakúpili práve u nich. Keď sme
však zaplatili, „u nich", nestačíme sa diviť, ako
musíme kmitať a hádzať svoj nákup do tašky.
Hneď je jasné, kto je tu pánom a kde ich zdvori7

losť skončila. Môžeme povedať svoj názor. Slobodne, demokraticky sa /občas/ vyjadriť. No k
čomu to je, keď je to nič platné. Žijeme v neustálom strese a napätí. Nikto z nás si nie je istý
zajtrajškom. Je len pár jedincov, ktorým je to
jedno a tí žijú aj tak mimo nás a v anonymite.
Nie som sám, ktorému to všetko už začalo vadiť.
Niekde sa stala chyba, veľká chyba, ktorej náprava bude trvať dlho. Ochorel nám svet a my, v
snahe uplatniť sa, sme ochoreli s ním! Socializmus nebol dobrý, ale takáto demokracia nie je o
nič lepšia. Možno až nástup duševných chorôb,
depresii, samovrážd, naštartuje proces triedenia, ktorý nás položí na kolená, keď to už prestaneme zvládať. Vidíme len Bratislavu alebo
väčšie mestá, ale čo tí, ktorí žijú na dedinách,
samotách? A čo ďalej?
Mám dosť slobody tohto typu, slobody, ktorá so
slobodou nemá nič spoločného. Slobody, ktorú
si nedokážeme užívať, pretože je viac proti
nám, ako pre nás. Je tak oklieštená zákonmi a
zároveň otvorená neprávosti, zločinu, podvodom, že jej existencia mi pripadá ako aura.
Kdesi je, ale nevidím ju. Je mimo mňa. Nuž a
záverom? Nechýba mi už reklama, ktorá ma v
tej západnej dedine tak ohúrila. Nechýba mi ani
západ, o ktorého ideách som toľko sníval. Nechýbajú mi ani kuracie zadky, čo som hádzal
psovi, chyba mi len jedno: chcem ešte stretnúť
človeka - priateľa. Chcem sa ráno prebudiť a
celým srdcom sa tešiť novému dňu. Chcem mať
okolo seba úprimných ľudí, ako tomu bolo voľakedy. Chcem stretnúť kamaráta, ktorého prvá
otázka nebude smerovať k materiálnym
veciam, ale bez prípravy ma potľapká po pleci:
Ako sa máš? Ako žiješ? Zájdeme si sadnúť?
Kamaráta, ktorého v polovici debaty nevyruší
zvonenie mobilu a bude musieť odísť. "Vieš,
tento telefonát bol tak dôležitý, že ak by som to
nezobral, mohlo by ma to stáť prácu." Nie! Verím, že nie! No ovládol nás strach a v tom strachu žijeme svoje každodenné životy.
To je fakt a skutočná realita tohto novodobého,
pokazeného sveta. Nehovorím o novembri, ten
prísť musel, ale o tom, čo všetko sem s
novembrom vkĺzlo. Ďalšieho pokusu, ktorý príde
keď sa to už celé nebude dať udržať, sa chvála
Bohu nedožijem.
Dokedy bude človek hľadať svoje miesto?
Regards Jan Tulipan

Jeseň v kempe

Zo života kempu

... deti a šteniatka

... práce na solárnych paneloch

... stohovanie sena

... novo narodené teliatko

Karel Kryl

Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
bych mohl věnce vázat…
Děkuji, děkuji za bolest,
jež učí mne se tázat,
děkuji, děkuji za nezdar,
jenž naučí mne píli,
bych mohl,
bych mohl přinést dar,
byť nezbývalo síly,
děkuji, děkuji, děkuji.

Děkuji, děkuji
za slabost,
jež pokoře mne učí.
Pokoře,
pokoře pro radost,
pokoře bez područí,
děkuji, za slzy děkuji ty naučí mne citu,
k živým již,
k živým již žalují

Objednávky: objednat@priestorprezivot.sk,
alebo OZ Proces 3, Kratinova 11,
036 08 Martin

Děkuji

a křičí po soucitu, děkuji,
děkuji, děkuji.
Pro touhu po kráse,
děkuji za ošklivost,
za to, že, za to,
že utká se láska
a nevraživost,
pro sladkost usnutí
děkuji za únavu,
děkuji za ohně vzplanutí
i za šumění splavu,

děkuji, děkuji, děkuji.
Děkuji, děkuji za žízeň,
jež slabost prozradila.
Děkuji, děkuji za trýzeň,
jež zdokonalí díla,
za to, že, za to, že miluji,
byť strach mi srdce svíral,
Beránku, děkuji,
marně jsi neumíral,
děkuji, děkuji, děkuji,
děkuji, děkuji...

Objednávka platí iba pre aktuálne a nové čísla. Čitatelia, ktorí majú záujem
o staršie čísla časopisu Priestor pre život, ich môžu nájsť na našej
internetovej stránke www.priestorprezivot.sk v rubrike
ARCHÍV ČASOPISOV (vo formáte PDF)
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