Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Fico podviedol dôchodcov
obyčajným dôchodcom pridal 1,9 eura
dôchodcom sudcom 170 eur !!!

Robert Fico sa asi zbláznil. Inak si nedokážem vysvetliť to, že navrhol
v novele prokurátorských zákonov, aby sa dôchodky sudcov a prokurátorov zvýšili o 170 eur! Ročne? Nie, mesačne !!!
Urobiť takúto zvrátenosť v čase, kedy obyčajným dôchodcom sľúbil
pridať len 1,9 eura mesačne, je čistý výsmech do tváre ľudí.
Áno, sudcovia aj prokurátori sú pre našu spoločnosť dôležití, ale toto
je naozaj nemiestne.
Opakovane sme predkladali návrh, aby sa
všetkým dôchodcom
zvyšovali dôchodky o
rovnakú sumu. Fico s
jeho bandou nás opakovane odmietli podporiť.
Po rokoch, to prijali sami
a my sme radi.
Prečo teraz túto rovnosť
pred zákonom Fico zrazu
ruší? Prečo chce silou-mocou výrazne zvýhodniť jednu skupinu
dôchodcov?
Hore som napísal, že sa asi zbláznil. Pravdou je však skôr to, že pán
premiér veľmo dobre vedia, čo robia. Fico si takto evidentne vopred
kupuje spravodlivosť. Vie, že ľudia z jeho bandy napáchali už toľko
zla, že raz sa im spravodlivosť pozrie na zúbky. A ich čas sa kráti, aj
keď sa to nezdá.

V tej situácii sa zhovievavosť sudcov a prokurátorov Ficovi a spol veľmi zíde. No a to je veľmi podlé.
Igor Matovič,
poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

Je veľa spôsobov ako si pripomenúť nášho Ľudovíta Veľkého. V našom poslaneckom klube hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO) sme sa rozhodli pre výstup na vrchol Kriváňa, ktorý Štúr so
svojimi druhmi zdolal v auguste 1841.

Ideou výstupu, ktorý podnikla podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová za hnutie OĽANO so svojimi poslaneckými kolegami Maňom Hubom a Jánom Mičovským bolo nielen štúrovské rozhliadnutie sa po
krásnej krajine pod Tatrami, ale aj presvedčenie, že Slovensko bude
takých statočných, múdrych a
odvážnych ľudí ako bol Ľudovít
Štúr a jeho druhovia ešte veľmi
potrebovať.
Poslanci so svojimi priateľmi
vyniesli v nádhernom dni na Kriváňsky štít 200 ruží , ktoré symbolizovali nielen veľké výročie, ale
aj jeden z najznámejších Štúrových výrokov: „My chytili sme sa
do služby ducha a preto musíme
prejsť cestu života tŕnistú.“
Krása tohto kvetu i jeho tŕne
nech nám pripomínajú, že veľké
a krásne veci sa nikdy nerodili
bez obetí, nebolo to inak v dobách Štúra a nebude to iste inak
ani dnes.
Ján Mičovský,
poslanec Národnej rady
za hnutie OĽANO

PS. Viete, koľko je
priemerný dôchodok
sudcu a prokurátora? 1750 eur.
Viete, koľko je priemerný dôchodok
obyčajného dôchodcu? 409 eur.
Takže si to zhrňme. Fico chudákom
so 409 eurovými
dôchodkami pridá
1,9 eura mesačne
a ľuďom s 1750 eurovým dôchodkom
pridá 170 eur.
PS2. Toto je Ficov
sociálny štát v praxi.
PS3. Ak si myslíte, že veď dôchodcovia ušetria aj na zníženej DPH na
vybrané potraviny, tak sa mýlite. Na zníženej DPH každý občan Slovenska ušetrí mesačne len 1 euro a 20 centov. Napriek tomu, státisíce
ľudí blúzni, že ako Fico na nich len myslí. Smiešne.

200 ruží pre Štúra

Aké Slovensko?

Politickí dinosauri veľmi často o nás všade možne tvrdia, že nemáme
víziu o tom, aké Slovensko by sme chceli z našej krajiny spraviť. Opak je
však pravdou - vieme úplne presne, čo ľudí na Slovensku trápi a vieme
presne, čo treba zmeniť, aby sa zo Slovenska stal rozumný a ľudský štát.

Vízia občianskeho hnutia

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

Ľudské a rozumné Slovensko
Dobrá politika

Kde zákony tvoria ľudia, nie bábky v rukách finančných skupín.
Kde politici ľudí neokrádajú a nevyvyšujú sa nad svojich voličov.
Kde reprezentanti štátu nesú hmotnú zodpovednosť za svoje činy.
Kde politici nekladú prekážky ľuďom v priamej správe vecí verejných.

Dobrý štát

Kde úrady a ľudia sú rovnocennými partnermi.
Kde viac už nerobíme dlhy na úkor svojich detí a vnúčat.
Kde štát spravuje len to, čo dokáže lepšie ako ľudia sami.
Kde každá národnosť má rovnaké možnosti na svoj rozvoj.
Kde úrady vedú najlepší z nich, nie politicky dosadené figúrky.
Kde polícia, prokuratúra a súdy sú od politiky dokonale nezávislé.
Kde odborný personál úradov chránime pred politickými čistkami.
Kde informácie sú voľne prístupné a nemusíme sa ich doprosovať.
Kde nákupy štátu nezávisia len od ceny, ale aj úžitku pre spoločnosť.
Kde cieľom je rovnomerný rozvoj celého štátu, nie len vybraných častí.

Dobrý život

Kde občiansky aktivizmus je vítaný a podporovaný.
Kde nekradnúť, platiť dane a čestne žiť je normálne.
Kde si vážime a chránime občiansku statočnosť ľudí.
Kde podvodníci a špekulanti nie sú zákonom chránení.
Kde školy učia deti žiť a myslieť, nie len odpovedať na otázky.
Kde pomáhame snaživým a chránime bezmocných a slabších.
Kde domôcť sa práva netrvá veky a pravda nezáleží od majetkov.
Kde zdravie je priorita a chorý nemusí uplácať a zháňať známosti.
Kde rozvíjame talenty všetkých detí, aj tých z chudobnejších rodín.
Kde každej rodine, aj tej neúplnej, venujeme pozornosť a podporu.
Kde kultúra začína v rodine, pokračuje v škole a nekončí v divadle.
Kde veda, výskum a inovácie sú potenciálom rozvoja, nie na príťaž.
Kde nežijeme v strachu o život, majetok a polícii môžeme dôverovať.
Kde chránime a rozvíjame naše hodnoty, prírodné a kultúrne dedičstvo.

Dobrá práca

Kde živnostníkov si vážime za to, že sa živia sami.
Kde malí v podnikaní majú rovnakú podporu ako veľkí.
Kde polia neležia ladom, kým tisíce ľudí nemajú roky prácu.
Kde podnikať a dávať prácu iným je hodné obdivu a pomoci.
Kde podporujeme vznik pracovných miest tam, kde ľudia žijú.
Kde mzda i dôchodok za prácu je vždy viac ako za ničnerobenie.
Kde v osadách sú cieľom pracujúci ľudia, nie ďalší poberatelia dávok.

Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.
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