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Prečo Fico kryje podvod ?
Na obyčajnej kompe nám idú
ukradnúť desiatky miliónov eur!!!

Cez týždeň sme s kolegyňou Veronikou Remišovou, ktorá dosiahla
pred rokom odvolanie ministra hospodárstva Pavlisa za jeho kšefty,
odhalili ďalšiu zlodejinu ľudí zo Ficovej strany Smer-SD.
Veronika prišla s odhalením, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba pod vedením generálneho riaditeľa Lazara, vysokopostaveného člena Smeru, zorganizovala pračudesnú akože súťaž.
Vo februári vyhlásili, že hľadajú firmu,
ktorá zabezpečí kompu (na obrázku
dolu) na prevoz aút cez 520 metrový
úsek cez Gabčíkovo.
Čuduj sa svete, súťažila len jediná firma,
ktorá mala presne takú kompu na slade,
akú Vodohospodárska výstavba hľadala.

No, náhoda, poviete si. Ale vôbec sa to ako náhoda nejaví. Firma, ktorá
„súťaž“ vyhrala mala totiž v roku 2013 obrat „až“ 4 eurá! Takáto firma
si však ešte pred vyhlásením súťaže dá vyrobiť kompu za cca milión
eur! Len tak, zrejme z roztopaše. Kým jej sa kompa vyrába, Ficov človek
vyhlási akože súťaž, ktorej podmienky sú presne akoby na mieru šité
práve na kompu vo výrobe. Náhoda?
Výsledok? Veľmi zaujímavý. Predošlá kompa chodila 31 krát denne a stálo nás to 1,2 milióna eur ročne. Po akože súťaži Ficoveho človeka nás to
bude stáť za rovnaký počet dopráv až 5,52 milióna eur !!! V závislosti od
ceny nafty od 1 do 1,5 eura.
A Ficovi to nevadí. Vraj to je v pohode, všetko v poriadku. Chápete?
Ročne vyhodíme do koša viac ako 4 milióny eur a podľa Fica je všetko
v najlepšom poriadku. Vraj nie je za čo trestať!

Fico necháva matky, ktoré sa 7 dní v týždni, 24 hodín denne starajú o svoje ťažko zdravotne postihnuté deti, živoriť z 220 eur. Ten istý Fico zdravotným setrám roky odmieta zvýšiť platy. Ten istý Fico roky ignoruje učiteľov
a necháva ich s najnižšími platmi v Európe vzdelávať našu budúcnosť.
A tomuto Ficovi vôbec nevadí, že tu jeho človek podpíše zlodejskú
zmluvu, cez ktoré Ficov človek vytuneluje z nášho spoločného milióny
na čudné účty čudných ľudí ... a ešte ho obhajuje.
Keď Veronika na túto
zjavnú zlodejinu upozornila, čakala, že si ju
premiér zavolá k sebe a
poďakuje sa jej za odhalenie. Veď tak verejne
sľúbil, že bude chrániť
takto odvážnych ľudí.
Miesto toho, Fico nechal svojho človeka sa
Veronike vyhrážať, že ju
zažaluje a bude žiadať
milión eur ako odškodné! Len za to, že upozornila na plytvanie našich
spoločných daní. Nevadí mi, že sa žalobou vyhráža mne, to potrí k ich
spôsobu zastrašovania. Veľmi mi však vadí, že takto zbabelo tlačia do
kúta statočnú ženu, ktorej na Slovensku záleží.
Keď mi Veronika ukázala zmluvy, hneď mi do oka padlo pár malých
čísiel. Doslova. V zmluve totiž stojí, že ak sa cena 100 litrov nafty zvýši
o 0,50 eura, cena na prepravu vzrastie o 0,8%. Poviete si - maličkosť.
Lenže mne tie čísla nedali. Rozhodol som sa to prepočítať a zistiť, čo
to presne spraví s cenou za kompu ... a dozvedel som sa naozaj čudo.
Ficov človek sa v zmluve zaviazal z našich peňazí zaplatiť výhercovi
„súťaže“ 11 krát viac, ako mu zvýšením ceny nafty vzrastú náklady.
Áno, podpísal zmluvu, že ak výherca bude mať vyššie náklady kvôli
nárastu ceny nafty o milión eur, zaplatia mu 11 miliónov!!!
Čo na to Fico? Vraj v pohode. Vraj som klamár a pošahanec a len si
robím kampaň. Nuž, toto nám vládne. Človek, ktorý bol zvolený na to,
aby chránil naše spoločné dane proti rozkrádaniu, zlodejiny kryje.
Prečo? Neviem. Že by sa delili? Neviem, to vie len on. Každopádne viem,
že je to v príkrom rozpore s tým, čo všade hlása - nie, nechráni nás,
jedine keď tak pred spravodlivosťou
Igor Matovič

Otvorili sme diaľnicu

Už sú z nás na prášky. Keď zlodeji, ktorí okradli živnostníkov za prácu
na diaľnici Martine, boli sme tam. Hneď za hlavami papalášov sme
roztiahli veľký transparent s nápisom „FICO VYSMIATY. ŠIROKÝ ZAHOJENÝ. ĽUDIA OKRADNUTÍ.“ Veľmi boli nahnevaní.
Keď otvárali zlodeji diaľnicu pri Levoči. Boli sme tam opäť. Síce nám
policajti bránili vstupu, nevzdali sme sa. S transparentom sme sa postavili tesne za plot a hoci nám ho trhali, vydržali sme do konca.
Keď otvárali zlodeji diaľnicu teraz pri Detve. Boli sme tam opäť. Na začiatku nám síce opäť bránili, ale keďže sme sa na nich ešte lepšie pripravili, dostali sme sa presne tam, kam sme opäť chceli. Opäť im nad hlavymi
svietili slová pravdy, ako memento a zdvihnutý prst za všetkých tých
okradnutých živnostníkov, ktorým zlodeji nenásytnejší kráľov ničia rodiny. Tentokrát nás prišli podporiť aj okradnutí živnostníci. Jozef Viskupič

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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