Od môjho zvolenia do funkcie predsedu
Banskobystrického samosprávneho kraja prešlo
11 mesiacov. Ten čas uletel ako voda, a hoci
odpočet mojej práce chcem pre úplnosť podať
až po skončení kalendárneho roka, niečo môžem
povedať už dnes.
Hlavným bodom môjho programu,
s ktorým ma obyvatelia Banskobystrického kraja
do úradu zvolili, bol boj proti politickej mafii. Boj
proti bezbrehému rozkrádaniu majetku a príjmov
kraja, boj proti ďalšiemu zadlžovaniu, boj proti
presadzovaniu záujmov lobistických a finančných
skupín na úkor slušných ľudí.
Napriek obrovskej mediálnej kampani,
ktorá sa proti mne a mojim spolupracovníkom
na úrade rozpútala, sme z týchto odvážnych cieľov
neustúpili.
Zaviedli sme viaceré opatrenia na zlepšenie
ekonomickej kondície kraja. Odmietli sme ďalšie
úvery, ba dokonca sme začali splácať úvery
predošlých županov. Vytvorili sme centrálny orgán
verejného obstarávania, vďaka čomu ceny tovarov

a
služieb
pre
jednotlivé
zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
kraja
oproti
minulému obdobiu klesli v niektorých prípadoch
až o 60%.
Je len samozrejmé, že tým, ktorým vďaka
našej práci vyschli doslova zlaté korytá, sa to
nepáči. Preto o nás v médiách počujete a čítate
len v zlom. Bohaté firmy spriaznené s vládnou
stranou majú dosť peňazí na to, aby si priestor
v médiách kedykoľvek opakovane zaplatili.
My sa však nenecháme znechutiť.
Nevzdáme sa a v začatej práci budeme
pokračovať. Ľudia mi predsa nedali dôveru preto,
aby som sa pri prvých problémoch vzdal.
Našou prácou v Banskobystrickom kraji
sme dokázali, že s dôverou ľudí nebudeme
hazardovať. Dokázali sme, že verejnú službu
neberieme ako príležitosť na obohatenie sa,
ale ako poslanie.
Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda BBSK
volebný líder ĽS Naše Slovensko

25 ROKOV PO „NEŽNEJ“
17. novembra 2014 to bude presne
25 rokov, odkedy sme si „v nežnej revolúcii“
vyštrngali krajšiu budúcnosť. Čo sa za tých
25 rokov skutočne zmenilo? Čo sa za dobu trvania
jednej ľudskej generácie zmenilo k lepšiemu?
V akom stav sa dnes náš štát, a s ním aj my
samotní, nachádzame?
Do takzvanej revolúcie v roku 1989
nemalo Československo nijaký dlh. Štát mal
vlastný majetok, vlastné zdroje. Nepotreboval
zahraničných investorov, ani Medzinárodný
menový fond či Svetovú banku. Štát, majúc
vlastný majetok, mohol financovať všetko:
bol investorom,
staviteľom,
ochrancom
aj sponzorom. Požičiaval občanom bez toho,
aby hrozil exekútormi. Tých sme poznali
len zo západných a starých filmov.
Po „nežnej“ revolúcii v novembri 1989,
o ktorej si ešte aj dnes mnohí myslia, že nebola
naplánovaná a prebehla úplne spontánne, bol
socialistický systém postupne nahradený
systémom súčasným – nazvite si ho ako len
chcete. Komunistických politikov vystriedali iní
komunisti, doplnení o privatizérov z radov
pouličných zlodejov a vekslákov. Privatizáciou sa
na úkor všetkých občanov zbohatli vyvolení.
Bábky v parlamente schválili potrebné zákony
a zločin na občanovi sa tak úplne legalizoval.
To čo bolo dostupné, stalo sa vzácnym.
A to predtým
vzácne
sa
dnes
ponúka
v nepreberných množstvách. Na všetko stačí
maličkosť. Peniaze. Ale európske. Pretože čo stálo
korunu, dnes stojí euro.
Zrušilo sa plánovanie aj výstavba štátnych
bytov pre mladé rodiny. Naše banky a poisťovne
sme vytrhli z rúk štátu, a odovzdali do zahraničia.
Chudoba ostala doma, no všetky zisky idú von.
Prečo? Vari rozumný človek dá svoju peňaženku
niekomu cudziemu, aby v nej gazdoval?
To neurobí ani hlupák.
Prišiel voľný trh a s ním sloboda.
S obnovením Slovenskej republiky v roku 1993
dostala úplne nový rozmer, garantovaný Ústavou.

Tá garantuje mnoho. Na papieri. Realita je však
mnohokrát
iná.
Riadená
zákonom.
Tým bruselským.
Štát je zadlžený, a ak to nezmeníme, tak sa
bude zadlžovať naďalej. Dôvod je prostý:
s chatrným vlastným majetkom si štát, aby mohol
plniť
svoje
funkcie,
musí
požičiavať.
Alebo zvyšovať dane. Zo všetkého.
Za dane z príjmu, pridanej hodnoty,
tabaku, piva či benzínu a nafty občan od štátu
toho dostane naozaj požehnane. Moderné
policajné radary, cestný monitorovací, pardon,
mýtny systém, alebo každoročne rastúci počet
najrôznejších kontrolórov. Na zdravotníctvo,
školstvo, či ochranu života a majetku slušných
ľudí však peniaze už akosi neostali.
Pre dramatický životný obrat stačí naozaj
málo. V práci si povedať vlastný názor,
alebo párkrát nezaplatiť predraženú hypotéku,
a zo slušného človeka sa v okamihu stane
bezdomovec, po ktorom neštekne ani pes.
Len ten policajný.
Avšak stačí mať správnu farbu kože a život
na Slovensku sa zmení na nepoznanie. Sociálne
dávky
presahujúce
priemernú
mzdu,
nadpriemerné dôchodky nezávislé od zárobku,
invalidné dôchodky priznané bez ohľadu
na zdravotný stav, možnosť bez povolenia stavať
a bývať na verejných aj súkromných pozemkoch,
či skutočne bezplatná zdravotná starostlivosť.
Zo zákona. O pozitívnej diskriminácii.
Privatizéri, vlastníci nášho majetku,
majitelia štátu v parlamentných a ministerských
kuklách, si 25 rokov od inscenácie s názvom
novembrová revolúcia žijú nad pomery.
Diferencovane, ale s náskokom. Aby tento
zločinecký režim vyzeral ľudovo, vysmieva sa
nám cez masku demokracie a slobody.
A úspešne. Dobrovoľne a s úsmevom si ho totiž
pravidelne volíme.
Mgr. Stanislav Mizík, Rovné

Desatoro Ľudovej strany Naše Slovensko
na odstránenie následkov zločinov spáchaných politikmi
a nastolenie sociálnej spravodlivosti
1.
Donútime politikov niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia tak, aby vysoká politika viac nebola
najorganizovanejšou zločineckou profesiou. Zavedieme trestný postih politikov a vysokých štátnych úradníkov
za zneužitie právomoci, a to aj z nedbanlivosti. Prijmeme súhrn účinných zákonov na preukazovanie pôvodu
majetku a prešetríme privatizáciu. Rozkradnutý majetok navrátime do vlastníctva štátu.
2.

Cestu k prosperite vidíme v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Prehodnotíme
štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti
a odstránime zvýhodňovanie nielen cigánskych príživníkov pred slušnými ľuďmi. Parazitom, ktorí odmietnu
pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky.

3.

Platy politikov a vysokých štátnych úradníkov stanovíme v závislosti od minimálnej mzdy.
Počet poslancov NR SR znížime zo súčasných 150 na 100. Zrušíme funkcie splnomocnencov vlády
a financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu.

4.

Všetkým umožníme pracovať. Nezamestnaných zapojíme aj do prác, ktoré doteraz predražene
vykonávali súkromné firmy (výstavba a oprava bytov, škôl, nemocníc, ciest a inej infraštruktúry).
Minimálnu mzdu a najnižší dôchodok určíme v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce.
Dôchodkový vek ústavným zákonom stanovíme na 60 rokov.

5.
Založíme Domobranu a dobrovoľníkom z radov slušných ľudí dáme možnosť aktívne sa podieľať
na ochrane životov a majetku seba a svojich blízkych. Rozšírime právo pri ochrane života a majetku použiť
zbraň. Hranicu trestnej zodpovednosti znížime na 12 rokov a trestný a väzenský systém upravíme tak,
aby si každý, politik aj parazit, dobre rozmyslel, či bude radšej poctivo pracovať, alebo kradnúť a lúpiť.
6.
Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme na tradičných národných a kresťanských princípoch
a hodnotách. Ochranou učiteľov ako verejných činiteľov im navrátime autoritu a dôstojnosť, a to najmä
vo vzťahu k deťom zo zbohatlíckych a asociálnych rodín. Zavedieme pravidelné protidrogové testy
na základných a stredných školách a zrušíme normatívne financovanie škôl.
7.

Obnovíme potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Zabránime
cudzincom skupovať slovenskú pôdu a zvýšime dotácie pre poľnohospodárov. Odstránime zvýhodňovanie
zahraničných podnikateľov pred slovenskými a zavedieme zníženú sadzbu DPH na úrovni 10% na produkty
slovenských výrobcov. Zvýhodníme používanie alternatívnych palív v individuálnej a hromadnej osobnej
doprave.

8.

Slovenské záujmy staviame nad diktát Bruselu a preto odmietame obmedzovanie suverenity členských
štátov Európskej únie, ako aj projekt Spojených štátov Európskych. Nikdy nepodporíme euroval ani akúkoľvek
inú formu štátnej pomoci súkromným bankám a nezodpovedným cudzím vládam. Sprísnime kontrolu
nelegálneho zamestnávania cudzincov a imigračnú a vízovú politiku. Obnovíme slovenskú korunu.

9.

Nedopustíme narušenie územnej celistvosti Slovenskej republiky a posilníme obranyschopnosť vlasti.
Presadíme vystúpenie Slovenska z teroristického paktu NATO a slovenských vojakov stiahneme z okupačných
zahraničných misií. Záujemcom umožníme získať dobrovoľný vojenský výcvik.

10.

Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy. Slušné rodiny podporíme bezúročnými
mladomanželskými pôžičkami a možnosťou získať nájomný byt. Odmietame registrované partnerstvá, adopciu
detí homosexuálmi aj propagáciu sexuálnych úchyliek.

VOLEBNÉ KOALÍCIE AKO PREDVOLEBNÉ DIVADLO
Blížia sa komunálne voľby 2014, v ktorých
si 15. novembra budeme vyberať svojich
zástupcov na dedinách a v mestách. Každé voľby
sú príležitosť rozhodnúť o ďalšom vývoji
spoločnosti. Každé voľby sú však aj príležitosť
na lacné politické divadlo v podaní tých, ktorí sa
silou-mocou chcú, alebo potrebujú, dostať
do verejných funkcií. A ani tieto voľby nebudú
a nie sú iné.
Hlavne
v mestách
sa
v
záujme
čo najvyššieho volebného výsledku utvárajú
niekedy až neuveriteľné volebné koalície. Strany
s lídrami, ktorí si v bežnom roku ani nevedia prísť
na meno, zrazu ťahajú za jeden povraz.
Z reklamných pútačov sa na nás v snahe zaujať
ceria nacvičené americké úsmevy. Všetci majú
s našimi dedinami, mestami a celým Slovenskom
len tie najlepšie úmysly. S výrazmi neviniatok
presviedčajú nás všetkých, aby sme zabudli na to,
kam Slovensko po rokoch ich bačovania dostali.
SDKÚ sa spája so Smerom, odídenci z KDH
známi ako NOVA sa zas s KDH spájajú. Nie preto,
že by sa niečo zmenilo v ich hodnotách
a ideáloch, ale len preto, že sa trasú o každý
jeden hlas, ktorý by ich mohol oddeľovať
od vytúženého koryta. Zvláštnu pozornosť si
vyžaduje práve volebné – rozumej účelové –
spojenie SMERu a SDKÚ.
Spojenie strán, ktoré navonok prezentujú
protipóly, opačné hodnoty aj prístupy k riadeniu

štátu, sa zrazu spojili. Celý rok sa navzájom
obviňovali z rozkrádania republiky, korupcie
a neodbornosti, a zrazu bác. Prišli komunálne
voľby a červení aj modrí stoja vedno v jednom
šíku. Strach z výsledku krajských volieb v Banskej
Bystrici ich donútil odhodiť falošné masky
a ukázať pravú tvár. Ukázať, že hoci v médiách
predstavitelia SDKÚ a SMERu hrajú divadlo
o vzájomnej kritike, v skutočnosti sú úplne
rovnakí.
Tieto podivné spájania by nás mali prinútiť
sa zamyslieť nad tým, aká je pravda. Zamyslieť sa
nad tým, či strany, ktoré ako na povel dokážu
zmeniť svoju politickú tvár, majú aj nejaké
skutočné hodnoty a program, alebo im ide len
o kšefty a moc.
Ľudová strana Naše Slovensko má svoju
jasnú a pevne vytýčenú líniu. Máme svoj
program, postavený na desiatich základných
bodoch. Tento program nám neumožňuje
sa na akejkoľvek úrovni spájať s
tými,
ktorí sa podieľali na rozkradnutí Slovenska
a ožobračení
jeho
obyvateľov.
Preto
aj do tohtoročných komunálnych volieb ideme
sami, len pod našou vlastnou vlajkou. Sami,
ale hrdí. Sami, ale čistí. Sami, ale so vztýčenou
hlavou!
Rastislav Smolka
krajTN@NaseSlovensko.NET

