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O stave republiky
1. januára 2018 sme
oslávili,
niektorí
viac,
iní menej, 25. výročie
obnovenia Slovenskej republiky. Pozrime sa
preto cez plece a zhodnoťme, ako sa nám naša
vytúžená samostatná republika vyvinula,
čo sa s ňou stalo, a kam dospela.
Po dlhých sporoch s federalistami sme v noci
na 1. januára 1993 s obrovským nadšením
prežívali historický moment – po takmer
50-tich rokoch sa slovenský národ znova dočkal
vlastného štátu! Naplnení hrejivým pocitom
národnej hrdosti sme sa tešili aj z „maličkostí“
– štátneho znaku Slovenskej republiky
na stenách školských tried, slovenských vlajok
pred štátnymi budovami, slovenských korún,
aj slovenskej hymny v televízii a rozhlase.
Zároveň sme boli plní očakávaní, čo nám
vytúžená samostatnosť vlastne prinesie.
Že to nebude také ľahké sa ukázalo už počas
druhej Mečiarovej vlády v rokoch 1994—1998,
kedy vláda naplno naštartovala rozkrádanie
národného majetku, nazývané privatizácia,
a úmyselne zmarila referendum o vstupe SR
do NATO. V tomto období sa tiež ukázala
vierolomnosť politiky SNS, ktorá v pozícii
vládnej
strany
iniciovala
účasť
SR
na prístupových rokovaniach do paktu NATO.
Nasledujúce Dzurindove vlády v rokoch 1998
- 2006 boli katastrofou. Kradnutie pokračovalo
šialeným tempom. K nemu sa pridalo
absolútne podriadenie zahraničnej politiky
záujmom NATO a USA, ktoré vyvrcholilo v roku
1999 otvorením slovenského vzdušného
priestoru pre lietadlá NATO, bombardujúce

Juhosláviu. Boli tiež sprivatizované takmer
všetky zvyšné významnejšie podniky.
Od roku 2006 tu, až na krátku prestávku
v rokoch 2010 - 2012, máme vládu Smeru.
Ficova vláda je charakteristická útokmi proti
všetkému národnému a kresťanskému,
ochranou cigánskych asociálov, či podporou
LGBTI. Sľuby o jednej štátnej zdravotnej
poisťovni ostali nenaplnené.
Výsledok
25-ročného
bačovania
ponovembrových vlád je zdrvujúci. Slovensko
dnes nemá nič z toho, na čo sme sa v roku 1993
tešili. To, čo bolo dobré a fungovalo,
je minulosťou. Podniky sú rozkradnuté,
poľnohospodárske družstvá zničené. Spolu
s nimi zanikla aj potravinová sebestačnosť.
Preč je samostatnosť, aj slovenské koruny.
Na úradoch nám vejú okupačné modro-žlté
handry. Hypotéky gniavia mladé rodiny a otcov
vyháňajú do cudziny. Detí sa rodí čoraz menej,
a dôchodcovia, ktorí kedysi budovali štát,
doslova živoria zo dňa na deň. Štátny dlh
dosiahol obludné rozmery a vinou vládnych
politikov naďalej rastie. Stačilo len 25 rokov
a zo Slovenska sa stala kolónia.
Brusel nám neustále núti ďalšie predpisy
a imigrantov. A štandardní politici, kúpení
cez eurofondy, na ktoré sa všetci skladáme,
poslušne plnia protislovenské príkazy.
Naozaj sme si to 1. januára 1993
predstavovali takto? V takejto republike majú
vyrastať naše deti a naši vnuci? Nie?
Tak to poďme spoločne zmeniť!
Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda@LsNaseSlovensko.sk

ĽS Naše Slovensko - jediná skutočná opozícia!

Na Západe kostoly búrajú a mešity stavajú
Mnohí ľudia na Slovensku prejavujú
až nekritický obdiv ku všetkému,
čo prichádza z „vyspelej“ západnej Európy.
Ako táto „vyspelosť“ vyzerá v praxi sme
sa mohli presvedčiť nedávno v nemeckom
Immerathe, kde so súhlasom úradov
zdemolovali kostol sv. Lamberta
z 19. storočia. Dôvodom nebol jeho zlý
technický stav, ale finančný záujem
na ťažbe hnedého uhlia v tejto lokalite.

Nejde pritom o ojedinelý prípad.
Hromadné búranie kresťanských kostolov,
pripomínajúce vyčíňanie boľševikov,
prebieha napríklad aj vo Francúzsku,
kde je v ohrození približne 2800 Božích
chrámov. Na lukratívnych pozemkoch
po zbúraných kostoloch vyrastajú často
parkoviská či nákupné centrá. História,
tradície, kultúra, a najmä viera všade
na Západe ustupujú mamonu a peniazom!
Je však zaujímavé, že sa búrajú len
kresťanské chrámy. Islamu sa na Západe
darí čoraz viac. Veď vo Veľkej Británii
je v súčasnosti už viac ako 1700 mešít
a vo Francúzsku, bývalej bašte kresťanstva,
je ich už dokonca viac ako 2500!
Moslimov je čoraz viac a za niekoľko
rokov ovládnu západnú Európu úplne.
Zachráňme si aspoň Slovensko!

Na Západe kostolov ubúda a mešít pribúda

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko

Kiska vyznamenal odporcov samostatného Slovenska
25. výročie obnovenia Slovenskej republiky je udalosťou,
pri ktorej by mali byť ocenené osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili
o jej vznik či úspechy. To by však na mieste prezidenta republiky
nesmel byť zradca a zapredanec. Andrej Kiska opäť raz ukázal svoju
pravú tvár a vzťah k Slovenskej republike. Štátne vyznamenania
udelil mimovládnym agentom a miláčikom médií Gálovi, Šimečkovi
a Breinerovi, ktorí vystupujú dodnes otvorene proti samostatnej
Slovenskej republike (v čase vzniku samostatnej SR podpísali
napr. známu výzvu „Za spoločný štát“).
Mgr. Rastislav Schlosár
člen Ústavnoprávneho výboru NR SR
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Predkladáme protiimigračný zákon
V Ľudovej strane Naše
Slovensko robíme všetko
pre to, aby sme ochránili
Slovensko pred inváziou
nelegálnych imigrantov.
Nechceme
dopadnúť
ako vymierajúce západné národy,
ktoré neeurópski imigranti terorom
postupne pretvárajú na svoj obraz.
Poslanci ĽS Naše Slovensko preto
predložili do NR SR návrh prvého
protiimigračného zákona z programu
Pevnosť Slovensko. Jeho podstatou je
zavedenie nového trestného činu
nedovoleného vstupu a zdržiavania sa na
území Slovenskej republiky a súčasne
sprísnenie trestov pre pašerákov.
Podľa súčasnej legislatívy totiž človeka,
ktorý nelegálne vnikne na územie SR
a nepoužije pri tom násilie, nemožno
trestne stíhať. Spácha len obyčajný
priestupok a po (nenásilnom) vyhostení
sa môže kedykoľvek vrátiť.
Podľa nášho návrhu zákona, imigrant,
ktorý príde na Slovensko nelegálne,

spácha trestný čin, za ktorý by mu hrozilo
1 až 5 rokov väzenia. Nie hotela
s obedmi zadarmo, ale skutočného
väzenia, v ktorom by si musel odčiniť
všetku starostlivosť, ktorú by mu väznica
poskytla. Po odpykaní trestu by bol
samozrejme zo Slovenskej republiky
okamžite vyhostený.
V susednom Maďarsku sa podobný
zákon veľmi osvedčil. Prijali ho po tom,
ako imigrantov a prevádzačov neodradili
ani zábrany na hraniciach. Vypočítaví
nelegálni imigranti a prevádzači si veľmi
rýchlo spočítali, že maďarské väzenie nie
je to isté, čo voňavý nemecký hotel
a Maďarsku sa začali oblúkom vyhýbať.
Samozrejme, pre cudzích štátnych
príslušníkov prichádzajúcich na Slovensko
legálne, by sa ani po prijatí nášho zákona
nič nezmenilo. Pre vstup na Slovensko
by im aj naďalej stačil platný cestovný
doklad, prípadne len preukaz totožnosti.
Ing. Vladimír Zeman
predseda krajského klubu
ĽS Naše Slovensko v Bratislave
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