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O poslancoch a úradníkoch KVP, Košíc a KSK - o čom rokujú, ako hlasujú a ako narábajú s verejnými peniazmi.
Spísal a medzi občanmi KVP a Terasy rozširuje poslanec Košíc a KSK Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah a texty.

AH

info

Alfonz Halenár
poslanec Košíc 2006 poslanec KSK 2009 Právomoci KSK majú na
bežný život ľudí v Košiciach
malý vplyv. Avšak: KSK je
zriaďovateľom drvivej väčšiny
všetkých stredných škôl a ich
zariadení - ako napr. jedálne.
V AHinfo16 som napísal môj
pohľad na stav stredného školstva v meste. KSK tiež prevádzkuje zariadenie na Skladnej
pre starších a nevládnych. Má
v svojom portfóliu zanedbaný
majetok na území mesta. Napr.
budovy a pozemky bývalej ŠŠ
na Popradskej smerom na Ipeľskú. Jej zdevastovaný stav vidí
každý, kto ide z/na KVP. To
všetko by nás malo zaujímat. Je
to naše mesto a sú to naše životy.

Voľby do KSK: Urobme niečo PRE SEBA
Voľby do KSK nie sú zbytočnosť. Nie preto, že v nich kandidujem ako nezávislý poslanec.
Preto, lebo všetci máme možnosť
povedať, čo si myslime o dianí
v tejto nešťastnej červenej krajine. Je to jedinečná príležitosť
efektívne vyjaviť aj VÁŠ osobný
názor. Vy osobne získajte dobrý
pocit, že ste pre zmenu pomerov
urobili všetko, čo je vo vašich
silách. Vo vašich silách je ísť
voliť. Nik z nás nedokáže vyskočiť do výšky 3m. Dokážeme však
zájsť do 5-7 minút vzdialenej
volebnej miestnosti. Učiňme tak.
JE KOHO VOLIŤ
Kandidátov je veľké množstvo, nejde sa donekonečna vyhovárať, že niet koho voliť. Strany
dajte bokom, tie poznáte. Pozrite
nezávislých. Je ale vhodné každého nezávislého najprv opáčiť
otázkou, s kým sa spojí po voľbách. Pretože 9 z 13 zvolených
nezávislých sa po voľbách 2009
ihneď pridalo k Smeru.
Predseda KSK Trebuľa
(KSČ, ŠtB) počas 2009-2013 iba
vyzýval poslancov NR SR v zastupiteľstve KSK, aby zmenili zákon
o používaní ciest II. a III. triedy
kamiónmi. Aj keď tam už má Smer

zakrúžkujte: 14

pohodlnú väčšinu, zákon zmenený
nebol. Memorandum KSK so Svetom
zdravia ako nájomcom michalovskej
nemocnice bolo zasa poslancami
Novotným a Padom (obaja SDKÚ)
označené za drzosť a megapodvod.
UCHÁDZAM SA O VÁŠ HLAS
Voľte ma pre moje dlhodobé
postoje. Presadzovanie Spravodlivosti a Slobody. Voľte ma aj preto,
aby ste ukázali komunistom v Smere, že v Košiciach ešte jestvuje
niekto, kto im to za vás povie rovno
do očú. Ale nielen to. Pre moje aktivity, dávanie podnetov a hľadanie
riešení nielen v strednom školstve
- čo je dlhodobý proces. Pre vyžadovanie vyvodiť zodpovednosť.
Voľte ma pre moju vytrvalú snahu
informovať vás o dianí a hlasovaniach na zastupiteľstvách KSK prostredníctvom AHinfo.
KONTAKT S VOLIČMI
Toto všetko budem presadzovať
ako poslanec vo sférach pôsobnosti
KSK. A napíšem vám o tom. Budete
mať tak možnosť zistiť, či ste urobili dobre, že ste ma volili. V rukách
držíte 17. číslo. Pokiaľ ho nenájdete
v schránke, všetky AHinfo sú na
alfonzhalenar.sk v .pdf formáte.
Opäť sa vám prídem osobne
predstaviť a pozhovárať sa o samo-

správe. V poslednom období som
chodil iba po Terase. Mal som
aj petičný stolík na Luniku 1 a 2.
Myslím, že postaviť sa tvárou
tvár rôznym ľuďom - na to je
treba aj kus odvahy a politického presvedčenia. Mnohí ste
vyjadrili potešenie, že ma vidíte
osobne. Iní zas naopak: odporúčali
ste mi psychiatriu. Na chodenie
po KVP nezostal čas, celkom iste
však začnem opäť v roku 2014.
POKRČME A ZAHOĎME
Ľudia, ktorí budú Nov09
voliť Trebuľu a Smer, budú
schvaľovať aj špinavosti Fica,
keď SPP reálne odovzdal do rúk
špekulantom a na štát hodil stratu.
Budú schvaľovať aj papalášsky
byt Pašku v Mestskom parku.
Mala by sa zvážiť aj podpora
dvom tváram maďarských strán.
V KSK so Smerom hlasuje SMK,
v MZ Košice zasa Most.
My, čo vieme, čo všetko a ako
dokážu spľundrovať komunisti,
mali by sme ísť voliť. Zahoďme
Ficových sluhov poslancov hlasujúcich podľa pokynov. Presne
tak ako pokrčenú PET fľašu do
kontajnera na plasty. Urobíme
niečo osožné pre túto krajinu,
ľudí v nej a svoje osobné zdravie.
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Ke: Primátori nás ochudobnili o 300mil. Sk
Mesto Košice uhradí v 3 splátkach schránkovej firme Waltz Properties Limited v Londýne 10mil.
Eur. Rozhodli o tom Jul01 2013 poslanci MZ na návrh primátora Rašiho hlasovaním 39za 2proti 4zdrž.
Skončila tak 18 rokov trvajúca kauza odobratia možnosti podnikať firme Strelingstav.
VÝVOJ UDALOSTÍ
Táto bola zmluvou o dielo vo
Feb1994 poverená vykonávať pre
mesto zimnú údržbu a opravy havarijných stavov. Túto činnosť vykonávala do leta 1995, kedy mesto
od zmluvy odstúpilo. Následne
Jan1996 Strelingstav zažaloval
mesto o neplatnosť odstúpenia od
zmluvy a o sumu 23mil. Sk (asi
800tis. Eur) za neuskutočnené výkony, mzdy a ďalšie náklady. Spor
o platnosť zmluvy počas rokov prešiel všetkými možnými stupňami
súdov až po NS SR a rôznymi odvolávaniami oboch strán. Mesto nepochodilo ani s ústavnou sťažnosťou.
Neustále prehrávalo a stačilo sa iba
odvolávať. Nakoniec prehralo.
PRÁCA POLÍCIE SR
Príležitosť zbaviť sa problému
poskytlo exekučné konanie voči
Strelingstavu. Vtedy má firma zákaz nakladania s majetkom. Polícia
SR však neposúdila predaj pohľadávky ako protiprávny. Vzhľadom
na dlžníka bola totiž pohľadávka
Strelingstavu predmetom záujmu.
Za 3.5mil. Sk (asi 120tis. Eur) ju
získala firma Halag, až skončila vo
Waltz. V roku 2005, po rozhodnutí KS SR že zmluva je stále platná,
Strelingstav v paralelnom procese
žiadal odškodnenie 600mil. Sk. Do
roku 2006 sa o spor staralo právne
oddelenie MMK, Od 2006 právne
kancelárie Čollák, Weiczen, Vanko
a partneri (ČWV) a JUDr. Adamčíka. Na kauze sa podieľali viacerí
primátori.
BAUER 1993 - 1994
Podpísal zmluvu s firmou, ktorá mala priamo v pečiatke predmet činnosti stavebníctvo-obchod
dovoz-vývoz. Mesto neskôr neúspešne napadlo platnosť zmluvy
nejestvujúcim predmetom činnosti
Strelingstavu. Mala trvanie na dobu
neurčitú, minimálne však na 5 rokov. Vypovedať sa dala iba po tom
období. Postup ako riešiť vady a reklamácie, sa mali riadiť Obchodným zákonníkom a možnosťou krátiť platby až o 20%. Bauer podpísal
aj prenájom priestorov a mechanizmov. Veď ako inak. Keď už podnikať, tak s prenajatými zariadeniami
a nevypovedateľnou zmluvou. Celé
znenie zmluvy je jasne nevýhodné

pre mesto. Konštatoval to neskôr aj
kontrolór. Bauer však - ako povedal
pre média - necíti žiadnu vinu ani
zodpovednosť za vzniknutý stav.
SCHUSTER 1994-1999
Po údajne zlom stave zimnej
údržby 1994/95 Schuster podpisuje Jun1995 odstúpenie od zmluvy.
Riaditeľ MMK Fischer spolu s MsP
zabavuje firme Strelingstav priestory
a mechanizmy. Menia sa zámky. Komunisti Schuster a Fischer uskutočňujú svoju predstavu spravodlivosti.
Počas výberu novej vhodnej firmy,
na prechodné obdobie prevádzkuje
údržbu CZO. V roku 1996 verejnú
súťaž vyhráva Ekothermal99.
Zmluva tentokrát znie na 15 rokov - s možnosťou dodatkov. V roku
1998 dodatok dáva Ekothermalu99
voľnú ruku pri určovaní rozsahu
vykonaných prác. Mesto bude za
ne v plnom rozsahu platiť. Podpísaný Schuster. Čo myslíte, Košičania - takto sa má chovať prvý muž
mesta? Rabovať mestskú pokladňu
pod pláštikom dodatku k zmluve
a následne ju obhajovať proti kritike poslancov MZ? Kontrolór neskôr
konštatoval neplatnosť zmluvy a nezákonnosť verejnej súťaže. Schuster
ako iste predpokladáte - necíti žiadnu vinu ani zodpovednosť za vzniknutý stav.
TREBUĽA 1999 - 2005
Po dlhoročnej kritike poslancov MZ dohodol zrušenie zmluvy
s novým vlastníkom Ekothermalu
- firmou Delta management. Trebuľa sa ako námestník primátora
stal najprv zastupujúcim primátorom, keď Schuster po zdevastovaní
mestských financií ako primátor suverénne vyhral prezidentské voľby.
Ako jeho blízky súdruh v SOP, Trebuľa samozrejme obhajoval všetko,
čo Schuster vystrájal. Pritom však
musel začať zapchávať všetky diery
v obecnej pokladni.
Mesto od roku 2006 v kauze zastupuje ČWV, kde predtým pracoval
aj Trebuľa. Jej spolumajiteľom je aj
poslanec MieZ KVP Vanko(Smer).
Ten verejne znevážil a zosmiešnil
platné miestne VZN na KVP.
Advokáti ČWV na moju otázku,
či ukončili zmluvu mesta so Strelingstavom odpovedali, že ich také
niečo nenapadlo. A tak sme mali
ďalších 7 rokov na krku nezmyselnú zmluvu.
KNAPÍK 2005 - 2010
Nechal spraviť analýzu znalcami určenej škody vo výške temer
620mil. Sk (20.6mil. Eur). Pre média uviedol, že na základe nej bude
postupovať ďalej. A potom iba predlžoval všetky súdne spory.

Ekothermal99 skončil v roku
2000 a odvtedy sa exkluzívne (ako
inak) stará o letnú a zimnú údržbu
mesta Kosit. V 2010 im bola Knapíkom a koalíciou SDKÚ-KDH-SMK predĺžená zmluva o ďalších
10 rokov do 2020. Mesto pritom
nevládze platiť faktúry Kositu a bojí
sa občanom zvýšiť cenu za odpad.
Rozdiel sa platí z rozpočtu.
RAŠI 2010 Presunul zodpovednosť na poslancov na mimoriadnom MZ. Rýchlosť, s akou Raši predložil pred MZ
návrh na mimosúdne vyrovnanie napovedá, že k určeniu skutočnej škody
nemalo dôjsť pred súdom. Taktiež sa
nemalo akokoľvek skúmať znalcami vypočítaných 14,7mil. Eur.
Pred MZ predložená suma sa totiž
dohodla medzi Waltz, ČWV a vedením mesta vo výške 10mil. Eur.
Prečo odrazu držiteľ pohľadávky
nechcel 4.7mil. Eur? A prečo netrval
na výpočte škody do roka 2013, ale
iba do 2005?
VÝŠKA ŠKODY A PENÁLE
Škoda už vystupuje iba ako
ušlý zisk. A ten nik neposudzoval
vzhľadom na reálne hospodárske
výsledky firiem ako Strelingstav,
Ekothermal a Kosit. Súdnym znalcom po komplikovaným výpočtoch
vyšlo, že ušlý zisk Strelingstavu
tvorí 5.7mil. Eur (185mil.Sk). Navýšenie tejto sumy na 14.7mil. Eur
tvoria úroky z omeškania podľa
sadzby NBS.
Zisk zo zimnej údržby a havarijných opráv 17mil. Sk/rok, pričom
mesto na údržbu v zime vynakladá
okolo 38mil.Sk? Dal som si námahu - ako jediný poslanec - prezrieť čísla znalcov. Podľa mňa sa
dajú úspešne napadnúť. Najmä
preto, lebo mesto poskytlo znalcom
plné sumy za komplet letnú aj zimnú údržbu a všetky, nielen havarijné
opravy komunikácií. Vysoké sumy
od mesta výrazne napomohli k tak
obrovskej škode. Prečo mesto konalo takým spôsobom?
MÔJ NÁVRH NEPREŠIEL
Navrhol som, aby mesto prizvalo
znalcov v obore výpočtu ušlého zisku
a dalo im podklady z reálneho podnikania firiem v Košiciach vo sfére
údržby a havarijných opráv ciest.
Aby sme mohli posúdiť, či znalci určili správne sumy. Hlasovanie: 11za
11proti, 23zdrž. Za hlasoval celý
klub KDH a poslankyňa Gamcová.
SDKÚ sa zdrž. + viacerí nezávislí
(niektorí boli proti). Je zarážajúce,
ako málo poslancov dbalo na tieto
do očí bijúce fakty.
V diskusii som ďalej navrhol,
aby MZ prijalo zákon/VZN pre po-

dobné prípady v budúcnosti. Aby
sa platenie rozložilo v istom pomere na mesto a Košičanov samotných. Každý 18r.+ by tak vo
forme jednorázovej dane zaplatil istú
sumu. Tí, čo nemajú peniaze, mohli
by ju uhradiť vo forme práce pre
mesto. Takto by primátori a poslanci
cítili možný hnev občanov, takže by
si prestali dovoľovať šafáriť s majetkom Košičanov. Ďalší z dôsledkov:
zvýšenie volebnej účasti.
WALTZ MÁ HISTÓRIU
Nadobúdateľ 10mil. eur od
mesta je firma, ktorá napomohla
legalizovať čierne peniaze SDĽ
z volieb 2002 a súčasne previesť
tlačiareň patriacu SDĽ v Topoľčanoch do privátnych rúk. Vlastní ju
Faič (šéf poradcov predsedu Smeru Fica). Média detailne popísali
celú transakciu. Košičania by mali
vedieť, kam pôjdu ich peniaze.
Podľa všetkých znakov bude konečným prijímateľom nejaká politická extratrieda.
AKO BUDE MESTO PLATIŤ
Do 1 mesiaca od dohody uhradí prvú splátku 1mil. Eur, 2.6mil
do roka od dohody a po 3.2mil.
počas 2 rokov. Prvá pôjde z rezervného fondu, ďalšie z predaja
nehnuteľností a z ušetreného.
Jedným zo spôsobov, ako chce
mesto šetriť, je zníženie počtu MČ
a poslancov MZ. Podľa Rašiho
by sa tak mohlo ušetriť až 2.3mil
Eur ročne. Je to samozrejme dobrý
krok. Prečo však musí prísť až vtedy, keď mestu tečie do topánok?
PODSTATA KAUZY
Spočíva v komunistickém myslení. Ukradnúť niečo bez vyvodenia zodpovednosti, patrí do DNA
komunistov ako Schuster, Fischer,
Trebuľa, Paška, Fico,... Komunisti to robia od roku 1948 podnes
a nič sa im za to nestalo. Občania
tejto krajiny si to zjavne neprajú.
Zaplatia aj Ficov zákaz zisku zdravotných poisťovní, ktorý aj ÚS SR
vyhlásil za protizákonný. SR prehrala arbitráž o 22mil. Eur so ZP
Union. Súd zaviazal SR uhradiť
aj 3mil. Eur ako trovy právnikom
zastupujúcim Union. Právnikom
zastupujúcim SR bolo vyplatené
13mil. Eur - o 10mil. viac. Za prehru.
O mimosúdnej dohode hlasovali poslanci MZ za Terasu takto:
Adamčíková, Jakubov, Grüllingová(Smer), Kočiš (Most), Čečko,
Jutka obaja (SDKÚ), Bereš(KDH)
za, Molčan(KDH) zdrž. Za KVP:
Cais (Smer), Kijevská(SDKÚ),
Rusnák (KDH) za, Gamcová, Halenár (obaja nez) proti.
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KVP: Prehnané oslavovanie 30 rokov
Pamätám si to pomerne presne:
všetko rozkopané, stavebný ruch,
vedľajší blok sa ešte iba dokončoval. Všade okolo buď blato alebo
prach alebo komáre - podľa počasia.
V byte sme ihneď začali s odstraňovaním tapiet. Kto to raz robil,
nezabudne. Okná poriadne nefungovali ani po niekoľkých pokusoch
o opravu. Do kuchyne fučalo cez
vetráky drevenej priečky na balkón. Nedávne prípravy poslednej
izby na kladenie podlahy boli spojené s pneumatickým kladivom,
ktorým som dával podklad do roviny. Vyniesol som okolo 10kg betónu. Nositeľ Radu práce Pozemné
stavby Košice celkom iste svoj Rád
za náš byt nedostal. A domnievam
sa, že možno ani za váš.
ZDRAVOTNÁ
STAROSTLIVOSŤ
Dostať sa k lekárovi s kočiarom
bol výkon pre kaskadéra. A to ste
mali šťastie, že stačil ten, čo ordinoval v bloku. Vystáli ste si poradie
v predsieni bytu, plnej chorých. Ak
ste neboli ešte celkom chorí, čakanie na poradie z vás chorého urobilo. Deti bežne nosili od lekára tie
nákazlivé. Ak bolo treba špecialistu, mohli ste sa pripraviť na dlhšiu
cestu. Tr. KVP bola totiž zo strany
Popradskej nedostavaná a tak sa
do FNsP chodilo okolo L9. Ak na
prvej zastávke na Húskovej autobus zobral 2 kočíky, tretí na ďalšej
zastávke smerom dole po KVP mal
smolu. Šofér nedovolil mamičke
nastúpiť. Musela čakať na ďalší.
Za zimnej víchrice aj letnej horúčavy. Predpisy sa museli dodržiavať!
Predstavte si tú nervozitu a hnev,
keď ste mali choré dieťa a museli

čakať na zastávke. A tak sme niekoľko rokov chodili do mesta okolo L9.
POTRAVINY A OVOCIE
V OCII sme mali potraviny, kde
bolo dostať všeličo - aj po záruke.
Napr. detské výživy. Len ste to nesmeli povedať súdružke vedúcej.
V spravolivom rozhorčení Vás poučila, ako to všetko má stihnúť, pri
tom návale práce. Návaly mali aj pekári, lebo dostať chlieb pred dňami
voľna/sviatku bol niekedy problém.
Prázdne regály s chlebom, pričom
všetky obchody boli zatvorené, spôsobovali nervozitu pracujúcej triedy.
Čakajúcich aj šomrajúcich prišla utešiť súdružka z potravín vrelým oznamom, že už telefonovala na Mestský
výbor strany (MV KSS). Súdruhovia
v pekárňach sa už zaoberajú situáciou a chlieb bude o 2 hodiny (bol
o 3). Všetci sa pochopiteľne ihneď
potešili. Veď predsa len je tu niekto,
kto kto sa stará o pracujúceho, dá mu
nejakú istotu.
Zelovoc - ako sa vtedy populárne
nazýval obchod s ovocím a zeleninou
- bola jedna pochmúrna polotmavá
miestnosť, zapáchajúca po zhnitých
zemiakoch a kapuste. Zemiaky a kapusta/mrkva boli asi jediné veci, čo
boli dostať stále. Ak do Zelovocu
prišli jablká, začal bubnovať sídliskový tam-tam v podobe telefonátov.
Mamičky v snahe pridať nejaké ovocie deťom, ihneď nechávali varenie
a trielili po do obchodu.
NEDOSTATOK VODY
Ešte niekedy v zime 1984? bol
niekoľkodňový výpadok dodávky
vody. Cisterny s vodou chodili ako
kedy, na toaletu sme naberali aj sneh.
Vode výrazne pomohlo spustenie
Stariny koncom 1988, pričom vznikla ľudová rozprávka o Schusterovi.

Ževraj priviedol do mesta vodu. Na
MNV Schuster iba hasil, čo on sám
a ďalší komunisti spôsobili chaotickým stavaním bytov, ktoré neboli
napojené na riadny zdroj vody.
Odvtedy je niečo ako záchranca
a obnoviteľ stredu mesta. A pochybujem, že by čokoľvek na tejto rozprávke zmenil fakt, že spolu s Bauerom spôsobil mestu priamu škodu
vo výške 300mil. Sk. Schusterova
nepriama škoda mestu v podobe
úrokov z úverov vo výške najmenej 1.5mld. Sk (50mil. Eur) ľudí
nikdy nezaujala.
AKÉ JE KVP DNES?
Máme všetky problémy zdedené po komunistických plánovačoch. Rúry s pitnou vodou produkujúce hrdzavú vodu, nedostatok
parkovacích miest, jedinú poštu.
Zvykli sme si na kamienky na
chodníkoch v zime, páchnuce kontajnery s KO v lete, neudržiavané
športové plochy, kosenie po odkvitnutí rastlín a špinu. Dlhodobo
je najväčším problémom hluk.
Menej bije do očú niekedy chaoticky nasadená zeleň a stromy. Oveľa
viac však exkrementy psov, povaľači a hlučné krčmy. Mládež, ktorá
nemá kam ísť vo voľnom čase. To
všetko treba napraviť, aby sa KVP
stalo najhodnotnejšou MČ.
Dnes keď vidím okázalé oslavy 30 rokov jestvovania KVP,
mám pred očami presne to vyššie.
Plánovanie sídliska aby bolo kde
prespať, šlendriánskú prácu stavbárov, biednu lekársku starostlivosť,
temer žiadne alebo iba priemerné
služby a obchody. Vidím starostku Kijevskú hovoriť: potrebujeme
viac radosti, menej starostí.
Hmm...Veď hej - aj tak sa dá žiť.

KVP: Príhovor starostky Kijevskej

Odznel na „galavečeri“ osláv
30 rokov KVP Sep27 2013. Okrem
niekoľkých prvých slov je to úplný
záznam. (Okomentujem inokedy).
„...chcem bilancovať a povedať aj o budúcnosti…veľa sa tu
vybudovalo, veľa sa tu vysadilo.
Preto dovoľte mi, aby som všetkým tým, ktorí sa podieľali na
budovaní a rozvoji sídliska - a to
podnikateľom, lekárom, zdravotným službám, školám, zamestnancom škôl, pedagógom, naozaj
poďakovala, pretože vytvárajú tu
na sídlisku naozaj príjemné prostredie, krásne prostredie, aby sa
nám tu žilo naozaj veľmi príjemne.
Veľakrát naozaj bilancujeme,
bilancujeme v tom zmysle čo
a ako ďalej. Preto mi dovoľte, aby
som zaželala nášmu sídlisku KVP

krásne prostredie, pokojný život,
vám obyvateľom veľa veľa pozitívnej energie, aby vás tá zlá energia
vzhľadom k dobe obchádzala, aby
sa nám tu na sídlisku naozaj pokojne
žilo.
To, že 30 rokov je sídlisko - naozaj so skromnosťou si dovolím
povedať - najkrajším spomedzi 22
mestských sídlisk, je určite zásluhou aj samosprávy. Preto mi
dovoľte, aby som sa poďakovala
mestu Košice, ktoré niekoľko rokov
nielen finančne podporuje našu MČ,
ale naozaj aj svojimi projektami
a svojim duchom.
Ale komu sa chcem najviac
poďakovať, je to tým pracovníkom
samosprávy, ktorí vám počas celého
roka ale aj počas všetkých minulých
rokov pripravovali aktivity a pod-

ujatia. Preto sa chcem poďakovať týmu - poviem mená Alicke,
Lenke, Maťkovi, nášmu moderátorovi, ktorý nám všetky akcie
moderuje, zároveň mi dovoľte
poďakovať miestnym poslancom
- ale dovolím si povedať, že najdôležitejšia hlava tohoto celého
projektu je Ivanka. Takže poprosím keby Ivanka prišla medzi nás.
(potlesk).
Ďakujem že ste prišli. To najdôležitejšie ďakujem patrí práve
vám, pretože vy tvoríte sídlisko
KVP. Preto do budúcna vám
prajem aby sa vám naozaj veľmi
dobre žilo, aby sme všetky ďalšie
roky spoločne na sídlisku žili
v zdraví. Na zdravie vám prajem.
...prajem vám krásnu zábavu a vydarený ohňostroj.“
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Aug27 1956 Emil Lukovský,
20, zamieril k rieke Morava,
aby ju preplával do Slobodného
Rakúska. Podarilo sa mu prekonať 3-násobné ostnaté zátarasy,
prostredný napojený na vysoké
napätie. Zbadala ho však pri tom
hliadka pohraničnej stráže (PS).
Unikol im do rieky a počas
zúrivej paľby statočne plával na
druhú stranu. Ťažko zranenému
sa mu pošťastilo dostať sa na
rakúsky breh, kde spadol a zostal
ležať. Aby ho tam nenašli Rakúšania, ihneď bol zorganizovaný
jeho únos z rakúskeho brehu
rieky. Z priestrelu lebky sa v nemocnici zázračne zotavil. Žial
- s následkami na jeho duševné
zdravie. Aby zakryli medzinárodný škandál a zosmiešnili jeho
prípad, ŠtB z neho falošnými
svedectvami urobila nepríčetného už pred jeho útekom.
Emil Lukovský bol synom
roľnika zo Zohoru na západnom Slovensku. Komunisti im
ukradli polia aj česť. Jeho otec
skončil ako kŕmič ošípaných. On
sám sa venoval vinohradníctvu
a hral na viacerých hudobných
nástrojoch. Preto, lebo chcel žiť
slobodne, rozhodol sa riskovať
svoj vlastný život.

NIEKTO KRYJE ZLOČIN

Podľa vyšetrovacieho spisu
ŠtB napísal pán Morbacher,
pracovník ÚPN článok, ktorého
výňatky práve čítate. Podľa
výpovedí členov PS, strieľali
až keď bol Lukovský v druhej
polovici rieky - teda v Rakúsku,
keďže hranicou bol stred rieky.
Emil Lukovský žil v zariadení pre postihnutých v Kovarciach do roku 1995, kedy umrel.
Aug24 2002 bol daný podnet zo
spáchania trestného činu. Uznesením JUDr. Františka Štefeka
z KR PZ Bratislava bolo trestné
konanie zastavené. Podľa neho
streľba vojakov PS nebola trestným činom. Bolo podané odvolanie. Prokurátor JUDr. René
Vanek Aug27 2004 odvolanie
zamietol s odôvodnením, že
uznesenie Štefeka vychádza zo
spoľahlivo zisteného stavu veci.
Štefek je dnes advokátom.
Zastupuje GP na súdoch a vystavuje jej faktúry. Vanek na GP
pracuje priamo. Šéf GP Čižnár
si ho vybral za svojho prvého
námestníka.
Každý z nás by mal byť plný
obáv, čo za ľudia strážia dodržiavanie zákonov v tejto krajine.
Alebo aj toto vyššie nás nechá
ľahostajnými? Preto využime
príležitosť povedať svoj názor
na ľudí ako Čižnár a Vanek.

poslanec.ah@gmail.com			 Občasník o samospráve		
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Nemecko: Žiarivý príklad pre Slovensko
Niekedy počúvam sarkastické poznámky o tom, čo oslavujú
Nemci May08, keď my Deň víťazstva nad fašizmom. Oficiálne
Nemci May08 nič, May09 oslavujú Nanebovzatie Ježiša Krista.
Majú štátny sviatok. Avšak pokojne by mohli oslavovať aj May08.
Spôsob, akým sa u seba doma
vyrovnali s fašizmom, nacizmom a komunizmom na štátnej
a národnej úrovni, môže slúžiť
ako príklad. Aj Slovensku.
ODSTRÁNENIE NACISTOV
Cieľom Západu bolo okamžite v roku 1945 odstrániť všetkých
nacistov z verejných postov, kultúrneho a ekonomického života.
Po čase však Američania zistili,
že z Nemcov po WWII niet dosť
demokratov a tak zriadili súdy,
ktoré posudzovali mieru zapojenia sa členov NSDAP do systému, resp. do zločinov. Zaviedli 5
stupňov “viny”. Najťažšie končili
obesením a doživotným žalárom.
Predstavte si u nás, ak by mal
byť obesený nejaký komunista.
Čo by sa strhlo.
Podľa miery “viny” boli nacisti podnikatelia zbavení firiem.
Nacisti nesmeli v demokratickom
Nemecku podnikať. Porovnajte
so SR, kde sa k obrovským majetkom podvodne dostali komunisti
a eštebáci.
PRAVIDLÁ HRY
Takto sa nastavovali pravidlá
hry. Naštartovali tým obrovský
rozmach Nemecka. Najmenšie
previnenia neboli posúdené ako
prekážka pôsobenia v štátnej správe, kultúre, ekonomike, školstve.
V americkej, britskej a francúzskej zóne bol duch denacifikácie
naplnený a skutoční nacisti sa na
posty nedostali. Na rozdiel od sovietskej zóny, kde sa na posty dostali aj nacisti obvinení z vážnych
skutkov (zdroj: správa vysokého
komisára US armády v Nemecku
1950).
V západnej zóne Nemecka
boli z postov odstránení všetci
nacistickí starostovia a policajní
dôstojníci. Taktiež nacisti s vplyvom vo financiách, priemysle,
poľnohospodárstve, v médiách
a školstve. V US okupačnej zóne
bolo prepustených 75% učiteľov
nacistov. Koľkí u nás? Čo asi učia
učitelia komunisti naše deti?
Podobne bolo zabránené vplyvu nacistov v médiách.
PÔSOBENIE KOMUNISTOV
Slobodné nemecké média
úspešne odkrývali a škandalizova-

li každú snahu nejakého nacistu zastávať verejný post. U nás? Kde sa
pozriete, samý komunista. Vo „verejnoprávnej“ RTVS je komunistov
novinárov od pivnice po povalu.
Logicky na komunistov nepočuť
krivé slovo, sú potichu preferovaní.
Porovnajte Nemecko s pomermi v ČSR. Po WWII sa dostali na
množstvo postov konfidenti gestapa, Hlinkovej gardy a NKVD.
Najvážnejšie obvinenia boli publikované v knihe Jaroslava Frolíka na
adresu prezidenta ČSSR Novotného
ako konfidenta gestapa. Na Slovensku je najznámejší prípad ruského
agenta v KSS - Šalgoviča. NKVD
mu vytvorila kompletnú životnú
legendu. Šalgovič bol dlhé roky
predsedom SNR. Zastrelil sa ihneď
skraja roka 1990.
Po roku 1989 sa v Československu všetci komunisti udržali, pretože boli “odborníci” - napr. eštebáci.
Veď kto by žiadal odstránenie komunistov, keď zavraždili “iba” 230
ľudí, desaťtisícom v koncentračných táboroch zničili život a zdravie. Prenasledovali státisíce nevinných, včítane celých rodín, čo mali
iné presvedčenie. Už iba v Boha
veriaca časť občanov SR (72%) by
mala zobrať do úvahy vraždy, mučenie, žalárovanie a prenasledovanie kňazov, rádových sestier a mníchov a nevoliť komunistov.
NEMCI PROTI NACISTOM
V prvých voľbách po WWII
okupačné úrady vyškrtli z kandidátok viac než 300tis. členov NSDAP.
Žiaden nacista nemohol byť zvolený. My podnes nemáme ani len
zverejnené mená členov KSČ, nieto
silu alebo úrad, čo by ich povyhadzoval z kandidátok.
Najdôležitejší poznatok zo správy US Army je však toto: “...príklady návratov nacistov na posty boli
predmetom širokej publicity. Nemecká verejná mienka prinútila takých nacistov rezignovať z postov.
Nacizmus zostane mimo memeckého života iba ak ho Nemci odmietnu
a budú v tom pokračovať aj po odchode okupačných vojsk.”
SLOVÁCI
PROTI KOMUNISTOM?
Na rozdiel od Nemecka, mnohí
občania Slovenska a aj Košičania
verejne chvália režim KSČ v Československu. Podnes volia strany,
ktoré im okato pripomínajú vtedajšie “sociálne istoty.” a “časy, kedy
bolo lepšie“.
Ľudia na Slovensku sa podľa
všetkého podnes nezbavili “nostalgie” za časmi s KSČ na čele. Nieke-

dy mám zo správania voličov v SR
neodbytný pocit, že ak by v 1989
KSČ nakúpila dosť mäsa, pálenky a Bon Pari cukríkov a dali by
ich do obchodov, počas konania
manifestácií v 1989 by stáli ľudia
v radoch v obchodoch a nie na námestiach.
KAPITALIZMUS
KOMUNISTOM VYHOVUJE
Komunistom sa po počiatočnom
útlme podarilo získať moc aj majetky. Pamätáte ešte, čím nás ohlupovali? V komunizme bude všetkého
dostatok a ľudia si v obchodoch
budú vyberať úplne zadarmo to,
čo potrebujú. Budú už uvedomelí,
takže jeden si vyberie Škodovku
alebo Trabant a iný Audi A6, ako
predseda KSK Trebuľa. Fico ukazuje svoju spätosť s ľudom tak, že
keď ide na stretnutie s voličmi, svoje náramkové hodinky za 20tis. Eur
mení za lacnejšie.
Komunisti ako Fico, Trebuľa,
Paška, (ďalších menujte sami),
plnými dúškami úžívajú kapitalizmus. Z komunistov sa stali veľkopodnikatelia a boháči - napriek svojej prísahe KSČ, že všetky výrobné
prostriedky patria ľudu a že nikdy
nedopustia vykorisťovanie pracujúcich. Menujme aspoň niektorých:
Poór, Hatina, Široký, Lexa, nebohý
Rezeš. Už ich nebaví tárať o beztriednej spoločnosti kde má mať
každý rovnako. Údajný sponzor
Smeru Široký (KSČ, ŠtB) je jedným z najbohatších ľudí v SR, má
mnoho firiem. Poór získal v Trnave za 1Eur pozemky na komplex
stadión+obchody/hotely pod podmienkou, že tam postaví futbalový
štadión za 13mil. Eur. Peniaze naň
získal od Fica. Takto podvodne sa
bohatne na Slovensku.
ÚSTAVA BEZ NACISTOV
Protinacistický postoj spojencov dotatočne potvrdili samotní
Nemci v ústave z mája 1946. Pri
tvorbe nemeckej ústavy nesmeli
participovať žiadni nacisti. Žiadni
“odborníci” ako Fogaš(SDĽ), Sečanský, Čič(obaja HZDS), Gašparovič,...po jeho odchode do Prahy
(na post vicepremiéra ČSFR) ho
na prácach na Ústave SR zastúpila
ďalšia skvostná právnička Tóthová(HZDS). Jeden komunista excelentnejší než druhý.
Komunistami napísaná Ústava
SR slúži Ficovi a Gašparovičovi,
aby sa s ÚS SR ťahali o výklad slov
v otázke vymenovania šéfa GP SR.
Riadne zvoleného ale nevymenovaného. Postoj Fica v tej veci je dôkazom, že sa má čoho báť. Že dô-

kazy o nezákonnej činnosti Fica
jestvujú - o tom niet pochýb. Na
nahrávke sa chváli, že v čiernom
účtovníctve Smeru sa ocitli “sponzorské” peniaze, ktoré zabezpečil
vlastnou hlavou.
NÁKLADY NA NDR
Nepustiť nacistov na posty
bolo v časoch po WWII v SRN
samozrejmosť. V ČSR práve naopak. A výsledok? Západní Nemci
vyrábali Mercedesy a BMW,
Východní Wartburgy a Trabanty.
Čechoslováci Škodovky. Už po
23 rokoch po okupácii v auguste
1968 z Československa nik neutekal do komunistického NDR
- všetci si vyberali bohatú SRN.
Samotní Nemci dobre poznajú, čo to znamená doplácať na
komunistov. V 1990 bola zavedená špeciálna daň na pozdvihnutie
NDR na úroveň SRN. Platia ju
podnes. Podľa odhadov bolo do
NDR naliate 1300mld. Eur. Je to
nepredstaviteľne obrovská suma
- temer 50 štátnych rozpočtov SR.
SUDCOVIA V NEMECKU
Keď sa nemecký štát po 46
rokoch opäť spojil, prijal zákon
o previerkach pre 2600 prokurátorov a sudcov NDR. Demokrati
v SRN vedomí si čoho sú schopní
komunistickí “strážcovia zákonnosti”, rozhodne chránili to, čo
vybudovali. Z 2600 ich v demokracii smelo pokračovať 700.
Zoberme si opäť realitu SR.
Po r. 1989 zostali na svojich postoch temer všetci sudcovia a prokurátori. Vyškolení na VÚML,
počúvajúci príkazy z OV KSS ako
majú vyhlásiť ten-ktorý rozsudok.
Strážca zákonnosti v SR - prokuratúra - je prepchatá komunistami. Jej bývalý dlhoročný šéf Trnka
bol už v komisii pre vyšetrovanie
udalostí Nov17 1989 za vojenskú
prokuratúru. A tam za čias KSČ
mohli iba naozaj preverené kádre.
Len aby sa nezabudlo: Trnka vyhovoval ako Smeru, tak SDKÚ.
Komunisti sú skrátka nezlúčiteľní s demokraciou. Presne tak ako
nacisti. Sú to rovnaké zločinecké
režimy, potláčajúce základné
ľudské práva, používajúc k tomu
štátnu moc. Nútené odstránenie
nacistov po WWII prinieslo jasný
výsledok. Nemci sú najsilnejším
štátom EÚ. Za 68 rokov z rozbombardovanej a hladujúcej
krajiny vyprodukovali bohatú,
enviromentálne orientovanú veľmoc. Pohltili svoju komunistickú
časť a ukázali tak silu Spravodlivosti a Slobody.

