
   Igor Matovič

Máme radi Slovensko
týždenník hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Kauza VÁHOSTAV
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Slovensko, kde sa budeme cítiť dobre ako doma.

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.

Vízia občianskeho hnutia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti:

Sen o Slovensku
Politické strany 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.

Podvod s Váhostavom sa začal pred 25 rokmi podvodmi, za ktoré sa 
Viktor Kožený roky skrýva na Bahamách a jeho pobočník Juraj Širo-
ký si na Slovensku užíva priazeň najvyšších. Opantanie milióna ľudí 
Harvardmi a následné čachre s ich majetkami zabezpečili Širokému 
šmahom ruky miesto na výslní podnikateľského neba. Zrazu si mohol 
dovoliť kúpiť... aj politika, ktorému ego a ambície zahalili oči tak doko-
nale, že si neuvedomoval, čo spôsobí, ak raz zoberie bokom.

Na druhý pokus
V roku 2002 to ešte nevyšlo. V roku 2006 už áno a nasledovali vrat-
ky a s nimi raj na zemi. Pre pár vyvolených „akcionárov“ Smeru, ako 
sa zvyknú nazývať. Podľa toho, ako bolo veľmi dopriate Jurajovi Ši-
rokému, jedným z „akcionárov“ bol zrejme aj on. Širokého otroci boli 
dosadení priamo na miesta najvyššie. Za predsedu vlády Fico, za 
predsedu parlamentu Paška, za ministra dopravy Vážny, za ministra 
zdravotníctva Raši... dcéra a nevesta za asistentky poslancov Smeru, 
bratranec manželky za poslanca plus približne ďalších dvadsať otro-
kov na správne miesta.

A mohli začať. Najprv podľa prokuratúry sfalšovali analýzu na Váž-
neho ministerstve dopravy v prospech výstavby diaľnic cez PPP. Parla-
ment v rukách Pašku vytváral a udržiaval „priaznivé“ legislatívne pro-
stredie a najvyššie krytie poskytoval otrok Fico. Ak bolo treba vyradiť 
lacnejších konkurentov, stalo sa. Ak sa náhodou odvolali na Úrad pre 
verejné obstarávanie, osobný priateľ Fica Roman Šipoš to zariadil. A 
ak by mal niekto snahu robiť problémy – šéf polície bol ich, šéf proku-
ratúry bol ich a šéf Najvyššieho súdu bol kamarát Harabin. Výsledkom 
práce otrokov boli štátne (naše) zákazky za 3 miliardy eur pre Širokého.

Radičovej komplikácia
Stalo sa však niečo, čo nečakali. Prišla vláda Ivety Radičovej a s ňou 
rozhodnutie tento špinavý kšeft zrušiť. Sám som ako koaličný apendix 
bol za ministrom Figeľom s prosíkom, aby to urobili, aby nabrali odva-
hu. Váhostav a spol sa im vyhrážali žalobami a arbitrážami, ale na-
priek hrozbám sa vláda odhodlala a PPP projekty okolo Žiliny zrušila.
Nasledovali opätovné súťaže bez šitia podmienok na mieru a vyraďo-
vania lacnejších ponúk. Čuduj sa svete, zrazu tie isté úseky vysúťažili 
ani nie za polovicu Ficových cien... a nízke ceny dával nielen Váhostav, 
ale aj všetci zúčastnení. Hovoriť preto o tlaku, ktorému stavebné fir-
my podľahli, je hlúpe. Nemôžeme predpokladať, že všetky boli hlúpe. 
Alebo inak – predpokladať, že niekto súťaží s cenou, na ktorej prerobí, 
je hlúpe. Jeden príklad za všetky – kým Fico „vysúťažil“ tunel Višňové 
pre Širokého za 1,1 miliardy eur, vo férovej súťaži boli tri ponuky pod 
400 miliónov eur!

Nová doba
Pre Váhostav tak nastala iná doba. Zrazu mal efektívne hospodáriť pri 
marži zrazenej konkurenciou na minimum, čo Široký, zvyknutý na mar-
že z ríše snov, nedokázal a padol na kolená. Za Fica. To, že sa tak stane, 
bolo zrejmé najmä posledné dva roky. Dodávatelia vypisovali listy, od-
mietali nastúpiť na Širokého stavby... a Fico bol hluchý. My sme v opo-
zícii predkladali zákony na ochranu subdodávateľov... a Fico bol stále 
hluchý. Nemohol inak – nebol slobodný a z Bahám inštrukcie neprišli.

Reštrukturalizácia a s ňou spojené odhodlanie pár malých poškode-
ných živnostníkov či opozície však dokázali nemožné. Len v krátkosti 
– Fico vymyslel riešenie – vinník nie je on, ale Figeľ (predtým Radičová) 
a na dlhy za kamaráta sa poskladajú všetci, ktorí majú v banke účet. 
Geniálne. Pre Juraja Širokého a jeho otrokov.

Ako Zlo poraziť ?
Kauza Váhostav môže naozaj Ficovi zlomiť krk. Ak časť opozície ko-
nečne prestane mať mokré sny o spoločnej vláde so Smerom a keď 
sa všetci začneme s ľuďmi baviť ľudskou rečou. Na začiatok stačí, ak 
budeme všetci ľuďom na príklade vysvetľovať, ako a pre koho funguje 
Ficov „sociálny štát“. Váhostav je príklad priam učebnicový.
V prípade, ak to spolu nedokážeme, Slovensko zahynie na rozkrádanie 
SMERu. Mladí ľudia definitívne zo Slovenska utečú ... a nechajú tu opuste-
ných rodičov splácať Ficove dlhy a v nádeji čakať, že ich aspoň na Vianoce 
prídu pozrieť vnúčatá. Nedopusťme to, prosím!       Igor Matovič (OĽaNO)

   Naši poslanci držali štafetu

   Širokého megavilla na Bahamách

   Širokého villa za 15 miliónov eur


