
Od druhého kola volieb do orgánov
samosprávnych krajov uplynul zhruba mesiac.
Panika protislovenských živlov, spôsobená
dôverou obyvateľov banskobystrického kraja
v moju osobu, pomaly utíchla, a tak nastal čas
na serióznu a poctivú prácu. Od môjho nástupu
do úradu neprešlo ešte ani symbolických sto dní,
a na povrchu kalných vôd samosprávneho kraja
sa začali vynárať prvé podozrivé zmluvy
a machinácie. Neefektívne fungovanie niektorých
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja,
absolútne nevýhodná zmluva na autobusovú
dopravu, či množiace sa podnety poukazujúce na
korupciu a klientelizmus v domovoch sociálnych
služieb. Doslova zhnitou čerešničkou na torte
krajských problémov je regionálna správa ciest,
ktorá bola nastavená na takmer neobmedzenú
spotrebu finančných zdrojov. A za tie milióny
výsledky horšie ako zlé.

Chápem, že mnohým sa nepáči moja snaha
otvárať pre kraj a jeho obyvateľov nevýhodné
zmluvy, a možno mnohí sa týmto mojim konaním

cítia byť ohrození. Avšak bol to môj sľub občanom
a pre jeho naplnenie spravím všetko, čo bude
v mojich silách.

Ak za tri týždne vo funkcii predsedu kraja
vidím prvé zdroje plytvania s verejnými
financiami, čo nájdem po troch mesiacoch? A ak je
takáto neutešená situácia na úrovni kraja,
aká musí byť na úrovni republiky? Ako sa
na úrovni štátu asi šafári s  neporovnateľne väčším
rozpočtom a  s pomocou nepomerne väčšieho
množstva kumpánov a distribučných kanálov?
Zle čo i len pomyslieť!

Tento pohľad do zákulisia pri nakladaní
s verejnými financiami som získal vďaka výsledku
volieb. A práve o ďalších voľbách budú
aj nasledujúce dni, týždne, a mesiace. Využime
šancu a pokračujme v práci! V práci v prospech
všetkých slušných ľudí. Pod hlavičkou a vlajkou
Ľudovej strany Naše Slovensko.

Ing. Mgr. Marian Kotleba
kotleba@NaseSlovensko.NET



PRAVDA O KŠEFTOCH S DOMOM MATICE SLOVENSKEJ
V MOLDAVE NAD BODVOU

Vážení priatelia,

dovoľte nám osloviť vás s prosbou o pomoc a podporu v tom čo Vám chceme v nasledujúcich
riadkoch opísať. To, čo sa nám stalo. Je to skutočnosť, nie výmysel. Realita, ktorú uskutočnila moc tohto
štátu. Za naše stanovisko, na tomto mieste uvedené, ako autori preberáme plnú zodpovednosť.

Ak ste neplatič nájmu, zákony v tomto štáte umožňujú vlastníkovi požiadať súd o Vaše
deložovanie.  Pán Marian Glowaty z Moldavy nad Bodvou neplatičom nebol, ba naopak svojim
finančným vkladom a prácou pomohol na základe dohody s bývalým vedením MS s rekonštrukciou

objektu, ktorý Matica slovenská zakúpila na matičné účely v Moldave nad Bodvou
Po oprave sa stal objekt zaujímavým na predaj už aj svojim umiestnením v centre mesta. Tiež

bolo potrebné zastaviť dobre sa rozvíjajúcu činnosť Domu MS, ktorý v objekte začal svoju činnosť.

Matica  požiadala  súd  o  neplatnosť nájomnej  zmluvy  ,  ktorú  som  ako  riaditeľka  DMS  v  Moldave
nad Bodvou uzatvorila s p. Glowatym ako kompenzáciu za jeho vklad a tým zabránila odpredaju budovy.
MS  požiadala  súd  o  vyslovenie  neplatnosti  zmluvy.  .  Súd  rozhodol,  že  je  platná.  Samozrejme,  že  som

dostala výpoveď. Nie jednu až dve. Prvú som vyhrala, ale ma nevpustili aj napriek rozsudku
na pracovisko. Dostala som druhú Už bolo potrebné len dostať z objektu nájomcu.

Nový pán predseda  na svoje konania zákon nepotreboval. Tie nech platia pre ch u d o b u.

 Splnomocnil firmu Lesy sv.Huberta - jej konateľa p. Marcela Onofreja, aby nájomcu aj bez právneho
titulu- rozhodnutia súdu o vysťahovaní -  vysťahoval. Dňa 12.júla 2013 keď p. Glowaty odišiel za prácou
mimo Moldavu na Bodvou vystihli jeho neprítomnosť. V objekte založilil požiar ,. Privolaným policajtom

a požiarnikom sa predstavil ako nový nájomca. Budovu oblepil páskou a zámky vymenil. To všetko
so súhlasom a na základe splnomocnenia predsedu MS p. Mariana Tkáča.

Pán  Glowaty  investoval  do  objektu  2,6  mil  Sk.  Nájomnú  zmluvu  mal  na  22.5  roka.  Dnes

je  na  ulici  s  taškou  s  letným  oblečením.  Všetok  jeho  majetok,  ako  aj  osobné  doklady,  ktorú  mohli  byť
zneužité,  boli deložované. Má 57 rokov a nič. Obchod vedenia MS ho pripravil o všetko.

Súd na žiadosť p. Glowatého vydal predbežné opatrenie. Matica sa však odvolala.  Ako dlho
bude ešte p. Glowaty na ulici? Vaša pomoc a podpora určite urýchlia spravodlivé vyriešenie jeho
problému. Náš spor trvá už 8 rokov.

Marian  Glowaty a Viera Ďurášová (bývalá riaditeľka Domu MS)
Kontakt: durasova@centrum.sk, tel: 0911 165 468



ZMENA PRICHÁDZA!
Skutočná zmena prichádza! Aj týmito

slovami môžeme zhodnotiť význam zvolenia
Ing. Mgr. Mariana Kotlebu – lídra Ľudovej strany
Naše Slovensko, za predsedu banskobystrického
kraja. Je to radostná a nádejná správa
pre všetkých slušných ľudí na Slovensku, trpiacich
pod jarmom pseudodemokratického systému,
ovládaného medzinárodnými finančníkmi
a ich domácimi zlodejskými prisluhovačmi.
A zvlášť je to dobrá správa pre všetkých
obyvateľov Slovenska terorizovaných cigánskymi
extrémistami, biedou a sociálnou
nespravodlivosťou.

Koľko sme sa pred voľbami napočúvali
o tom, ako ĽS Naše Slovensko nemá žiadnu šancu
uspieť, ako je hlas pre ňu a jej kandidátov
strateným či prepadnutým hlasom?!. Koľko sme
sa tiež napočúvali o tom, že bez cudzích
finančných zdrojov, bez podpory médií
a bez spojenia sa s niektorou zo „štandardných“
politických strán sa nikdy nemôžeme presadiť?!
Tieto kuvičie hlasy špekulantov, zbabelcov,
a zradcov po voľbách do orgánov samosprávnych
krajov však odrazu stíchli. Dnes už nikto
na Slovensku nepochybuje o tom, že ĽS Naše
Slovensko a jej líder Marian Kotleba dokázali to,
čo sa žiadnej podobnej politickej strane
nepodarilo od roku 1938! A to bez akejkoľvek
podpory finančných skupín či pomoci
zo zahraničia!

O úspechu Mariana Kotlebu
už nepochybujú ani naši nepriatelia, o čom svedčí
ich hystéria a vyplakávanie nad našim
kresťanským, národným a sociálnym programom.

Pravá tvár všetkých „štandardných“ politických
strán sa ukázala v momente, keď sa navonok
nezmieriteľní súperi spojili v boji proti „hrozbe“
menom Kotleba.

Plán systému bol jasný –
v Banskobystrickom kraji, tak ako všade inde,
mal vyhrať „červený koaličný“, alebo „modrý
opozičný“ kandidát. Rozkrádanie štátu a služba
cudzím záujmom by tak mohli nerušene
pokračovať. Mocní tohto sveta a ich bábky
vo vláde verili, že slovenský národ je na kolenách,
neschopný akéhokoľvek odporu. Aké zdesenie
museli zažiť, keď sa národ napriek výzvam médií
a sociológov v kritickej chvíli opäť postavil
na nohy a ukázal, že so sebou viac nenechá
zametať?! Aká hrôza ich musela pochytiť,
keď  napriek masívnemu očierňovaniu,
nenávistnej propagande a bezbrehému
kriminalizovaniu zvíťazil ich jediný reálny oponent
na Slovensku – Marian Kotleba z Ľudovej strany
Naše Slovensko? Keď ani všemocné peniaze
a bezuzdná moc, ktoré dovtedy vždy fungovali,
tentoraz neporazili pravdu a zdravý rozum?

S pomocou Božou a pod vedením
Mariana Kotlebu Ľudová strana Naše Slovensko
dosiahla svoje prvé volebné víťazstvo,
čím odštartovala cestu ku skutočnej zmene.
Cestu, ktorá sa neskončí dovtedy,
kým zo Slovenska nebude Slovensko slovenské,
Slovensko kresťanské a Slovensko biele. Presne
tak, ako to v časoch bojov o národnú autonómiu
predpovedal otec národa Andrej Hlinka.

Mgr. Rastislav Schlosár
krajBA@NaseSlovensko.NET



SLOVENSKO, PREBUĎ SA!
Čipovanie občanov ide podľa plánu!
Elektronické čipy v našich osobných dokladoch už nie sú žiadnou novinkou. Poslušne plniac príkazy
Európskej únie ich vláda za stá milióny eur postupne zaviedla do pasov, vodičských aj technických
preukazov. Od decembra 2013 sú čipy aj v našich základných dokladoch – občianskych preukazoch. Táto
technológia sa zavádza oficiálne pod zámienkou modernizácie a zvýšenia bezpečnosti a pohodlnosti
v komunikácií s úradmi. V skutočnosti však vláde umožňuje sledovať pohyb a životné zvyky obyvateľstva.
Čipy v občianskych preukazoch a iných osobných dokladoch sú posledným technologickým krokom
pred zjednotením všetkých dokladov do jedného univerzálneho dokladu s čipom, implantovaným
priamo do ľudského tela. Zavedenie čipov priamo do telesných orgánov odštartuje poslednú etapu
budovania tzv. Nového svetového poriadku (NWO – New World Order)!

Kultúra smrti a rozvrat rodiny nie je fikciou, ale tvrdou realitou!
Nedávny, mimoriadne ostrý, pastierky list slovenských biskupov, varujúci pred rozširujúcou sa kultúrou
smrti, zdvihol vlnu nevôle medzi najrôznejšími liberálnymi skupinami, obraňujúcimi záujmy sexuálnych
deviantov a iných rozvracačov tradičných hodnôt. Biskupi vraj bezdôvodne šíria strach a poplašné
správy.  Fakty  hovoria  práve  o  opaku.  Len  počet  rozvodov  stúpol  medzi  rokmi  1970  až  2001
o neuveriteľných 739%, úmerne s tým aj počet detí vyrastajúcich v neúplných rodinách. Spolu s tým
rastie aj sexuálna promiskuita a drogové závislosti medzi mladými. Hoci pôrodnosť medzi bielymi
rodinami na Slovensku neustále klesá a už dnes je na úrovni, znamenajúcej vymieranie národa, vláda
podporou legálnych potratov umožňuje ročne zabiť ďalších niekoľko tisíc detí. Homosexuáli a iní devianti
na verejnosti pod ochranou polície a s podporou vlády otvorene demonštrujú svoje zvrátené úchylky.
Namiesto vychovávania detí k vlasteneckým ideálom a tradičným hodnotám sa už aj prváčikovia
v šlabikároch učia o rozvrátenej rodine, v ktorej deti majú „dvoch oteckov alebo dve mamičky“.

Premiér Fico oživuje čechoslovakizmus!
Premiér  Fico  pri  poslednom  stretnutí  s  českým  premiérom  Rusnokom  rozoberal  „spoločný  postup
pri presadzovaní značky Made in Czechoslovakia.“ Namiesto dôsledného podporovania domáceho
slovenského priemyslu a poľnohospodárstva (zahŕňajúceho aj budovanie značky Made in Slovakia),
ktoré by Slovensku prinieslo ekonomickú sebestačnosť a desaťtisíce pracovných miest, Fico oživuje
a presadzuje bláznivé nápady čechoslovakistov, ktorí sa dodnes nezmierili s existenciou samostatnej
Slovenskej republiky, ktorej 21. výročie vzniku sme si len nedávno pripomenuli.

ŽEHNAJ, BOŽE!
Žehnaj, Bože, nám Slovákom

v budovaní rodnej chaty,
nech staviame ju diaľ pevne,

že ju víchor nevyvráti!

Žehnaj na tých našich rukách
rozkvitnuté kvety,

nech sú šťastné raz vo svojom
slovenské tie Tvoje deti.

Žehnaj, Bože, v tvrdom boji
za zákony Tvoje pravé,

za tie naše všetky práva,
za idey krásne – zdravé!

Žehnaj, Bože, nášmu ľudu,
žehnaj vždycky, žehnaj všade,
nech rozkvitá navždy šťastím

to Slovensko naše mladé!

Jano Elexa


