Milí priatelia a voliči! V prvom rade mi
dovoľte sa vám v mene Ľudovej strany Naše
Slovensko úprimne poďakovať za dôveru,
ktorú ste nám svojimi hlasmi v prvom kole
krajských volieb prejavili. Obzvlášť sa chcem
poďakovať obyvateľom banskobystrického kraja,
ktorí svoju dôveru dali mne osobne, a ktorí ma
svojou voľbou poslali do druhého kola v boji
o miesto
predsedu
Banskobystrického
samosprávneho kraja. Zároveň chcem uistiť
všetkých mojich priateľov, známych, susedov,
ale aj ostatných obyvateľov bystrického okresu,
že si veľmi vážim vašu dôveru a to, že vďaka vám
som sa stal banskobystrickým krajským poslancom
s najväčším počtom hlasov. Zodpovedne môžem
povedať, že či už ako predseda kraja
alebo ako poslanec budem robiť všetko
pre naplnenie môjho programu tak, aby som
nesklamal vašu dôveru. Vždy a v každom ohľade
sa budem snažiť konať tak, aby ste svoje
rozhodnutie dať hlas práve mne nikdy neoľutovali.
Zvolenie za poslanca Banskobystrického
samosprávneho kraja a postup do druhého kola

v boji o miesto predsedu je pre mňa obrovskou
výzvou. Výzvou nepremárniť historickú šancu
zachrániť Slovensko. Výzvou dokázať, že nie všetci
politici sú korumpovateľní a predajní. Výzvou
postaviť sa politickej mafii, ktorá od divadelného
prevratu v novembri ´89 neľútostne a vytrvalo
likviduje nielen náš ľud, ale už aj štát.
Hystéria, ktorá sa v radoch politických
mafiánov po zverejnení výsledkov prvého kola
zdvihla, ma utvrdila v tom, že nadišiel čas
na poriadne upratovanie. Viem, že to nebude
ľahké. Napriek všetkému však verím, že v tom boji
nebudem sám. Verím, že aj medzi poslancami
sa nájdu takí, ktorí uprednostnia prácu pre ľudí
pred straníckymi rozkazmi. A keby to tak
aj nebolo, tak ešte vždy mám vás – mojich
priateľov a voličov – o ktorých sa v ťažkých
chvíľach opriem, a na ktorých názor budem vždy
zvedavý. Ak ste na to pripravení, tak do toho
poďme. Ja pripravený som!
Ing. Mgr. Marian Kotleba
kotleba@naseslovensko.net

PRIATELIA POZOR! LEN VOLIŤ NESTAČÍ!
Dostatočný počet hlasov nám na víťazstvo nemusí stačiť! Z informácií, ktoré médiá priniesli ešte
pred spustením kampane proti Marianovi Kotlebovi je zrejmé, že už v prvom kole volieb dochádzalo
vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja ku kupovaniu cigánskych hlasov. Politická mafia
v druhom kole nenechá nič na náhodu. 60.000 cigánskych hlasov je pre nich príliš silné lákadlo na to,
aby mu vedeli odolať! Preto je veľmi dôležité, aby sa každý kto môže prihlásil za pozorovateľa priebehu
volieb vo svojom volebnom okrsku! V deň volieb u predsedu volebnej komisie oznámte, že chcete byť
pozorovateľom volieb. Sledujte ich priebeh a v prípade akýchkoľvek pochybností okamžite volajte
políciu na číslo 158! Trvajte na vyhotovení písomného záznamu! Ten zoskenujte a spolu s opisom
prípadu pošlite mailom na komisie@naseslovensko.net Ďakujeme!

2. kolo volieb sa bude konať v sobotu 23. novembra!

PREDSTAVUJEME PROGRAM KANDIDÁTA ĽS NAŠE SLOVENSKO NA PREDSEDU BBSK

ING. MGR. MARIANA KOTLEBU

1. Odstránim nespravodlivé zvýhodňovanie nielen cigánskych parazitov pred slušnými
ľuďmi. Zvýšim zamestnanosť a zlepším podmienky na život a bývanie slušných rodín.
Ročný rozpočet kraja tvorí 150 miliónov eur. Časť z týchto peňazí kraj prerozdeľuje na podporu
kultúry, športu a sociálnych služieb. Kraj určuje, kam a na čo tie peniaze pôjdu. Podľa mňa sa už treba
začať starať o slušných ľudí, a nie sa stále dookola zaujímať o tých, ktorí len natŕčajú ruky. Mňa zaujímajú
slušní ľudia, naši ľudia. A práve pre nich chcem z rozpočtu kraja ukrojiť čo najviac.
Kraj môže založiť podniky, v ktorých s podporou štátu zamestná stovky až tisícky ľudí. Môžeme
obnoviť zničené družstvá a namiesto toho, aby sme dovážali talianske jablká či poľské zemiaky si ich
môžeme vypestovať sami. Ako dakedy. Rovnako môžeme obnoviť živočíšnu výrobu a namiesto steroidmi
a vodou napichaného poľského a írskeho mäsa dať našim ľuďom mäso zdravé. Okrem zdravej stravy
a zvýšenia potravinovej sebestačnosti tak získame aj mnoho pracovných miest. A to stále nie je všetko.
Kraj má tiež možnosť zlepšiť katastrofálnu situáciu v bytovej otázke. Ľudia sú dnes nútení sa kvôli
kúpe bytu zadlžiť na celé desaťročia len preto, že štát stavia byty zásadne len pre cigánskych parazitov.
Slušný biely človek nemá takmer žiadnu šancu sa dostať k nájomnému bytu. A práve tu kraj môže
významne pomôcť. Založením sociálneho podniku zameraného na bytovú výstavbu môže začať stavať
nájomné byty pre slušných ľudí. Za náklady a primeraný zisk, povedzme 20%. Nie ako súkromní investori
a bankári, ktorí na každom postavenom a predanom byte potrebujú aspoň 100%-ný zisk. Poviete si,
to je nemožné. Nie, nie je to nemožné, len dnešným pánom chýba politická vôľa pomôcť ľuďom.

2. Zlepším bezpečnostnú situáciu aj v odľahlých častiach Banskobystrického kraja.
Niektoré časti Banskobystrického kraja sú vďaka svojej polohe ako aj z dôvodu početného
osídlenia cigánskymi extrémistami doslova nevhodnými miestami pre život normálneho slušného
človeka. Preto tak, ako sa z pozície predsedu kraja vynasnažím zvýšiť zamestnanosť a zlepšiť bytovú
situáciu, rovnako sa pokúsim zlepšiť aj situáciu bezpečnostnú. V rámci riešenia diplomovej práce
na Ekonomickej Univerzite Mateja Bela som pod vedením doc. Ing. Štefana Hronca, PhD. vypracoval
štúdiu zameranú práve na riešenie bezpečnostnej situácie v Banskobystrickom kraji. V rámci práce sme
navrhli a z ekonomického hľadiska aj prepočítali jedinečný alternatívny bezpečnostný systém, ktorý
pomôže zaistiť bezpečnosť obyvateľov všade tam, kde nie je zriadená obecná polícia, a kde sa z rôznych
dôvodov občania nemôžu spoliehať na políciu štátnu. Ako príklad môžem uviesť okres Revúca, kde už aj
deti vedia, ktorí cigánski úžerníci a drogoví díleri sú pod ochranou štátnej polície. Proti týmto polícia
nezasahuje a oni jej na oplátku sem tam pustia malé ryby z vlastných radov – cigánskych vreckových
zlodejíčkov alebo šoférov bez vodičského oprávnenia. Napriek tomu, že o tomto doslova nebezpečnom
stave riaditeľ KR PZ v Banskej Bystrici vie, na jeho nápravu nerobí vôbec nič. A práve preto som
pripravený v rámci kraja spustiť systém, pomocou ktorého sa občania budú môcť efektívne chrániť sami.
Ing. Mgr. Marian Kotleba
kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

VŠETCI PROTI KOTLEBOVI
ALEBO DEMOKRACIA NA SLOVENSKU V PRAXI
Po zverejnení výsledkov prvého kola
volieb do orgánov samosprávnych krajov boli
mnohí prekvapení postupom volebného lídra
Ľudovej strany Naše Slovensko Ing. Mgr. Mariana
Kotlebu do druhého kola. Ešte ani poriadne
neuschol atrament na zápisnici Ústrednej
volebnej komisie a Slovensko začali zaplavovať
správy o extrémizme, hrozbe fašizmu, a o hlúpych
voličoch, ktorí mu dali hlas. Médiá, mimovládne
organizácie, mnohí blogeri a hlavne predstavitelia
tzv. štandardných politických strán sa začali
predháňať vo vyjadreniach, odsudzujúcich nielen
Mariana Kotlebu a jeho voličov, ale dokonca
všetkých obyvateľov Banskobystrického kraja.
A okrem toho všetkého sa začali diať i veci dosiaľ
nevídané.
Niekoľko súkromných médií (Pravda,
Hospodárske noviny, portál aktuálne.sk) verejne
deklarovalo, že Marianovi Kotlebovi neposkytnú
žiadny priestor na vyjadrenie, pričom tento
priestor poskytnú jeho oponentovi Vladimírovi
Maňkovi. Bulvárny plátok SME zas vyjadril postoj,
že síce tiež Marianovi Kotlebovi neposkytne
priestor, ale jeho činnosť a kampaň bude
hodnotiť a komentovať. Samozrejme, Vladimír
Maňka má aj tam dvere otvorené dokorán.
Ešte zaujímavejšie úkazy ako na poli
mediálnom sa začali diať na poli politickom.
Krížom krážom sa začali spájať všetky politické
strany bez rozdielu straníckej farby. Červení
boľševici, modrí demokrati, červeno-modrí židia
a aj hnedí akože kresťania sa spojili, len aby nebol
ohrozený ich zabehnutý systém rozdeľovania
verejných funkcií a hlavne financií. Tí, ktorí si ešte
pred týždňom nevedeli prísť na meno a nadávali
si do zlodejov, sa zrazu ako postavili ako jeden,
len aby zabránili zmene. Lebo ako sa hovorí,
nová metla dobre metie.

Buďme konkrétni, nech je obraz
o prehnitosti a pretvárke súčasnej politickej scény
dokonalý. Neúspešný kandidát na predsedu BBSK
Ľudovít Kaník z SDKÚ počas svojej volebnej
kampane za státisíce eur pri sadení župných lipiek
neustále
opakoval,
aké
je
dôležité,
aby za predsedu kraja nebol opäť zvolený
kandidát SMERu Vladimír Maňka. Dva dni
po vyhlásení výsledkov prvého kola Ľudovít Kaník
zmenil názor a povedal, že v druhom kole
je nevyhnutné podporiť práve Vladimíra Maňku.
Ani predstavitelia strany NOVA na čele
s Danielom Lipšicom neostali bokom. Kandidátku
SMERu Flašíkovú-Beňovú označili za neprijateľnú,
no v Banskobystrickom kraji odporučili voliť
kandidáta SMERu Vladimíra Maňku. Ako vždy aj
teraz najďalej zašiel premiér Róbert Fico.
Ten nielenže vie, ako druhé kolo volieb dopadne,
ale v opojení mocou vyjadril svoje želanie zakázať
voliť kandidátov typu Marian Kotleba. Systému
nepohodlných ľudí, ktorých príchodom do politiky
by skončili zlaté časy zlodejov a vlastizradcov.
Tieto hysterické reakcie protislovenských
médií a dlhoročných politikov znamenajú
len jediné. Tí, ktorí dlhé roky bez obáv z odplaty
likvidovali náš štát, začínajú mať strach. Strach
z toho, že Slovensko sa pomaly prebúdza z apatie.
Strach z pádu systému, ktorý slušným ľuďom
za 24 rokov priniesol len poníženie, biedu
a totálny úpadok.
Zmena je dnes bližšie ako kedykoľvek
predtým. Obyvatelia Banskobystrického kraja
majú jedinečnú príležitosť spustiť proces
národného a duchovného obrodenia našej vlasti.
Stredoslováci, využite šancu! V druhom kole
pôjde o každý jeden hlas! Choďte voliť!
F. Pospíšilová, Kežmarok

VOLEBNÝ KVÍZ: KOTLEBA PROTI POLITICKEJ MAFII
V druhom kole krajských volieb volíme už len predsedu kraja. Obyvatelia Banskobystrického kraja
sa môžu rozhodnúť medzi Ing. Mgr. Marianom Kotlebom a Ing. Vladimírom Maňkom.
Vladimír Maňka mal už niekoľko možností dokázať, čo chce a vie pre ľudí spraviť – ako primátor
mesta Zvolen, ako poslanec NR SR, ako poslanec Európskeho parlamentu a tiež ako predseda BBSK.
Dnes, keď sa nad našim krajom vznáša hrozba kyselinovej ťažby zlata v Detve, je potrebné
pripomenúť, že práve počas primátorovania Vladimíra Maňku bol vo Zvolene vyrúbaný jeden
z najkrajších mestských parkov na Slovensku.
Zamyslime sa a položme si otázku. Voliť či nevoliť? Maňku či Kotlebu? Pre tých, ktorí sa
nevedia rozhodnúť, sme pripravili volebný kvíz. Otestujte sa a vyberte si svojho volebného favorita!
1. Viete vymenovať aspoň 4 veci, ktoré pre Vás BBSK za 4 roky spravil?

a) áno

b) nie

2. Súhlasíte s plánovanou kyselinovou ťažbou zlata v Detve a Kremnici?

a) áno

b) nie

3. Myslíte si, že sa dá byť súčasne v práci v Bruseli aj v Banskej Bystrici?

a) áno

b) nie

4. Súhlasíte s neustálym zvyšovaním štátneho dlhu?

a) áno

b) nie

5. Myslíte si, že Slovenská republika má svoju politiku podriaďovať EÚ?

a) áno

b) nie

6. Pokladáte súčasné nastavenie sociálneho systému za spravodlivé?

a) áno

b) nie

7. Myslíte si, že žiadať aby zákon platil pre všetkých rovnako je extrémizmus?

a) áno

b) nie

Zakrúžkujte svoje odpovede a spočítajte ich. V prípade, že ste aspoň 4x odpovedali áno,
ste zrejme spokojní so stavom vecí verejných a preto nepotrebujete zmenu – nemusíte ísť voliť,
alebo voľte Vladimíra Maňku. Ak ste aspoň 4x odpovedali nie, je jasné, že si uvedomujete potrebu
nápravy systému riadenia štátu a kraja, a preto by Vašou voľbou mal byť Marian Kotleba.

PRVÉ TRI KROKY MARIANA KOTLEBU PO ZVOLENÍ ZA PREDSEDU BBSK
Čo najskôr po nástupe do funkcie sa budem snažiť racionalizovať výdavky a tak získať zdroje
na plnenie môjho programu – vytváranie pracovných miest a zlepšenie bezpečnosti obyvateľov kraja.
1.
Úrad hlavného kontrolóra BBSK poverím kontrolou všetkých zmlúv na dodávku tovarov
a služieb presahujúcich hodnotu 2660,- eur, uzavretých ako samotným Úradom BBSK tak aj
organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V prípade zistenia ich nevýhodnosti navrhnem ich
zrušenie alebo úpravu.
2.
Prehodnotím prácu súčasného predsedu BBSK a ďalších riadiacich pracovníkov. V prípade,
že bude zistené spôsobenie škody, túto od nich budeme vymáhať. V prípade zistenia porušenia zákona
podám podnet orgánom činným v trestnom konaní.
3.

Navrhnem znížiť počet poslancov zastupiteľstva BBSK zo súčasných 49 na 40.
Ing. Mgr. Marian Kotleba

V DRUHOM KOLE VOLIEB MÔŽE PRÁVE VÁŠ HLAS ROZHODNUŤ O VÍŤAZSTVE
NAD POLITICKOU MAFIOU, KTORÁ NIČÍ SLOVENSKO. POĎTE VOLIŤ!

