POPRADČANIA NEBOJTE SA!
Tento odkaz nám zanechal Ján Pavol II, pri návšteve Slovenska v roku 1995.
Nebojte sa pravdy a zobuďte sa z blaženej nevedomosti, pretože tak ako sa špina
po čase vždy vyplaví na povrch, rovnako sa na povrch dostane aj pravda.
Je preto len na Vás, či sa vo voľbách v roku 2013 a 2014 dobrovoľne rozhodnete
pre život v sebaklame a bude Vám to takto aj naďalej vyhovovať.
POĎAKOVANIE 30. septembra bola ukončená petičná akcia za vyhlásenie referenda o odvolaní primátora a spojení
referenda s voľbami do VÚC. Vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým Popradčanom, ktorí našli odvahu podporiť
svojim podpisom túto petíciu. Náš zámer vyzbierať 12 500 podpisov sa síce nepodaril, ale 5128 podpisov a k tomu 275
podpisov občanov mimo volebného obvodu mesta Poprad je dôkazom, že existuje nádej na zmenu. A to aj napriek
rezignácii a ľahostajnosti väčšiny k veciam verejným v dnešnej mizérii, kedy mnohým ide doslova o prežitie v atmosfére
strachu, aká panuje v Poprade,.
PRIMÁTOR VEREJNE KLAME! V článku „Sľuby dané Popradčanom splním“- v Podtatranskom kuriéri 9.10.2012
v súvislosti so žalobou, ktorú na mňa podal uviedol, „... SOM PRESVEDČENÝ, ŽE PRAVDA VÝJDE NAJAVO A
ZÁROVEŇ S VYVRÁTENÍM OBVINENÍ MOJEJ OSOBY, UKÁŽE AJ NA SKUTOČNÉ POZADIE AKTIVÍT PÁNA BEDNÁRA A
ĽUDÍ, KTORÍ HO FINANCUJÚ." 29.7.2013 som mu navrhol súdny zmier a v prípade jeho záujmu diskusiu, kde by

mal možnosť vyvrátiť obvinenia a dokázať svoju pravdu. Ako oklamal v uvedenom rozhovore občanov dokazuje
výrok jeho advokáta, ktorý v podaní na zmenu žaloby 7. 8. 2013 uviedol „NÁVRH NA USKUTOČNENIE VEREJNEJ
DISKUSIE SA NETÝKA PREJEDNÁVANEJ VECI, PRETOŽE TU ŽALOBCA VYSTUPUJE AKO SÚKROMNÁ
FYZICKÁ OSOBA NIE AKO VEREJNÝ ČINITEĽ...“ Zo zbabelého sa skrývania za súkromnú osobu a strachu z
diskusie je vidieť, že mu vôbec nejde o vyvrátenie obvinení, ale naopak, zo súdu si chce urobiť nástroj pomsty
a rozhodol sa, že ma zastraší finančnou likvidáciou mojej rodiny zmenou žaloby, ktorou žiada, aby súd
rozhodol o vyplatení 33 000 eur, súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia. Keďže mám dvoch študujúcich
synov, môj plat je okolo 600 eur a manželka ako kuchárka zarobí 360 eur, ak by som to mal zaplatiť, moja rodina
by skončila na ulici ako bezdomovci. Nehovorím už o psychickej traume, akú prežíva moja 85 ročná matka, ktorá
si svoje vytrpela v čase totality. Rovnako chcel zlikvidovať občianske združenie bývalých politických väzňov, od
ktorého žiadal tiež 33 000 eur. Keďže ide o neziskovú organizáciu bez majetku, chcel týmto pripraviť obete
komunizmu a stalinských gulagov o ich skromné členské príspevky, čo v ponovembrovej histórii SR nemá
obdobu! (10. septembra v už tretej zmene žaloby požiadavku, aby mu združenie vyplatilo 33 000 eur vypustil).
Čoho sa primátor Danko tak bojí a prečo nepozná nič iné okrem zastrašovania? Na základe uznesenia Ústavného súdu SR
viceprimátora
a hra
bude prokuratúre
pokračovať. o preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry v Poprade, ktorá odmietla viaceré
je podaná
žiadosť
Krajskej
oznámenia o podozreniach zo zneužívania právomoci verejného činiteľa súvisiace s osobou primátora. Okrem iného, na
základe anonymného oznámenia som žiadal o prešetrenie, či bol evidovaný výjazd privolanej hliadky Mestskej a Štátnej
polície do bytu primátora. 24. 8. 2013 prokurátor, ktorý vydal uznesenie v tejto veci spáchal samovraždu. Mal 38 rokov
a ostali po ňom tri deti. Na prípad bolo údajne dané informačné embargo a o smrti verejného činiteľa ako prvý informoval
bulvár až 6.9.2013. Keďže je už pravidlom, že v Poprade sa v médiách uverejňujú len úspechy Mesta Poprad, informácie
o kvetinovej výzdobe mesta, stojanoch na bicykle a detských ihriskách, ale informácie o nájdených mŕtvych
bezdomovcoch už nie, podal som podnet Úradu špeciálnej prokuratúry o prešetrenie okolnosti smrti prokurátora JUDr. M.
J. a podozrenia, či v súvislosti s vecami, ktoré riešil, na neho nebol vyvíjaný nátlak a nejedná sa týmto o prečin usmrtenia
iným zavinením.

Milí Popradčania, vo voľbách do VÚC budete mať možnosť voliť, okrem stále tých istých ľudí z tých istých
strán, aj ôsmich kandidátov z Popradu za Slovenskú ľudovú stranu, za ktorú na poslanca VÚC
kandidujem aj ja. Na post župana kandiduje za SĽS Ing. Jozef Mihalčin z Vranova nad Topľou.
Túto možnosť budete mať aj v budúcich voľbách, v ktorých budem kandidovať na post
primátora Popradu. Táto alternatíva je však pre mnohých nežiaduca, pretože z verejných funkcii
by sa viac nemohol robiť zárobkový podnik financovaný z daní Popradčanov. Slobodne voliť je
jedno z mála práv, ktoré skutočne máte. Využite ho preto hlasom rozumu, riadeným srdcom.
Ak ja nie som pre Vás tým vhodným kandidátom a chcete skutočne zmenu, voľte toho, komu najviac dôverujete!
Majte pri tom na pamäti, že niečo choré je v meste, kde už pomaly neexistuje ani normálna komunikácia, kde ako
uvádzajú média, boli zlikvidované kolektívne športy ako basketbal, futbal sa hrá v Spišskej Belej a ohrozený je
už aj hokej, ktorý je historický spätý s Popradom tak, ako bol 200-ročný Popradský pivovar, ktorý nám už
nenávratne zlikvidovali. Nedajme si preto zlikvidovať aj hokej a čo je podstatné - budúcnosť našich detí, ktoré
musia opúšťať z existenčných dôvodov svoje rodné mesto a svoje rodiny.

Primátor Danko o mne v rozhovore pre Podtatranský kuriér zo dňa 9. 10. 2012 tvrdil, že som niekoľkokrát
súdne trestaný a nie som politický väzeň. Keďže niektoré média sa obávajú primátora a je preto na mňa
neoficiálne informačné embargo, uverejňujem ďakovný list, ktorý mi odovzdal na pietnej spomienke pri
príležitosti 45. výročia okupácie predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Bohužiaľ
média, s výnimkou Podtatranského kuriéra, neinformovali ani o tom, že ku Pamätníku obetiam okupácie
v Poprade 21. 8. 2013 osobne položil veniec Veľvyslanec Španielskeho kráľovstva a o tom, že ho nemal za
mesto, kto privítať. O nezávislosti Novín Poprad svedčí skutočnosť, že pred pietnou spomienkou nám
redaktorka prečítala text oznámenia, v ktorom sa uvádzalo, že Svetové združenie bývalých čsl. politických
väzňov pripravuje pietnu spomienku 21. 8. 2013 o 15.00 hod. v Poprade. Nakoniec bolo uverejnené len
oznámenie, že pri príležitosti 45. výročia okupácie môžu občania položiť kvety ku pamätníku.

Dovolil som si pozvať občanov Popradu, ktorí majú záujem a chcú poznať pravdu, do kina na premiéru celovečerného
filmu „Zamatoví teroristi“, ktorý sa po festivale v Karlových Varoch, Piešťanoch dostáva aj do slovenských kín. Premiéra
v Bratislave 3. a 4. októbra 2013. V Poprade - 17. októbra 2013 v multiplexe Cinemax. www.velvetterrorists.com
Volebné video so zoskokom padákom je umiestnené na internetovej stránke
http://www.narodnyblok.sk alebo http://www.youtube.com/watch?v=V9sOUF-5WwM
Niektoré základné otázky o ktorých primátor Ing. Anton Danko odmietol diskutovať nájdete na internetovej
stránke http://necenzurovane.sk/primator/gorilapp9.html
František Bednár - alternatíva pre Poprad

