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Sme jeden tím, pripravený
zachrániť obec a zastaviť ťažbu

PhDr. Mgr. Ján Pročka
Kandidát na funkciu starostu obce

V týchto voľbách ide o existenciu našej obce.
Príďte k volebným urnám a voľte budúcnosť Lutily a nie jej zánik.

Volím opozíciu, volím budúcnosť Lutily

Občania pozor! Hrozí nová ťažba v okolí našej obce.
Opozícia zastavila ťažbu bentonitu aspoň dočasne, aj napriek nezodpovednosti vedenia obce
Vedenie obce sa tvári pred občanmi, že je proti ťažbe nerastných surovín v našom katastri. No svojimi
skutkami ju všemožne podporujú. Už sme písali v predošlých letákoch viackrát, ako sa starosta „chvastal“ pre
Slovenskú
televíziu,
že
podal
nesúhlasné
stanovisko
k ťažbe
bentonitu
(https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/176498#2586 ). Ale zabudol dodať, že dopredu bol upozornený,
že na nezdôvodnené stanovisko voči ťažbe sa nebude v konaní vôbec prihliadať. A tak sa aj stalo, nesúhlasné
vyjadrenie obce sa nebralo do úvahy. Tiež sme písali, že v čase, kedy sa bolo treba odvolať proti bentonitu,
tak starosta Pružina odišiel na dovolenku a Peter Knopp ako jeho zástupca sa neodvolal. Neurobil tak ani
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potom, čo ho na to písomne vyzval člen opozície. A tak bolo jasné, že vedenie obce všemožne ťažbu
podporuje. Len si chceli zachovať tvár pred občanmi, ktorí ťažbu namietajú. Proti ťažbe boli ale len „naoko“,
aby boli zvoliteľní a naďalej mohli robiť politiku pre Kraviara, Továrnika a Ťažiarov. Napriek tejto falošnej
politike vedenia obce miestny včelár
Peter Imriš nenechal občanov v štichu,
ale sám zažaloval povolenia na ťažbu
bentonitu. PhDr. Mgr. Ján Pročka bol
určený súdom, aby zastupoval na
konaní verejnosť. Aj keď starosta
Pružina, Knopp a obecný právnik F.
Šurka na súdne pojednávanie neprišli,
Imriš s Pročkom súd aj tak vyhrali. (https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/251042#1124 ). Komu teda
slúži toto vedenie obce? Občanom alebo ťažiarom?

Pri Lutile sú obrovské ložiská nerastného bohatstva
V hore, ktorá je pri Lutile, je jedno
z najväčších
ložísk
bentonitu
v Európe. Od Šibeničného vrchu až
po Bartošovu Lehôtku a Slaskú.
Pozrite obrázky, kde sú vyznačené
platné ložiská priamo za našou obcou
a tiež satelitnú snímku existujúcich
lomov. Najbližší lom je len 1,6 km od
obce a od januára sa priblížil k obci
asi o 250 m. Ak miestne obce nezačnú
skutočne
bojovať
o obmedzenie
ťažby, tak sa za pár rokov ťažba
medzi týmito obcami rozrastie.
Vznikne tak jeden veľký kráter,
pripomínajúci povrch Mesiaca.

Dopady na ľudí a prírodu sú
nepredstaviteľné

Lutila

Lutila

Existujúca ťažba bentonitu
(biele oblasti v lese)

Vyznačené ložiská pri Lutile, 2022,
http://apl.geology.sk/geofond/loziska2/

Ak ste ešte neboli v miestnom lese, tak vám odporúčame ísť pred voľbami na prechádzku lesom. Hora je
takmer zničená a pohľad na lomy naháňa hrôzu. Dopady na prírodu, zver ale aj chránené druhy je nezvratný.
Nehovoriac o dopadoch na zdravie ľudí, zvýšenú prašnosť mikročastíc a rádioaktívne riziko z radónu.
Rapídne ubúda aj spodná voda. Podľa stanoviska Štátnej ochrany prírody SR, priemerná hladina spodnej
vody v našom regióne klesla o viac ako 15 m. Hrozí tiež zvýšené riziko povodní, úhyn rýb
v potokoch, Hrone a možno aj praskanie ílovitého podložia. Íl totiž, aby nepraskal, potrebuje obsahovať
dostatok vody. Nezabudnime aj na to, že domy v Lutilskej IBV-čke sú tiež postavené na ílovitom podloží.

Pripravuje sa nový prieskum na zlato a striebro. A Knopp mlčí...?
Pred nedávnom sme sa dozvedeli, že v našom katastri sa má vykonávať nový prieskum s plochou cca 30
km2, pod názvom „LUTILA“ a to na kovy (zlato, striebro a podobne). Firma Greenview, ktorá spracováva
zlato, neuspela v Prochote, kde obec a ŠOP nedovolila prieskum, tak si podala žiadosť u nás. Kompetentné
orgány už žiadosť posudzujú. V tomto má byť zahrnutá značná časť nášho katastra vrátane obce. Žeby o tom
zástupca starostu Peter Knopp nevedel, keď to už vie lutilská opozícia? Už viete prečo vás teraz nalievajú
gulášom, pivom, vínom a zabávajú na rôznych akciách? A ktovie, kde to zlato napokon bude, možno aj na
pozemkoch čo obec zamenila? Videli ste niekedy ťažbu a spracovanie zlata napr. kyanidovou metódou?
Krajina spustošená viac ako v Černobyle...Ak sa nepodarí v krátkom čase obmedziť ťažbu surovín, je vcelku
možné, že dôjde nakoniec k likvidácii niektorých okolitých obcí, preto je najvyšší čas zasiahnuť.

Tieto voľby sú referendom aj o tom, či občania chcú ťažbu zlata, striebra a bentonitu
Ťažbu bentonitu sa síce podarilo aktivistom zdržať a zastaviť, ale pre ďalšiu nečinnosť vedenia obce bolo
vydané nové povolenie na ťažbu. Jediný, kto to môže teraz zastaviť, je obec. Nie je v silách aktivistov, aby
dookola sami iniciovali súdne spory a súdili sa celé roky. Súdne spory stoja veľké peniaze a dlho trvajú.
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A pritom stačí tak málo a to, aby obec dala odôvodnené nesúhlasné stanovisko k ťažbe a nedala súhlas
na ďalšie prieskumné územia alebo dobývacie priestory v svojom katastri. A bola by akákoľvek ďalšia
ťažba zastavená. Myslíte si, že ak tak Knopp doteraz neurobil, tak v úrade starostu pôjde zrazu proti
ťažiarom?
Pamätáme si ešte ako Knopp zatajoval informácie o 7,5 km plote
Tieto voľby sú referendom aj o tom, či
pred občanmi a poslancami. Niet sa čo čudovať, že aj teraz mlčí o
naša obec má alebo nemá budúcnosť.
ďalších zámeroch o prieskumných územiach v našom katastri.
Nemáme vôbec dôveru, že sa čo i len pokúsi tieto chúťky firiem Nepodceňujte to a príďte VOLIŤ.
zastaviť. Nuž ak ľudia zvolia Knoppa, musia si byť vedomí, že
ťažba sa nepodarí zastaviť ani obmedziť. Lebo toto je v kompetencii starostu a nie zastupiteľstva.
Občania, nastal čas povedať DOSŤ ťažbe, ak nechcete, aby naša obec zmizla
Čaká nás takáto budúcnosť???
z povrchu zemského (ako Kupča alebo Horné Opatovce). Obec potrebuje
nebojácneho starostu a odvážnych poslancov, ktorí nepredajú obec za pár grošov,
ale takých, ktorí vedia povedať – že aj my tu chceme žiť. Myslíte, že taká veľká
plocha vyťažených lomov sa podarí zrekultivovať a nasadiť tam opäť horu? To skôr sa
vzniknuté jamy premenia na skládku odpadu z celej Európy. Nepotrebujeme vo vedení
obce bábky, ktoré ovládajú Kraviar, Továrnik a Ťažiari. Lebo to bude koniec starobylej
obce Lutila. Našu obec si nepodrobili ani Tatári, ani Turci. Tieto voľby ukážu, či ju
zničia sami jej obyvatelia zlým rozhodnutím a ľahostajnosťou vo voľbách (za jeden
Tu odpočíva v pokoji
obec Lutila, 1491-2022
guláš a zábavu s dychovkou pred voľbami) alebo či ju dobrou voľbou zachránia...

Chýbajúca dažďová kanalizácia vyprázdňuje
peňaženky občanom aj obci
Ďalším „maslom“ na hlavách Pružinu a jeho zástupcu Knoppa je kanalizácia. V časti obce bola ešte za
predsedu MNV Jozefa Kružliaka vybudovaná oddelená kanalizácia na dažďovú vodu a splaškovú
(záchodovú) vodu. Starší obyvatelia si ešte pamätajú žľaby popri obecných cestách. Starosta aj tieto
„zničil“ a vybudoval v obci poddimenzovanú združenú kanalizáciu na splaškovú aj dažďovú vodu. A tak sa
ľudia a obec stali rukojemníkmi v rukách nadnárodnej kanalizačnej spoločnosti. Sami sa pýtame, či to bolo
z nerozumu alebo úmyselne, za niečo...? Obec teraz musí platiť kanalizáciám za dažďovú vodu, ktorá z ciest
a chodníkov pretečie do kanalizácie. Rovnako majitelia domov za to, že
odvádzajú dažďovú vodu do združenej kanalizácie. Ak občania platia V obci je nevyhnutné zriadiť
povrchovú kanalizáciu na
v priemere napr. 300 Eur/rok za dažďovú vodu tak to je pri 500 domoch
dažďovú vodu a odstaviť
150 tisíc Eur ročne, pre cudziu zahraničnú súkromnú spoločnosť.
A z obecných ciest sa možno zaplatí ešte viac. Čo urobil Peter Knopp za vodárne od tučných ziskov
na úkor obce a občanov
posledných 8 rokov, aby sa v obci obnovila povrchová kanalizácia (žľaby) pre
dažďovú vodu? Vôbec nič! Pritom si sám postavil dom pri potoku. A preto ho
tieto problémy občanov vôbec netrápia, keď možno bude vypúšťať dažďovú vodu zadarmo priamo do potoka.
Nedokázali ani vydať zákonné povolenie na optický internet, a nakoniec ešte tento svoj neúspech zvalili na
opozíciu, ktorá s tým nemá nič spoločné. No nedali si ani námahu, aby sa pokúsili naprojektovať hneď aj
povrchovú kanalizáciu, aby sa nemusela obec 2x rozkopávať. Na takéto veci evidentne nemajú čas, keď jeden
sa vozí na Tomášikovú ulicu v Bratislave a druhý chodí po poľovačkách kade tade... No čas si vždy nájdu pre
hlasovania za zámery Kraviara, Továrnika a Ťažiarov.

Spoločenstvo vlastníkov pôdy...
V minulých letákoch sme písali o našich zámeroch zriadiť spoločenstvo
vlastníkov pôdy. Táto téma ako mnohé iné sa stretla s veľkým ohlasom. Mnohí
vlastníci pôdy nás kontaktovali a vítajú to. Boja sa dravých a nenásytných
podnikateľov a chcú si svoju pôdu ochrániť pre seba aj svojich potomkov. Presne
toto je náš cieľ. Ak nám dáte dôveru vo voľbách, zabezpečíme, že spoločenstvo
vlastníkov bude dohadovať maximálne možné ceny nájmov za pôdu. Dnes už
na južnom Slovensku sa platí nájom 200 Eur/ha/rok. A v Lutile iba 20?
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Tiež budeme požadovať také podmienky zmlúv, aby neboli úžernícke, a aby cena nájmu bola ošetrená
o infláciu. Tak majitelia pôdy nestratia hodnotu nájmu. Pretože prenajať pôdu na 10-15 rokov je dlhá doba
a peniaze medzičasom strácajú hodnotu. Viete o tom, že Lovčické družstvo dáva majiteľom pôdy viac ako 80
Eur/ha/rok, a dáva im aj naturálie vo forme hovädzieho mäsa a pšenice? Prečo nenavrhli Pružina s Knoppom
zriadenie takéhoto spoločenstva vlastníkov, aby ochránili občanov pred nenažratými podnikateľmi? A nechali
pseudo-poľnohospodárov ryžovať na nízkych nájmoch a dotáciách? Robia teda politiku pre ľudí alebo pre pár
vyvolených? Ak nám dáte dôveru vo voľbách, nenecháme ľudí okrádať, postaráme sa o to, že pánom
situácie bude vlastník pôdy a nie úžerný nájomca.

Lutilský kostol nepotrebuje opravu fasády ale spevniť základy veže
Ako pred každými voľbami, vedenie obce sa snaží získať aj voličov z farského spoločenstva.
Predbiehajú sa v kostole pri čítaní, až je to mnohým nepríjemné. Kostol je domom modlitby a nie
miestom na politickú propagandu. No napriek tomu pred voľbami dokážu čítať v kostole niektorí
kandidáti, ktorí v kostole predtým ani neboli. V obci sa povráva, že niekto z vedenia obce chce
iniciovať maľovanie kostola. Politici si takto chcú získať hlasy od zbožných babičiek
a starčekov. No, nepovedia ľudom celú pravdu. Nepovedia, že veža lutilského kostola sa
postupom času nakláňa a ak nechceme, aby bola za pár rokov ako šikmá veža v Pise, tak je
najskôr potrebné spevniť jej základy. A nie robiť kozmetické úpravy – maľovanie, len pre výsledok vo
voľbách. Lutilská veža nereprezentuje len farníkov ale aj celú obec, preto ak nám dáte dôveru, pomôžeme
praskanie kostolných múrov zastaviť. Maľovanie počká...

Blahoželáme miestnemu pánu farárovi k životnému jubileu 55 rokov
PhDr. Mgr. Ján Pročka, kandidát na starostu obce za demokratickú opozíciu, posiela svoje
srdečné blahoželanie miestnemu pánu farárovi k okrúhlemu životnému jubileu. A teší sa na
spoluprácu s miestnym farským úradom aj v budúcnosti. Najmä v obhajobe kresťanskej
a slovenskej kultúry, a obnove Cyrilo-Metodského duchovného dedičstva na pôde obce ale, aj
pri oprave miestneho kostola či kaplnky.

Peter Knopp nereagoval na verejnú výzvu opozičného kandidáta
Peter Knopp v určenej lehote t.j. do 7.10.2022 nereagoval na verejnú výzvu
PhDr. Mgr. Jána Pročku na verejnú diskusiu. Považujeme to za strach z toho, že by
nevedel obhájiť svoje pôsobenie vo vedení obce Lutila za posledných 8 rokov, kedy
sa v obci žiaden väčší projekt nerealizoval. Za posledné obdobie vedenie obce
okrem vyberania daní a vyhovenia pár podnikateľom neurobilo pre občanov nič.
Ako chce Knopp obhajovať obec, keď nechce obhájiť ani svoje vlastné
pôsobenie vo verejnej diskusii s opozičným kandidátom pred zrakmi občanov
obce?
Obecná pokladnica nie je dostatočne
Aj DVÍHANIE DANÍ závisí od výsledku volieb naplnená aj kvôli tomu, že obec
nezískala minimálne 4 mil. Eur, ktoré
by sa boli reálne získali vo verejnej súťaži za zámenu pozemkov. Keďže Knopp túto nevýhodnú zámenu
obhajoval, tak mu nezostane nič iné, len dotovať rozpočet z vreciek občanov, formou zvyšovania daní.
Dokedy budú občania doplácať na nezodpovednosť vedenia obce? Opozícia je pripravená napadnúť
nevýhodné zmluvy z minulosti a udržať dane na úrovni, akú si môžu občania v tejto ťažkej dobe dovoliť. Ak
bude na jar stáť chlieb 7 Eur, z čoho zaplatia občania zvýšené dane? Ak nám dáte dôveru vo voľbách, my
nebudeme zdierať tých, ktorí budovali LUTILU (t.j. občanov) len preto, že bývalé vedenie obce
hospodárilo nezodpovedne. Nech konečne platia podnikatelia, ktorí obec doteraz len cicali.
Videli sme niektoré osoby vyťahovať naše letáky zo schránok občanov.
Chceli by sme poprosiť, aby sa na takého niečo sympatizanti koalície
neznižovali. Majte prosím trochu cti a bojujte o priazeň občanov čestne
argumentami a presviedčaním. Vyťahovane pošty zo schránky je mimochodom aj protizákonné. Veríme, že sa
po tomto napomenutí ponaučia a nebude potrebné to viac riešiť.

Upozornenie
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