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Phdr. Mgr. Ján Pročka sa narodil
v Žiari nad Hronom jeho
predkovia pochádzajú po stáročia
zo Svätého Kríža, z jedného z najstarších križanských rodov. Jeho prastarý otec
Michal Filus pracoval u banskobystrického Biskupa Štefana Moysesa, zakladateľa
Matice Slovenskej a Obnovovateľa Cyrilo-Metodskej tradície na našom území.
Jeho strýc v druhom kolene JUDr. Vladimír Mečiar bol vedúcou osobnosťou pri
obnovení Slovenskej štátnosti v roku 1993. Ďalší strýc PhDr. Pročku MUDr. Peter
Mečiar sa preslávil ako svetovo uznávaný kardiológ a zakladateľ ústavu srdcovocievnych chorôb. Pročka má predkov aj z Lutily, jeho prababka bola Lutilčianka
Pavlína Gašparíková. V 90. rokoch sa priženil do rodiny Víglašských, ktorí bývali
na Gazdovskej ulici v Lutile (u Hilov). Neskôr si dostavali s manželkou Slávkou
rozostavaný dom v časti IBV v Lutile na Dobšinského ulici. Starý otec jeho
manželky bol za bývalého režimu prenasledovaný, a ako
politický
PhDr. Mgr. Ján Pročka
väzeň v Jáchymove pracoval v uránových lomoch. Pročka bol pri zakladaní
Kandidát na funkciu starostu obce
pobočiek viacerých nadnárodných firiem na Slovensku a sám aj úspešne podnikal
v oblasti spracovania drevnej hmoty, a spolupracoval s mnohými Lutilčanmi ako
napr. Martin Schmidt, E. Čierny, Miroslav Pružina a ďalší. Pročka považuje obec
Lutila za svoj domov, a preto sa už niekoľko rokov snaží o zlepšenie našej obce vo viacerých smeroch. Ide hlavne o
odstránenie korupcie a pomoc pri ochrane životného prostredia. Aktívne sa zapojil do boja s rozširovaním ťažby
bentonitu. Podal množstvo podnetov na ochranu našej obce pred ťažbou bentonitu a tiež bol aj určený súdom, aby
zastupoval verejnosť na pojednávaní Imriš vs. Banský úrad, kde nebojácne
obhajoval záujmy občanov. Na viacerých konaniach bola prítomná aj
Slovenská televízia, ponúkame odkazy na niektoré vyjadrenia Phdr. Pročku pre
RTVS:https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/130095#2280,

Phdr. Mgr. Ján Pročka

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/251042#1124

Pročka sa za ostatné roky zapojil aj do posudzovaní všetkých významných
projektov v obci od protipovodňovej ochrany, cez územný plán až po výruby
stromov v obci. Svojou, odbornosťou dokázal pre našu obec prostredníctvom
svojich pripomienok a návrhov zabrániť katastrofám a navrhnúť lepšie
riešenia. Je odborne zdatný, vyzná sa v zákonoch a v chode obce. Má
manažérske skúsenosti a je krízovým manažérom, ktorý vie vyriešiť s kľudom
a rozvahou aj tie najzložitejšie situácie, ktoré sa môžu objaviť.
Lutilská opozícia navrhla PhDr. Pročku za kandidáta na starostu pre jeho
schopnosti a pozitívny vzťah k našej obci. Podporu mu už vyjadrili viaceré
skupiny obyvateľov v našej obci, ako sú včelári, poľovníci, záhradkári, staré
gazdovské rody z Lutily, dôchodcovia, športovci, viaceré záujmové spolky. Za
podstatné považuje naše občianske združenie aj to, že Pročku považujú aj
mnohí obyvatelia
IBV za vhodného
Nastal čas zmeny, dajte nám Váš
ktorý
hlas a spoločne porazíme MAFIU kandidáta,
bude spájať starú
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Lutilu s novými časťami Lutily. Bude ju spravovať bez prepojení na oligarchiu a korporácie, pre spoločné dobro
všetkých obyvateľov. Filozofia riadenia obce, ktorou sa mieni riadiť, je maximálna transparentnosť, zákonnosť
a hospodárnosť. V politike chce presadzovať kresťanské zásady a zachovanie slovenského kultúrneho dedičstva.
Zastáva názor, že starosta by nemal byť vo funkcii viac ako 2 volebné obdobia. Najefektívnejší protikorupčný nástroj je
referendum, preto pán Pročka presadzuje vyhlásiť vo všetkých rozhodnutiach, ktoré presahujú jedno volebné obdobie,
ľudové hlasovanie. A tak zabrániť, aby sa obec riadila korupčne. Jedná sa hlavne o uprednostňovanie istých
podnikateľov alebo ťažbu bentonitu, zlata a podobne.

Naše programové priority na roky 2022-2026
Transparentnosť, Zákonnosť, Hospodárnosť

Príďte VOLIŤ, nenechajte
rozhodovať za vás iných, a sami
rozhodnite o smerovaní obce

OCHRANA OBCE
• Efektívna protipovodňová ochrana formou poldrov
v Jelšinách, aby obec už nikdy nevytopilo.
• Zastavenie rozširovania ťažby Bentonitu, Zlata a Striebra, ktorá by mohla ohroziť obec a obyvateľov.
• Zastavenie vplyvu kraviara, továrnika a ťažiarov na riadenie obce, aby o obci rozhodovali občania.
• Nedovolíme, aby bola obec opäť pripojená k Žiaru nad Hronom, ako možný dôsledok krízy.
• Zakáz opravy áut na IBV-Lutila, aby neboli občania rušení len preto, že jeden podnikateľ/poslanec tam
opravuje autá.
PODPORA MIESTNEJ EKONOMIKY
• Stabilizácia verejných financií, bez dvíhania daní, nech platia podnikatelia, čo obec doteraz cicali.
• Zriadenie spotrebného družstva, aby mali obyvatelia prístup k lacným potravinám počas krízy.
• Zriadenie spoločenstva vlastníkov pôdy, aby farmári neokrádali majiteľov pôdy o primeraný nájom.
• Zriadenie podnikateľského inkubátora, aby kto má záujem, dostal príležitosť začať podnikať.
• Pomoc pri revitalizácii urbára, aby neskolaboval.
• Vytvorenie 50-100 pracovných miest pre Lutilčanov priamo v obci, aby mohli občania, ktorí chcú pracovať,
dôstojne uživiť svoje rodiny.
• Zakúpime novú techniku do obce, aby sa konečne pracovníkom obce uľahčila práca.
INFRAŠTRUKTÚRA
• Optický internet/televízia, aby občania mali vysoký štandard telekomunikačných služieb.
• Povrchová kanalizácia na dažďovú vodu a vybudovanie Čistiarne Odpadových vôd, aby obec a občania sa
nezberali na tučné zisky kanalizačných spoločností.
• Realizácia domova dôchodcov/stacionára pre našich starčekov a babičky, aby nemuseli prežiť jeseň svojho
života v cudzom prostredí inej obce, ale v kruhu svojich priateľov a rodiny.
• Odstránenie zberného dvora z centra obce, aby neboli obťažovaní obyvatelia a aby nám hygiena nezavrela
jediné potraviny v obci.
TRANSPARENTNOSŤ
• Zrušenie tzv. “náhúbkového“ rokovacieho poriadku, aby občania mohli sa vyjadriť na OZ.
• Prenos zasadnutí OZ naživo cez internet, aby sa nemohli robiť
podvody pri vyhotovovaní zápisníc.
Vieme, čo treba urobiť,
• Referendum o otázkach, ktoré presahujú jedno volebné
vieme ako to treba urobiť,
obdobie, aby už nikdy nemohla v Lutile prekvitať korupcia.
a nebojíme sa to urobiť!
ZÁKONNOSŤ
• Vykonanie hĺbkového auditu v obci a obecných spoločnostiach, keďže len málo o nich vieme.
HOSPODÁRNOSŤ
• Zrušenie nevýhodných zmlúv a vysúdenie trhovej ceny za zamenené pozemky alebo ich vrátenie.
KULTÚRA A ŠPORT
• Odstránenie gýčovej fontány z námestia a navrátenie historickej sochy Sv. Jána Nepomuckého, ktorá tam
bola po stáročia.
• Prispievanie na opravu Kostola a Kaplnky, aby sa v národe udržalo Cyrilo-Metodské dedičstvo, ktoré
nám zanechali naši predkovia
• Zabránenie tomu, aby sa futbalové ihrisko postupnými krokmi premenilo na parkovisko pre autoservisy.
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Záhada obecnej firmy pokračuje - Obec nášmu združeniu odmietla
poskytnúť informácie o obecnej NICO SERVICES s.r.o.

Phdr. Mgr. Ján Pročka,
v Bratislave, pred budovou,
kde je schránka obecnej sro.

O záhadnej
obecnej
s.r.o, ktorej sídlo je
z nepochopiteľných
dôvodov
na
Tomášikovej
ulici
v Bratislave, sme už
písali. Vypýtali sme si
od
vedenia
obce
konkrétne údaje o tejto
spoločnosti.
Obec
rozhodnutím z 18.10.
2022 neposkytla ani
jednu
požadovanú
informáciu
(pozri
obrázok). Je možné,
aby
obecná
firma
s tržbami
800-tisíc
ročne, musela pred
občanmi niečo tajiť?
O čo v tejto spoločnosti
ide,
že
nechcú

poskytnúť
informácie občanom
o jej hospodárení?
Ak by obec nemala
čo skrývať, dávno
by
poskytla
informácie
a nevyhovárala by sa,
prečo nemôže. Z uvedeného dôvodu Phdr. Mgr. Ján Pročka osobne navštívil
firmu na Tomášikovej ulici v Bratislave. Nenachádza sa tam žiadna kancelária,
len jedna malá poštová schránka, spoločná pre asi 100 firiem, medzi nimi aj
našej. Prečo nemôže byť adresa obecnej s.r.o. v sídle obci Lutila? Je potrebné
niečo zatajovať? Pán Pročka na obecnú poštovú schránku prilepil leták
„Majetok občanov Lutily“, aby to konečne pochopili Pružina aj Knopp.
Zároveň vo videu uviedol, že podávame podnet generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a na najvyšší kontrolný
úrad, na preverenie hospodárenia v našej obci. Phdr. Mgr. Ján Pročka zverejnil video z návštevy obecnej s.r.o.
v Bratislave: https://www.youtube.com/watch?v=BVa6d1xw2OI
Evidentne sme zaťali do živého! Niekto asi
Nastal čas zmeny – Lutila volí opozíciu
nechce, aby sa do vedenia obce dostala
demokratická opozícia. Keďže obec mlčí, namiesto
toho sa na Facebooku spustilo osočovanie členov opozície, do ktorého súkromnými správami pozývajú obyvateľov .

CENZÚRA ZAČALA – Obec zablokovala opozíciu a vymazali aj
opozičné príspevky na obecnom facebooku
Viaceré prieskumy ukazujú, že lutilská opozícia vysoko vyhráva
v preferenciách nad koalíciou. Podľa jedného prieskumu vykonaného na
vzorke 72 obyvateľov vedie Ján Pročka so 42%, Peter Knopp 18%,
nerozhodnutí 9%, ešte nevedia, či pôjdu voliť 31%. Zrejme aj preto sa
súčasné vedenie obce a jeho fanúšikovia snažia prísť s niečím, čo by
tento trend zastavilo. Po tom, ako sme navštívili obecnú s.r.o.
v Bratislave, sa začala voči opozícii nechutná antikampaň na obecnom
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Facebooku. A keď sme chceli reagovať, tak bol problém. Obec zablokovala profil Phdr. Pročku. Keď následne sme
chceli odpovedať na obecnom Facebooku cez profil Slávky Pročkovej alebo nášho združenia, aj tieto boli
zablokované obcou. Následne boli vymazané aj naše dovtedajšie príspevky. Článok 26 ods.3 Ústavy SR hovorí:
“Cenzúra sa zakazuje”, no napriek tomu, vidíme, že lutilskí mocipáni si myslia, že sú aj nad ústavou Slovenskej
republiky. A je smutné, že práve na 30. výročie prijatia ústavy sa používajú totalitné praktiky na odstavenie opozície.
Opozícia tak nemôže reagovať na nepravdivé informácie a ohováranie, ktoré sa tam spustilo. Pýtame sa, či toto je tá
transparentnosť a slušnosť o ktorej Peter Knopp rozprával vo svojom letáku občanom?
Dajte nám Váš hlas
Takéto totalitné spôsoby sú neprípustné v demokratickej spoločnosti. Toto je len ďalší prejav
aby sme vedeli, že
totality, ktorá tu už dávno bola zavedená. Už začíname chápať, prečo pán Knopp neprišiel na
sme pre Vás
verejnú diskusiu s opozičným kandidátom. Strach z toho, že by sa občania mohli dozvedieť
užitoční...
necenzúrovanú pravdu o obci a prepojeniach na podnikateľov a korporácie je veľký...

Kto robí kampaň Knopovi v obci a na Facebooku?
Peter Knopp nereagoval ani na výzvu opozičného kandidáta Phdr. Pročku na verejnú diskusiu. Očakávali sme preto, že
aspoň osobne bude chodiť po obci a ľudom vysvetľovať svoje pôsobenie vo vedení obce. Namiesto toho po dedine
viac chodí otecko a prehovára ľudí. A na Facebooku zaňho bojujú podnikatelia, ktorí zarábali a stále chcú zarábať na
obci a občanoch. Veď keď niekomu obec daruje 4 mil. Eur, tak prečo by neprišiel na pomoc pred voľbami? Prečo sa
neobhajuje pán Knopp sám? To ho bude za ručičku viesť ocko, kraviarik, ťažiari a továrnik aj ak by sa stal
starostom obce? Nuž, keď o jeho úspech vo voľbách sa tak aktívne snažia podnikatelia (hlavne Kraviar),
diskreditáciou opozície tak, ak by uspel, bude zrejme aj po voľbách len slúžiť kraviarovi a nie občanom.

Miestna oligarchia pritvrdila, snaží sa opozíciu doslova zničiť....
To, že Phdr. Ján Pročka kandiduje na starostu obce, je známe už 2 mesiace, pričom žije v obci a dlhodobo pôsobí
v občianskom združení „Lutila O.Z.“. Napriek tomu, niektorí miestni podnikatelia sa rozhodli diskreditovať Pročku
práve týždeň pred voľbami. Nenávistné komentáre, ktoré hraničia s ohováraním a poškodzovaním dobrého mena celej
jeho rodiny a opozičných kandidátov sú skôr pravidlom ako výnimkou. Títo špekulanti sa rozhodli pýtať otázky len
opozíčného kandiáta, prečo sa nepýtajú aj Knoppa? Otázky, ktoré už v sebe zahŕňajú aj odpoveď, nie sú cielené na
diskusiu ale evidentne na diskreditáciu. Čestne sme ponúkli opozičnému kandidátovi verejnú diskusiu pred občanmi,
ktorá by bola vysielaná naživo cez internet a kde sa mohli pýtať, čo len chceli aj podnikatelia. Evidentne im toto
nevyhovovalo. Proti opozícii vedú štvavú kampaň práve ľudia, ktorí zarábali na obci milóny, či už formou zamestnania
alebo špekulácií. A dnes sa už niektorí boja, že by nedokázali kradnúť ako doposiaľ, tak osočujú. My sa zastrašovať,
ani uplácať nedáme! Ak nám dáte dôveru, zastavíme okamžite rozširovanie ťažby bentonitu, zlata a striebra. Budeme
vo vašom mene pýtať 4 mil. Eur za zamenené pozemky. Preveríme podnikanie obecnej s.r.o. Zastavíme plány na
výstavbu rodinných domov zdola obce, kde to už namietali aj predstavitelia župy. Tvrdia, že je to v rozpore s územným
plánom VÚC. Osočujú najmä „podnikatelia“, ktorí si spravili z obce dojnú kravu a zlatú baňu. Špekulanti s pôdou, ktorí
zarábali a chcú ďalej zarábať milióny na servilnom a skorumpovanom vedení
obce a klamaní ľudí. Nechcú, aby sa do vedenia obce dostala demokratická My sa diskusii nebojíme.
opozícia, ale chcú tam mať bábky. Bohužiaľ, okrem ohovárania sa členom
Teror odmietame.
opozície začali diať aj ďalšie „náhody“ pripomínajúce ŠTB metódy. Kraviarik asi
tieto metódy zdedil. Po tieto dni, jedno z našich áut malo pod kolesami pripináčiky a niektoré boli dokonca zapichnuté
v kolese. Ak by prasklo koleso na diaľnici, mohlo to mať smrteľné následky. Pri jednom ďalšom aute bol videný starší,
vyšší chudý pán s fúzami, ktorý dlhšie pozeral do auta. Po tieto dni, PhDr. Pročku prenasledujú a fotia. Jeho syn tento
týždeň z neznámeho čísla dostal telefonát, že si má prísť po babku do krematória. Dokonca niekto vnikol do záhrady pri
dome, kde Pročkovci bývajú. Dostal aj správu, že ak neodpovie na otázky, ktoré si na Facebooku na poslednú chvíľu
vymysleli podnikatelia, tak sa budú zverejňovať jeho fotografie. My sa nebojíme žiadneho zverejnenia. PhDr. Pročka
nemá dôvod sa ani schovávať, ani báť verejnej diskusie. Násilnícke praktiky považujeme za vydieranie
a vyhrážanie, a preto sme nútení do volieb požiadať o policajnú ochranu. Podnikatelia/kraviarik, továrnik a ťažiari, ktorí
by prišli o milióny z rozkrádania na úkor obce a občanov, ak by voľby vyhrala opozícia, sú zjavne schopní čohokoľvek.
Napriek nepríjemnostiam, celé to má aj pozitíva. Celá skupina sa odhaľuje a podľa našich informácií, celú štvavú
kampaň voči demokratickej opozícii už monitorujú špeciálne jednotky polície. Občania pamätajte, ak sa stanú takéto
štvavé kampane štandardom na odstraňovanie politických a občianskych oponentov, potom jedného dňa budú tieto
metódy používať proti každému, možno aj proti vám, ak sa im nebudete chcieť dať okradnúť.
Zastavme toto zlo, pokiaľ je ešte čas!
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