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Vážení spoluobčania, oslovujeme Vás poslednýkrát pred nastávajúcimi 

komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022 (v sobotu). Dovoľte, 

aby sme Vás pozvali k účasti. Tieto voľby sú veľmi dôležité. Nie sú len 

o kandidátoch. Sú hlavne o tom, či našu obec úplne ovládnu podnikatelia 

a korporácie, ktoré obec len cicajú a ničia nám aj životné prostredie. Alebo či sa tieto 

snahy podarí zastaviť a vrátiť kontrolu nad obcou Vám občanom. Ak tu vznikne 

monopol pár „zemepánov“, už nič zásadne občania neovplyvnia. Všetko budú 

diktovať podnikatelia a korporácie a rozmáhajúca ťažba môže nakoniec našu obec 

aj „pochovať“! 
 

Na začiatku predvolebnej kampane sme Vám sľúbili, že postupne odhalíme korupciu 

a prepojenia, ktoré vnímame v našej obci. Preto sme sa snažili v pravidelných 

letákoch každý týždeň uvádzať aspoň zjednodušene, čo sa v našej obci dialo za ostatné roky. No nepredpokladali sme, že 

predvolebná kampaň sa bude až tak vyostrovať. Potom, ako sme zverejnili video o našej návšteve záhadnej obecnej s.r.o 

v Bratislave, sa všetko začalo. Namiesto diskusie o obci a výsledkoch práce vedenia obce za ostatné roky sa spustil na 

nás a našich podporovateľov mediálny lynč, ohováranie a aj vyhrážky. Keď to zašlo až tak ďaleko, že sme našli zapichnuté 

pripináčiky v kolesách našich áut, museli sme požiadať o policajnú ochranu. Neprajníkom 

opozície to nestačilo a tak dokonca kontaktovali Slovenské Hnutie Obrody, ktoré nás do 

volieb podporilo. Žiadali od nich, aby stiahli našu kandidatúru. Slovenské Hnutie Obrody 

však vyjadrilo plnú podporu našej kandidátke a odsúdili takého nekalé praktiky 

podnikateľov. Evidentne sme zaťali do „živého“, keď sme poukázali na podozrivé podnikanie obecnej s.r.o! Aký veľký 

musí byť strach týchto podnikateľov, keď sa uchýlili k takýmto praktikám? Je obecná s.r.o kľúčom k celej korupčnej 

schéme? Občania si z toho môžu sami urobiť závery. Pritom členovia, ale ani podporovatelia opozície neboli v kampani 

agresívni. No mnohí podporovatelia koalície nás pravidelne osočujú. Všade, kde sa pohneme nás fotia, vykrikujú, 

nadávajú, dokonca občanom vyťahovali naše letáky zo schránok a pod. Nepredpokladali sme, že toto je tá slušnosť 

o ktorej písal Peter Knopp. Odkaz Cyrilo-Metodského dedičstva je aj v tom, že zlo sa nedá poraziť zlom. Ale len 

pravdou a silou viery. A to je naša cesta. Tém a poznatkov, ktoré sme za 13 rokov opozičnej práce získali, je mnoho. 

Keby boli voľby na Veľkú noc, tak môžeme vydávať letáky na týždennej báze a stále by sme mali o čom písať. Nechceme 

Vás ale nadmerne zaťažovať. Preto sme sa snažili aspoň témy, ktoré považujeme za najhlavnejšie, uviesť v hrubých rysoch. 

V obci sa vytvorila za ostatné desaťročia atmosféra strachu. Diskusie na sociálnych sieťach to len potvrdzujú. Keď niekto 

pridá príspevok na obranu opozície, hneď sa všetci doňho pustia ako svorka psov. No občania sa prestávajú báť. 

Ďakujeme, preto mnohým občanom aj za to, že nám poskytli spätnú väzbu, konštruktívnu kritiku a tiež veľa užitočných 

podnetov, ktoré sme v našich článkoch postupne aj uvádzali. Tento záujem verejnosti, bol pre nás povzbudením, že letáky 

so záujmom číta veľká časť lutilskej verejnosti. V neposlednom rade nás príjemne prekvapil predvolebný prieskum, 

kde náš kandidát Phdr. Mgr. Ján Pročka získal až 42% preferencií oproti Petrovi Knoppovi, ktorý mal 18%. 

Viacero mediálnych odborníkov sleduje lutilskú kampaň a konštatovali, že je jednoznačne najväčšia v Okrese Žiar nad 

Hronom a jedna z najväčších v Banskobystrickom kraji. Pochvalne sa vyjadrili voči letákovej forme nášho združenia, 
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ktoré postupne a nebojácne odhaľovalo korupciu. Kriticky sa vyjadrili k agresívnej kampani niektorých podnikateľov, 

ktorí špinili a stále špinia opozíciu na sociálnych sieťach. Vyhodnocujú to ako prejav neetickej podpory jednému 

kandidátovi - Petrovi Knoppovi. Poukázali, že z celej kampane sa ukazuje, že niektorí podnikatelia sa boja demokratickej 

opozície.  Evidentne preto, že by prišli o tučné zisky na úkor obce a občanov. Ak by neboli prepojenia medzi obcou 

a niektorými podnikateľmi, malo by im to byť úplne jedno, koho si ľudia zvolia.  Poukázali na to,  že keďže Knopp 

doteraz verejne neodsúdil štvavú kampaň podnikateľov voči opozícii, tak vlastne ukázal, že takúto ich agresívnu 

podporu prijíma.  Knopp doteraz neobhajuje svoje pôsobenie vo vedení obce za posledných 8 rokov, ale namiesto toho 

na Facebooku sa chváli projektami, ktoré sa realizovali pred 8 rokmi? Čo robil vo vedení obce posledné 2 volebné obdobia?  

Ešte raz Vás všetkých pozývame k voľbám, nenechajte rozhodnutie o Lutile na iných. 

Príďte a rozhodnite bez strachu, voľby sú TAJNÉ! Sv. Otec Ján Pavol druhý začal svoj dlhý 

pontifikát v roku 1978 výzvou celému kresťanskému svetu “Nebojte sa!”. Vezmime si tieto 

slová aj my k srdcu. Lebo strach je cesta do pekla a biedy. 

 

 

Verejne a bez strachu sme pred viac ako mesiacom ponúkli Knoppovi verejnú diskusiu. Tam sa každý občan mohol pýtať 

otázky kandidátov z oboch strán. To, že Knopp na uvedenú výzvu nereagoval, nie je naša vina. No istí podnikatelia, ktorí 

Knoppa podporujú, sa napriek tomu dožadovali odpovede od opozície na tendenčné otázky, vykonštruované na poslednú 

chvíľu na sociálnych sieťach. Aj toto je prejav agresivity, keďže nič im nebránilo poslať akékoľvek otázky kandidátom 

na začiatku kampane pred 2 mesiacmi formou pošty. Ale cieľ nebol dostať odpovede a viesť diskusiu, ale opozíciu 

diskreditovať. Ani my nie sme ideálni. Spravili sme v živote aj chyby. No tieto nezakrývame, a svojou nezištnou 

a nebojácnou prácou pre dobro obce  (najmä pri ochrane životného prostredia a odstraňovania korupcie) sme preukázali, 

že nám nejde o zisk ani pozície. Ale o spoločenské dobro pre všetkých občanov obce. Hádzaním špiny na opozíciu 

evidentne chceli „slušnoľudia“ tesne pred voľbami odlákať pozornosť verejnosti od diskusie o obci, korupcii a od 

ničenia životného prostredia. Prečo asi? My by sme na každého kandidáta koalície tiež vedeli uverejniť množstvo 

kompromitujúcich podkladov a otázok z ich minulosti. No rozhodli sme sa ísť inou cestou ako to robia podnikatelia voči 

nám. Venovali sme sa výlučne len profesnej rovine a rozvíjali diskusiu 

o obci. Nezasahovali sme do dôstojnosti, ktorú má každý človek, aj keď 

by bol hneď podvodníkom.  

Teraz však odkryli svoju pravú tvár! Sami vidíte, ako vytvárajú 

štvavú kampaň voči opozícii. Zajtra môžu útočiť aj voči Vám. Špinia, 

kopú a hryzú, pretože vedia, že prehrou Knoppa prídu o miliónové 

zisky z obce a „okrádania“ občanov o pôdu. Títo sa správajú k občanom 

horšie ako ku psom. Kým im tlieskate, nechajú Vás dočasne na pokoji. 

Keď ich začnete kritizovať, zničia Vás. Takého besného a 

bezcharakterného podnikateľa ako doniesol do obce fúzatý ujo, nám tu 

ozaj nebolo treba. Takéto praktiky, čo tu zaviedol jeden bezcharakterný 

a nenásytný človek, nevidíte v žiadnej inej obci, len u nás. Ak ich spoločne nezastavíme v týchto voľbách, príde čas, keď 

vykradnú všetko, čo na obci zostalo. Potom pôjdu aj po Vašich majetkoch. My sme to už skúsili na vlastnej koži. Ak máte 

pôdu, donútia Vás ju odpredať. Budú Vám brnkať po nervoch pokiaľ sa nepodvolíte. Povedia, napr., že na Vašom poli sa 

im pokazila kosačka, tak im ju budete musieť zaplatiť. A cena, ktorú Vám dajú za opravu uhradiť, sotva bude pokrývať 

cenu Vášho pozemku. Potom, keď bude aj obec na kolenách, budete musieť platiť vo forme zvýšených daní to, čo 

medzičasom vytunelovali nenásytní podnikatelia. Ak ste ešte nepochopili s akým zlom máme v obci dočinenia, tak je 

najvyšší čas o tom porozmýšľať. TIETO VOĽBY NIE SÚ O  PROČKOVI, HRONSKOM ČI IMRIŠOVI, ALEBO 

KNOPPOVI. TIETO VOĽBY SÚ HLAVNE O TOM, ČI NOVÝ STAROSTA 

OBCE NECHÁ OBEC, URBÁR, VLASTNÍKOV PÔDY A OBČANOV ÚPLNE 

VYKRADNÚŤ KRAVIAROVI A SPOL., ALEBO NIE. V týchto voľbách 

máme možnosť obec zachrániť alebo ju pochovať. A možno je to posledná 

možnosť. Obránime obec ako to dokázali naši predkovia pred Turkami a Tatármi?  

Dozvieme sa čoskoro.  

 

 
 

Politici sa radi tvária tak, že všetko ide najlepšie ako môže. Môže ale byť veľmi nebezpečné, keď vo vedení obce zostane 

jeden starosta viac ako 2 volebné obdobia. Potom už stráca záujem a motiváciu niečo robiť. Je treba povedať pre 

objektivitu, že prvé 2 volebné obdobia vtedy ešte mladý Pružina sa snažil a bolo vidieť aj výsledky. No nie je výnimkou, 

že na starostov, čo sú dlho vo funkciách, sa naväzujú podnikatelia. Starostovia si s podnikateľmi nakoniec urobia z obce 

Poučný príbeh z jednej fiktívnej obce: LUTINIUM 

Ako sa správa miestna oligarchia k občanom a opozícii? 

Kraviarik Továrnik Fúzatý ujo Fúzatého zástupca 

Ale sme na tej Lutile zarobili. 

Krepka pozbieraj, čo nám spadlo 

Záleží mi, aby sa nekradlo, 

a neničilo životné prostredie, 

preto prídem voliť. 

Phdr. Mgr. Ján Pročka 

vedie predvolebné 

prieskumy 
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svoj vlastný výnosný podnik. Obec prestane slúžiť občanom, ale slúži starostovi a podnikateľom. Aj v Lutile začal rozvoj 

stagnovať a do obce sa dostali draví a bezcharakterní podnikatelia, ktorí hrabú ako „po nebohom“. Ak máte chuť čítať 

ďalej, ponúkame Vám menej známy fiktívny príbeh s pozitívnym koncom.  Kde bolo tam bolo, bola raz jedna obec, volala 

sa LUTINIUM. V tejto obci bol starosta. Jedného dňa skrachoval aj so spoločníkom (poslancom) vo svojom podnikaní 

na píle v Medvedovej. Prešustroval tam toľko peňazí, že mu veritelia zhabali všetky majetky. Našťastie stihol svoj dom 

napísať na potomkov, aby oň neprišiel a tak si na obci nikto nič nevšimol. Z dlhov ho vyplatil jeden 

„dobrosrdečný“ podnikateľ menom Valaška. Nakoniec od Valašku ho vykúpil iný podnikateľ menom Babriak. Tento mal 

rád kravičky a chcel si postaviť kravín. Potom, ako zachránil veľkou pôžičkou starostu, tak Babriakovi sa začalo 

neskutočne dariť v obci. O čo si v obci požiadal, to aj dostal. Obec mu dala pozemky, ktoré chcel, schválila územný plán 

aký chcel, aby mohol stavať obytné zóny, kde chce a koľko chce. A všetko „klapalo“. Nikto si nič nevšimol. Starosta tak 

splácal obecným majetkom to, čo prešustroval vlastným neúspešným podnikaním. Nakoniec si založili spolu firmu 

na výkup pozemkov, údajne na poľnohospodárstvo. No fakticky to robili kvôli zásobám nerastného bohatstva. Formálne 

v tejto firme boli isté osoby. No skrytým vlastníkom bol aj uvedený starosta a to cez schránkovú firmu na Cypre. Tam 

mali všetci zainteresovaní svoje podiely. A preto im nešlo o obec, ale len o vlastný prospech. Na to, aby mohli skupovať 

pôdu, potrebovali peniaze. Tie si vyrábali jednoducho. Nakúpili lacnú pôdu za 20 Centov a v územnom pláne túto pôdu 

premenili na stavebné parcele, a následne predávali za 100 Eur/m2. Lenže výstavbu v obytnej zóne im zablokovali 

občania petíciami. Preto boli prinútení peniaze na kúpu ďalších pozemkov zabezpečiť cez obecnú firmu a miestne 

pohostinstvo tunelovaním blízkej fabriky cez fiktívne zmluvy. Medzičasom tento starosta bol vyšetrovaný za podvody 

v podnikaní a tak, aby neušiel, musel nosiť na nohe a neskôr na ruke náramok. Keď tento skorumpovaný starosta zistil, 

že takéto podnikanie už priťahuje pozornosť okolia a začína to byť príliš nebezpečné, tak do funkcie navrhol svojho 

kamaráta a chcel sa stiahnuť.  V tejto  obci našťastie občania spozorovali a vycítili, čo sa deje a vo voľbách zvolili opozíciu 

ako jedinú možnosť zachovania obce pred darebákmi. Obyvatelia nedovolili, aby bola obec zničená tunelovaním 

verejného majetku a ťažbou nerastných surovín. Starosta sa tak bál prehry, že sa snažil zmanipulovať voľby. Nepodarilo 

sa mu to. A po prehratých voľbách v tejto obci „náhodou“ zhorel obecný úrad, a s ním aj dôkazy  z obecného archívu 

a obecnej spoločnosti. No ani to mu  nepomohlo, keďže všetko podstatné medzičasom bolo digitalizované na bezpečnom 

mieste.  Je to zaujímavá korupčná schéma. Pripomína Vám to niečo? Len čas ukáže, či máme niečo spoločné s touto 

vymyslenou obcou a do akej miery. Podstata je však jednoduchá. Zlo sa samo nezastaví. Zlo môžu zastaviť len občania 

vo voľbách. 

 

 
 

Zastavíme ťažbu bentonitu, aby nebola ohrozená existencia našej obce 

Ťažba bentonitu sa nebezpečne približuje k obci. Dobývací priestor, ktorý je najbližšie k obci 

má veľkosť až 200 ha. Ako sa bude ťažba rozširovať v tomto a ďalších lomoch, bude klesať 

aj zásoba spodných vôd. Ak dôjde k vysušeniu ílovitého podložia pod IBV začne íl praskať. 

Všetci vieme, čo by to znamenalo pre obytnú zónu na kopci. De-facto jej zánik a občania by 

prišli o svoje majetky a domovy. Tomuto je potrebné zabrániť. Obec sa nesmie nečinne 

prizerať pokiaľ začnú ľudom praskať domy alebo sa prepadať. Musí sa aktívne zapájať a 

urobiť všetko preto, aby sa tak nestalo. Funkcia starostu je veľmi dôležitá, pretože len starosta 

môže zo svojej pozície rozširovanie ťažby zastaviť. Obecné zastupiteľstvo zo zákona takú 

právomoc nemá. Peter Knopp, ako zástupca starostu, zatiaľ neurobil proti tejto ťažbe nič. Dokonca ani sa neodvolal 

v mene obce proti súhlasu na ťažbu v  lome Lutila 1, ktorý je k obci najbližšie. Vtedy bol starosta na dovolenke, tak Knopp 

ako jeho zástupca mohol konať. Neprišiel ani na súd, aby podporil zrušenie povolenia na ťažbu. My sme však súd vyhrali 

aj bez jeho pomoci. No dnes sa veselo ťaží opäť, keďže obec nekoná. Ak bude zvolený Knopp, nik ho nedonúti, aby 

zastavil ťažbu. Občania môžu napísať aj 10 petícií. Myslíte, že sa podpíše pod papier, ktorým by namietal ďalšie 

rozširovanie, keď doposiaľ tak neurobil? Tieto voľby sú preto aj referendom 

o rozširovaní a približovaní ťažby bentonitu k našej obci. Ak bude zvolený 

náš kandidát na starostu, bez zaváhania zastaví rozširovanie ťažby. 

Zastavíme chúťky na povrchovú ťažbu zlata a striebra 

Ďalšie korporácie chcú ťažiť zlato a iné neželezné kovy v našom katastri, 

dokonca prieskumné územie má zasahovať aj pod našu obec. My toto odmietame. Vedenie obce už zrejme dalo predbežný 

súhlas, keďže žiadosť ťažiarov už posudzujú kompetentné orgány. Ak nám dáte dôveru, okamžite vypovieme akýkoľvek 

súhlas obce na vykonanie prieskumu na zlato. Pretože 

povrchová ťažba zlata v blízkosti obce kyanidovou metódou by 

znamenala de-facto jej zánik.  

Musíme zabrániť, aby obec zanikla  

Ak nám dáte dôveru, okamžite 

vypovieme všetky súhlasné stanoviská 

obce k ťažbe. A napadneme súdnou 

žalobou existujúce povolenia. 

Príďte voliť, ak nechcete postupný zánik obce, 

spôsobený ťažbou nerastného bohatstva. 
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Dvíhanie daní závisí od výsledku volieb: Európska ekonomika spomaľuje. V blízkej dobe možno očakávať značnú 

devalváciu Eura a možno aj rozpad Eurozóny. Keďže Slovensko nemá vlastnú menu, tak pri rozpade Eurozóny reštart 

slovenskej ekonomiky bude veľmi pomalý. Ak sa dostane k moci Knopp a koaliční poslanci, hneď prvé, čo budú nútení 

urobiť po voľbách, je dvíhať dane. A prečo? Pretože predchádzajúce vedenie, kde znova sedel aj Peter Knopp, Slavomír 

Pružina, Andrea Žiaková, Ján Meliško, Eduard Čierny, nedokázalo zaplniť obecnú pokladnicu múdrymi rozhodnutiami. 

Doteraz neurobili nič preto, aby obec pýtala 4 mil. Eur za zamenené pozemky (možno aj preto im podnikatelia tak 

pomáhajú v kampani). Takže teraz, keď je kríza, budú nútení sa na chod obce skladať občania len preto, že kraviar a ďalší 

neskutočne zarábali na hlúposti vedenia obce? Dane Vám možno budú dvíhať na úroveň 5 až 10 násobku. Zároveň je 

nevyhnutné, aby bola obec pripravená nezneužívať krízu pre plnenie vreciek podnikateľov, ale aby práve podnikatelia 

poskytli reálnu pomoc obci a občanom. Naša pomoc spočíva v tom, že nedovolíme dvíhanie daní. Ak nám dáte dôveru, 

tak obecnú pokladnicu naplníme od podnikateľov, ktorí ju doteraz vyprázdňovali. Budeme pýtať 4 mil. Eur a zavedieme 

developerskú daň, proti ktorej tak v minulosti Knopp protestoval. Developer, ktorý kúpi pozemok za 20 Centov predá 

za 100 Eur/m2 sa nechce podieľať na pomoci obci v ťažkej kríze? Nuž už rozumieme, prečo podnikatelia podporujú 

Knoppa, keď takto ochraňuje ich tučné zisky na úkor obce... 

Hrozí opätovné pripojenie Lutily k Žiaru ako dôsledok krízy?:  Ak sa vytuneluje obec, v kríze nebude jednoduché 

udržať verejné financie. Vieme, že niektorí mocipáni v Žiari si brúsia zuby na Lutilu. Lutila je najväčší kataster v okrese 

s cca 2500 ha, s obrovským potenciálom rozvoja ale aj nerastného bohatstva. Ak sa nezastaví kradnutie, môže počas dlhej 

krízy dôjsť k tomu, že obec bude nútená sa pripojiť. Ak sa potom bude o Lutile rozhodovať v Žiari, už nedokážeme nič 

ovplyvniť. Ani výstavbu, ani ťažbu... No žiarski mocipáni si polepšia a zbohatnú. Tomuto sa dá vyhnúť len tak, že sa do 

vedenia obce dostane zodpovedné vedenie, ktoré nedovolí obec ďalej tunelovať. Snahy robiť výstavbu smerom na Žiar 

tieto tendencie len podporujú. My sme za samostatnú Lutilu a nedovolíme, aby nás opäť pohltil Žiar. 

Dostupné potraviny: Bezodkladne založíme spotrebné družstvo, pretože ak by došlo k rozpadu ekonomiky, nebudú 

potraviny dostupné za reálne ceny, ak tak, len na lístky. Pripravíme obec na takýto scenár včas a zabezpečíme, že občania 

Lutily budú mať vždy cez toto spotrebné družstvo prístup k základným potravinám. Tak isto cez daňovú politiku prinútime 

poľnohospodárov orať a vyrábať potraviny, namiesto kosenia trávy. 

Zamestnanosť: Obec Lutila má potenciál zamestnať 50 až 100 obyvateľov obce. Ak nám dáte dôveru, nemienime nikoho 

prepúšťať, ale naopak, vytvoríme ďalšie nové pracovné miesta a umožníme občanom, ktorí chcú pracovať a zamestnať 

sa, aby mohli dôstojne žiť a živiť svoje rodiny. 

Spoločenstvo vlastníkov pôdy: Občania pozor, po tieto dni si viacerí majitelia pozemkov našli znovu v schránkach 

ponuku na odkúpenie pozemkov. Nedajte sa nalákať. Výkupcovia ponúkajú smiešnych 2000 Eur za ha. Pritom cena pôdy 

je mnohonásobne väčšia. V zahraničí až 200 tis. Eur/ha. Ceny nájmov za pôdu budú tiež rapídne stúpať. A vlastniť pôdu 

sa znova oplatí. Ak dáte dôveru opozícii, zabezpečíme vyjednávanie cien nájmu vo Vašom mene, aby nájom 

pozemkov v Lutile bol na primeranej úrovni. Teda nie toľko, koľko Vám ponúkne kraviar. Ak máte 5 ha poľa, za nájom 

by ste do roka mohli dostať aj 1000 Eur. A dnes dostanete koľko? 100 Eur? Ak Vás nemotivuje zisk z nájmu, tak o pár 

rokov sa cena slovenskej pôdy vyšplhá vysoko, teda výkupcovia vedia, čo robia, kupujú kým je cena nízka. Ďalší dôvod 

nezbavovať sa pôdy je aj vlastenectvo. Okrem konkrétneho zisku pôda je aj životný priestor. Nevzdávajme sa pôdy 

v prospech výkupcov, pretože skôr, či neskôr táto skončí za hranicami. A, keď každý Slovák predá zdedenú pôdu, 

tak sa staneme len nájomníkmi v zemi našich predkov. Kým je pôda rozdrobená v národe medzi obyvateľmi, 

patrí nám Slovensko. Ak ju predáme, bude zle. Udržme si pôdu, udržme si Slovensko! My sme pripravení 

vytvoriť podmienky, aby ste si zachránili Vašu pôdu pre Vás, aj pre Vašich potomkov, pretože veríme, 

že to je jediná správna cesta. 

Príprava na prípadný vojenský konflikt. Obec Lutila, vďaka bývalému predsedovi MNV Jozefovi 

Kružliakovi, je snáď jediná obec v širokom okolí, ktorá má vlastný CO kryt. Je pochopiteľné, že v čase mieru 

jeho využitie na podnikanie alebo iné účely je správne. No musíme sa pripraviť na najhoršie. Budovu bude 

potrebné revitalizovať, keďže súčasné a bývalé vedenie obce jeho údržbu  zanedbalo. Keď sa nám to podarí, 

bude aspoň aká taká nádej, v prípade vojny, ochrániť civilistov, najmä ženy, deti, babičky a starčekov. 

7. októbra 1571 Kresťanská armáda 

porazila Osmanské vojsko pri Lepante. 

Pápež Pius V. pripisoval toto víťazstvo sile 

modlitby ruženca, ktorý sa kresťania vtedy modlili. A preto aj ustanovil 7. október ako sviatok Panny Márie 

ružencovej a celý mesiac október za mesiac ruženca. Modlime sa preto aj my svätý ruženec v kostole alebo doma v 

rodinách, aby sme v našej spoločnosti porazili zlo, ktoré nás chce všetkých zotročiť nielen duchovne ale aj ekonomicky. A nejedená 

sa len o budúcnosť Slovenska ale aj o naše slovenské dedinky. Pridajme aj modlitbu za mier vo svete.  

Panna Mária Lutilská ochránila si Lutilu v minulosti, oroduj za nás aj v tejto ťažkej dobe! 

Musíme sa pripraviť na ekonomickú aj možnú vojenskú krízu 

Panna Mária 
Lutilská Ruženec za Slovensko a Lutilu 

http://www.lutila.eu/
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do piatka 28.10.2022 do 12:00, ktorí sú v karanténe z dôvodu COVIDU 
Osoby, ktoré majú záujem využiť možnosť hlasovať prostredníctvom špeciálnej volebnej schránky, sa 

môžu nahlásiť na telefónnom čísle: 0911 124 795, v termíne od 24.10.2022 (pondelok) do 28.10.2022 

(piatok) najneskôr do 12:00, po tomto termíne už nebude možné požiadať o špeciálny spôsob 

hlasovania. 

Aj v deň volieb 29.10.2022 pre občanov, ktorí sa nemôžu dostaviť z iného závažného 

dôvodu. Zároveň oznamujeme občanom, že je možnosť hlasovať vo voľbách prostredníctvom 

prenosnej schránky pre imobilných občanov, ako aj občanov, ktorí sa z iného závažného zdravotného 

dôvodu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Občania sa môžu nahlásiť telefonicky na čísle 0911 

124 795 vopred, ako aj v deň konania volieb, alebo ich môže nahlásiť rodinný príslušník, alebo iný občan priamo 

vo volebnej miestnosti predsedovi komisie. 

 

 

 

 

Ak chcete víťazstvo opozície voľte kandidáta na starostu číslo 2: PhDr. Mgr. Jána Pročku. 

Do zastupiteľstva voľte len  6 poslancov opozície. Aj keď teoreticky môžete zakrúžkovať až 9 poslancov, 

odporúčame len 6, keďže opozícia má len 6 kandidátov. Ak budete voliť aj z koalície, znižuje sa tak 

pravdepodobnosť výhry opozície. Ak by prešli do Obecného zastupiteľstva všetci opoziční poslanci, budú mať 

3/5 väčšinu, teda budú môcť schvaľovať aj najzávažnejšie rozhodnutia. Ak by prešli napr. len 4 poslanci 

opozície to by zasa znemožnilo koalícii mať 3/5 väčšinu.  Teda aj to by bolo de-facto víťazstvo opozície.  

 

Volím opozíciu: 

 

1. Peter Knopp, 45 r., manažér predaja drevnej hmoty, nezávislý kandidát 

2. Ján Pročka, Mgr. PhDr., 51 r., podnikateľ, Slovenské Hnutie Obrody 

 

           1. Eduard Čierny, 51 r., živnostník, nezávislý kandidát 

            2. Dušan Hronský, Ing., 70 r., dôchodca, Slovenské Hnutie Obrody 

             3. Igor Hudec, Ing., 53 r., RTG technik, Slovenské Hnutie Obrody 

             4. Peter Imriš, Ing., 43 r., vedecký pracovník, Slovenské Hnutie Obrody 

             5. Slavomír Imriš, 48 r., radiologický technik, Slovenské Hnutie Obrody 

6. Jozef Jurkemík, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, HLAS - sociálna demokracia 

7. Eva Lásková, Mgr., 41 r., súkromná podnikateľka, nezávislý kandidát 

8. Ján Meliško, Ing., 53 r., manažér, nezávislý kandidát 

9. Michal Michalík, Ing., 43 r., manažér, nezávislý kandidát 

10. Jozef Murgaš, Ing., 38 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát 

11. Slávka Pročková, Mgr., 49 r., opatrovateľka, Slovenské Hnutie Obrody 

12. Slavomír Pružina, 50 r., manažér, nezávislý kandidát 

13. Roman Spodniak, Bc., 34 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát 

14. Richard Ziman, Ing., 49 r., tunelový manažér, Slovenské Hnutie Obrody 

15. Andrea Žiaková, Ing., 51 r., štátna zamestnankyňa, HLAS - sociálna demokracia 

 

Prosíme Vás,  občanov,  

ak zbadáte počas moratória alebo volebného dňa porušovanie volebného zákona, o nahlásenie uvedeného priamo 

ústrednej volebnej komisii prípadne nášmu združeniu (LutilaOZ@centrum.sk). Ďakujeme. 

 

Infolinka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (od 24. do 29.10.2022) 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

 

Voľbu do PRENOSNEJ URNY je potrebné nahlásiť  

Voličom opozície odporúčame voliť takto 
 

http://www.lutila.eu/
mailto:LutilaOZ@centrum.sk
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V sobotu 29.10.2022 máte  

POSLEDNÚ ŠANCU  

povedať  

NIE 

 

 DEDINSKÝM OLIGARCHOM,  

PROMINENTOM A POKRYTCOM  

 

proti ďalšiemu ROZKRÁDANIU OBCE  

na Váš účet,   

proti ŤAŽBE BENTONITU A ZLATA 
 

Všetko máte len vo svojich rukách! 
 

Kraviarik Továrnik Fúzatý ujo Fúzatého zástupca 

Ale sme na tej Lutile zarobili.  

Krepka pozbieraj, čo nám spadlo. 

http://www.lutila.eu/

