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30. výročie zvrchovanosti slovenského národa
Po tisíc rokoch si Slováci konečne vybojovali kúsok zeme pod slnkom, kde
si môžu žiť a rozvíjať svoju kultúru, tradície, jazyk a hospodárstvo. Cesta
k samostatnosti začala vyhlásením Deklarácie zvrchovanosti 17.07.1992,
nasledovalo prijatie Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra toho istého
roku. Následne 1. januára 1993 vznikla slovenská
štátnosť. K týmto okrúhlym výročiam blahoželáme
celému slovenskému národu.

Cyrilo-metodská tradícia v Lutile?
Ústava Slovenskej republiky vo svojej preambule uvádza, že sa hlásime
k odkazu Sv. Cyrila a Metoda. Ako to ale vyzerá s touto tradíciou v našej obci
po 30 rokoch „samostatnosti" a „slobody“?
DÚHOVKOVÝ DEŇ DETÍ: Obec Lutila pod vedením Jána Pružinu a jeho
zástupcu Petra Knoppa začiatkom júna 2022 zorganizovala “Dúhovkový deň
detí”. Obec pozývala oznamom, kde lutilským deťom do 12 rokov ponúkala
odmenu, ak sa na túto akciu oblečú do dúhových farieb. Každý človek pri
zmysloch vie, že dúha sa stala symbolom celosvetového hnutia
homosexuálov a že v mesiaci jún sa organizujú po celom svete pochody
nazvané cudzím slovom PRIDE. Preto si len ťažko predstaviť, že cieľom
vedenia obce na čele s Jánom Pružinom bolo niečo iné, ako prezentácia
takýchto myšlienok medzi našimi deťmi a mládežou. My v tomto príspevku
nehodnotíme toto hnutie a ich ciele. No vidíme značný rozpor v tom, že na
jednej strane Pružina s Knoppom v nedele čítavajú v kostole pred celým farským spoločenstvom, a na
strane druhej obec pod ich vedením sama organizuje podujatia, ktoré podprahovo podsúvajú deťom
ideológie, ktoré nie sú v súlade s kresťanským učením a tradíciami. Občania, nezdá sa Vám to ako
pokrytectvo, alibizmus, faloš a možno aj ohrozovanie mravnosti našej lutilskej mládeže priamo z vedenia
obce?

CELÉ ROKY ZANEDBANÁ KAPLNKA SV. TROJICE:
“Úprimnosť“ ich vzťahu k tradícii Sv. Cyrila a Metoda je
viditeľná jasne aj na ďalšom príklade. Obec Lutila je snáď
jediná obec v širokom okolí a možno aj na Slovensku, kde je
dlhodobo zanedbaná, a sprejermi znehodnotená historická
baroková kaplnka Sv. Trojice priamo pri vstupe do obce. Kde sú
tí kresťanskí vodcovia obce Pružina a Knopp a spol.? Ešte aj za
socializmu bolo o kaplnku lepšie postarané! Prečo si nik
z vedenia obce za tie dlhé roky ani len nespomenul na kaplnku
a nenavrhol jej opravenie, aby sa ďalej nerozpadala, a
o odstránenie dehonestujúcich náterov sprejerov? Stačí sa
pozrieť naokolo: Janova Lehota, Lovčica-Trubín, Trnavá Hora,
Ladomerská Vieska atď. Všade v týchto obciach sú kaplnky
pekne upravené a zrekonštruované. V Lutile starosta Ján
Pružina s Petrom Knoppom a obecným zastupiteľstvom zjavne
radšej zavádzajú do obce nové - „dúhové“ tradície.
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--------„Rok 2022 je rokom, kedy si občania vezmú obec späť“ -------ODMIETNUTIE DOTÁCIE PRE KOSTOL: Vzťah starostu obce spolu so zástupcom Petrom
Knoppom a obecným zastupiteľstvom k Cyrilometodskej tradícii úplne dokresľuje aj odmietnutie dotácie
na opravu kostola – najstaršej budovy našej obce (1491). Pred pár rokmi miestna farnosť opravovala lavice
na choruse farského kostola Sv. Ladislava a požiadala obec o dotáciu 5000 Eur. Obecné zastupiteľstvo
neodhlasovalo farnosti požadované financie. Asi preto, že nebolo v tom čase pred voľbami? Vtedy ste mali
počuť, ako sa vyjadrovali koaliční poslanci počnúc Slavomírom Pružinom cez Jána Meliška až po Jozefa
Murgaša. Zaujímavé bolo vypočuť si, ako zdôvodňovali skutočnosť, prečo farnosti poskytnú len desatinu
t.j. 500 Eur. Ak má obec peniaze na nadštandardne vysokú výplatu pre starostu, tak si myslíme, že by mala
mať financie aj pre miestny kostol, ktorý slúži obyvateľom obce, a ktorý tiež obec dôstojne reprezentuje.

Aj do Lutily prichádza „Deň zúčtovania“
Po 30 rokoch samostatnosti Slovenska nastal čas hodnotiť, čo bolo dobré a čo zlé, nielen na celoštátnej
úrovni, ale aj v našich mestách a obciach. Bohužiaľ, veľké emócie a očakávania zo vzniku Slovenska v roku
1993 rýchlo vystriedalo sklamanie z klientelizmu, rodinkárstva a veľkej korupcie. Aj do nášho regiónu sa
dostali nadnárodné korporácie a “mafie“, ktoré nehľadia na potreby občana, životné prostredie, kvalitu
života v regióne ale len na svoje zisky, ktoré spravidla odvádzajú do zahraničia. Čoraz častejšie aj Slovák
okráda Slováka za „judášsky“ groš zo zahraničia. Podľa viacerých ukazovateľov bol rozvoj obce za
posledných 30 rokov pod vedením Jána Pružinu oveľa pomalší ako deklarovali viac krát predstavitelia obce.
Tento progres bol pomalší aj pri porovnaní našej obce s ostatnými obcami v rámci Slovenska. Naša obec
nepochopiteľne premárnila hádam všetky príležitosti na rozvoj.
Obec dodnes žila a žije z toho, čo sa vytvorilo za socializmu, najmä pod vedením bývalého predsedu ONV
pána Kružliaka. Je paradoxné, že za 30 rokov socializmu sa obec rozvíjala oveľa dynamickejšie ako za 30
rokov starostovania Jána Pružinu. Pred rokom 1989 sa realizovali veľké investičné projekty ako vodovod,
vodojem, dom smútku, kultúrny dom, stará škola na Ohrade, nová škola na Slobodnom, CO-kryt, obytné
zóny Ohrad a IBV pod kopcom atď.
Čo dokázali Pružina s Knoppom za posledné roky? Ktorý volebný program splnili? Pozrite si
ktorýkoľvek predvolebný leták, ktorý Vám hodili do schránky a zistíte, že nesplnili ani jeden! Kde je
domov dôchodcov pre lutilských starčekov a starenky? Kde je protipovodňová ochrana, ktorú sľubovali
Pružina aj s Knoppom ešte pred voľbami v roku 2014? V poslednom období, nedokázali ani vydať zákonné
povolenie na výstavbu optického internetu, ktoré im pred pár týždňami zrušil nadriadený stavebný úrad
z Banskej Bystrice ako nezákonné. No namiesto toho, aby si priznali chybu, vyhovárajú sa na občanov,
ktorí podali vecné pripomienky. Čo teda robili celé tie roky? O čo sa zaujímali a čomu dávali priority?
Myslia si snáď, že obecný majetok patrí im a nie všetkým občanom? A prečo v skutočnosti rozvoj obce
stagnoval? Pozamestnávali na obci svoje rodiny a o obec sa evidentne málo starali. Vedenie obce robilo
všetko preto, aby sa k strategickým investíciám v obci dostalo pár jednotlivcov. Vytvorili si monopol pre
jedného podnikateľa na poľnohospodárstvo a developerstvo. Pre pána továrnika sa zas urobilo všetko, aby
sa dostal k letisku a tiež ťažiarom vytvorili podmienky, aby sa dostali k svojim povoleniam na ťažbu
bentonitu. Keby vedenie obce bolo len trochu chcelo, mohla byť Lutila dnes najbohatšia dedina v kraji a
robiť sociálne projekty pre občanov bez pôžičiek a úverov.
ZÁMENA POZEMKOV: Len pripomíname, že obec mohla svojich 20 ha poľa, ktoré boli v celku predať
verejnou súťažou, kde by bola zarobila najmenej 4 mil. Eur (t.j. cca 2700 Eur/obyvateľa) alebo sama na
tomto majetku hospodáriť a zamestnať ľudí z obce. No vedenie obce vybralo najhoršiu z možných
možností, vymenili lukratívne obecné pozemky za iné roztrúsené po katastri v hodnote asi len 140 tisíc Eur.
ÚZEMNÝ PLÁN: Územný plán navrhuje stavanie až na ploche 44 ha. Tento návrh zhodnotí cenu
pozemkov najmä špekulantom s pôdou, ktorí ju vykupovali po 20 centov a teraz vďaka obci môžu tieto
pozemky predávať aj za 100 Eur/m2. No na koho pozemkoch sa plánuje hlavne stavať? No predsa na
pozemkoch nášho slávneho podnikateľa a jemu blízkych ľudí. Ak predpokladáme, výstavbu na takýchto
veľkých plochách, tak teoreticky môže byť zisk týchto špekulantov z predaja pozemkov niekoľko desiatok
miliónov Eur. Vedenie obce napriek takýmto potencionálnym tučným ziskom špekulantov odmietlo
zaviesť v obci developerskú daň, ktorú navrhovala opozícia. Developerská daň má slúžiť na to, aby obec
mala peniaze, aby mohla reagovať na nával nových ľudí do obce posilnením infraštruktúry a služieb s tým
spojených. Keď opozícia pred pár rokmi navrhovala túto daň, jeden z prvých, ktorý bol proti, bol práve
zástupca starostu Peter Knopp. Myslíme si, že ide o aktivity volených zástupcov v rozpore s ich
povinnosťou konať v záujme obce a občanov.
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--------„Rok 2022 je rokom, kedy si občania vezmú obec späť“ -------BENTONIT: Napriek tomu že Peter Imriš už vyhral 2 súdy proti bentonitu, pre nečinnosť vedenia obce
hrozí, že ťažba sa znovu obnoví. Dokedy budú Pružina a Knopp klamať občanov, že sú proti bentonitu, keď
“poza-chrbát“ robia všetko preto, aby ťažba pokračovala? Nik z vedenia obce a poslancov nedal súkromne a
ani za obec neodhlasovali ani jedno Euro na tieto súdy. Knopp, Meliško, a ďalší z vedenia obce boli proti
tomu, aby obec prispela na žaloby proti ťažbe bentonitu. Dokonca na súdne pojednávanie, kde sa jednalo
o ťažbu bentonitu na ložisku Lutila I. starosta Pružina, ani zástupca Knopp, ani právny zástupca obce F.
Šurka neprišli obhajovať záujmy obce, ani sa neospravedlnili z neúčasti. Imriš aj napriek tomu, že žalobu
vedenie obce nepodporilo ani vyjadrením, ani finančne, ani účasťou, súd vyhral. Paradoxom je, že starosta
si našiel čas ísť na iné súdne pojednávanie. Začiatkom augusta sa zúčastnil súdneho pojednávania, ktoré sa
snaží spochybniť vlastníctvo pozemkov blízkej rodine vedúcich predstaviteľov opozície, pri vodojeme. Je
teda starostova náplň práce aktívne svedčiť proti členom opozície alebo účasť na súde na zastavenie ťažby
bentonitu? Každý si môže odpovedať sám!
POVODNE: Ďalším nesplneným sľubom z minulosti je protipovodňová ochrana obce. Ešte si dobre
pamätáme, ako obec vytopilo v roku 2010. No ani po 12 rokoch obec Lutila nemá protipovodňovú ochranu,
hoci na tomto programe si Pružina a Knopp v minulosti postavili predvolebnú kampaň. Nakoniec odborníci
navrhli poldre do Jelšín, kde by mali najväčšiu efektivitu odvrátiť povodeň a najmenší dopad na životné
prostredie. No naše “kompetentné“ vedenie obce (starosta obce Ján Pružina) navrhlo premiestniť
umiestnenie poldrov až do Žarného brodu, kde budú mať minimálny efekt. A ak sa niekedy
postavia, nakoniec povodni ani nezabránia, vyhodia sa teda aj eurofondy. Navyše v tejto lokalite je asi 1600
stromov a nachádzajú sa tam aj vzácne biotopy národného a európskeho významu. Každý sa pýta, prečo to
takto urobili, čo s tým sledovali a sledujú? Vzhľadom k tomu, že v tejto časti katastra sú veľké ložiská
bentonitu, dá sa predpokladať, že k zmene umiestnenia poldrov došlo nie preto, aby ochránili občanov, ale
aby sa o pár rokov premenili na odkaľovacie nádrže na bentonit .
Podľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ak by sa realizovali schválené zámery obce, budú
znamenať škody na prírode minimálne 1,2 mil. Eur.
KTO RIADI OBEC? Ako sa zdá, obec dávno neriadia občania cez svojich poslancov, ale spoza opony pár
jednotlivcov a korporácií, ktorí bohatnú na úkor obce a občanov. Môže byť Knopp skutočne nezávislý, keď
ako zástupca starostu vo všetkom podporoval Pružinu? Nejedná sa len o nastrčenú bábku na presadzovanie
zámerov oligarchov? Ako je možné, že Knopp rozdáva predvolebné letáky na farebnom kriedovom papieri?
Z čoho to financuje? Z platu úradníka na štátnych lesoch?
VOLEBNÝ PROGRAM: Aký je teda ich volebný program na nasledovné obdobie? Netreba čakať na to,
čo Vám hodia do schránky, lebo pred voľbami sľúbia všetko to, čo budete chcieť ako občania počuť
a možno aj „vykradnú“ volebný program opozície a ako vždy, nič nesplnia. Budú Vám hrať hudbu, budú
Vás nalievať gulášom, pivom, vínom... Hlavný cieľ je ale už teraz jasný, zakryť všetky pochybenia a
podvody z minulosti a pokračovať v tom, aby obec slúžila jednému podnikateľovi-kraviarovi-developerovi,
jednému továrnikovi-letcovi (ktorý onedlho možno príde o lukratívne kreslo manažéra vo fabrike),
zahraničným tažiarom a „Albánskej mafii“.
Z obce si niekto chcel a aj urobil „dojnú“ kravu na desiatky miliónov Eur a my občania sme vedeniu obce
našou ľahostajnosťou k veciam verejným výdatne pomáhali. Uspokojíme sa so znižovaním kvality života
v obci len preto, aby nekresťansky zarábalo pár jednotlivcov? Uvedomelí občania vystavujú zlým
hospodárom „faktúru“:
Faktúra číslo:96622
Dodávateľ:
Občania obce Lutila

Odoberateľ:
Ján Pružina, Peter Knopp

Vážený pán richtár Pružina, podrichtár Knopp a spol., do 30 dní Vás žiadame vrátiť 20 ha
obecnej pôdy, ktorú ste zamenili a zrušiť Zmeny a doplnky k ÚP č.1. V opačnom prípade
uhraďte do obecnej pokladnice za nasledovné škody:
1. Trhová cena za odpredaj obecných pozemkov:
4.00 mil. Eur
2. Zničenie biotopov pri realizácii územného plánu:
1.20 mil. Eur
------------------------------------------------------------------------------

5.2 mil. Eur

celkovo

Vyzývame Vás prvý krát!
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VÝZVA OBČANOM OD OPOZIČNÉHO HNUTIA
Kedysi Sv. otec Ján Pavol 2. vyzval mladých
ľudí, aby sa zapájali do verejného života
a politiky, a obhajovali tam kresťanské zásady.
Aj my sme vypočuli toto volanie a už 13 rokov
ochraňujeme životné prostredie v našej obci,
bojujeme proti korupcii, okrádaniu obce
a občanov, netransparentnosti, nehospodárnosti
a nezákonnosti
a snažíme
sa
uplatňovať
kresťanské zásady v praktickej politike. Naše
prvé opozičné aktivity sme zaznamenali v roku
2009, kedy vedenie obce odstránilo sochu Sv. Jána Nepomuckého z centra
Lutilského námestia, kde stála celé stáročia. Toto sa udialo počas reštaurácie námestia z eurofondov, čo
pobúrilo kresťanov v obci. Následne sme vytvorili najväčšie opozičné hnutie, aké kedy v Lutile bolo,
vyhrali súdy za zastavenie ťažby bentonitu, usvedčili sme vedenie obce z mnohých klamstiev,
nezákonností, kde musela dokonca zasahovať prokuratúra. Aktivity opozície viedli k zastaveniu
oplotenia lesa 7,5 km plotom, odklonilo sa chránené ložiskové územie z intravilánu obce, odklonil sa
koridor 2x400 kV od obce, zabránili sme zbytočnému výrubu 1600 stromov, prakticky suplujeme
v pripomienkovacích konaniach obec a chránime tak občanov, životné prostredie a kvalitu života teraz
s dôrazom na budúcnosť. Nerobíme to však pre peniaze, ani zisk, ale z presvedčenia, že verejní
funkcionári a vedenie obce zlyhali. Sme
presvedčení, že o dôležitých veciach, ktoré
presahujú svojím dopadom jedno volebné
obdobie, musia vždy rozhodovať občania
v referende. Aby sa minimalizovala možnosť
korupcie starostu a poslancov. Veríme, že každá
bieda, ktorá na svete kedy bola,
začínala
kultúrnou a morálnou biedou a úpadkom. Vo svete
platí jedna smutná zásada: „Kto si nevie rozkázať
sám, tomu rozkazuje niekto iný.“ Ukážme
oligarchom, že sme morálne silní, zrelí, dospelí a hrdí Slováci a nedovoľme so sebou zametať. Sme
presvedčení, že je našou povinnosťou informovať ľudí a pomáhať im, aby sa nenechávali okrádať
zločinnou bandou, ktorá sa ako pijavica prisala na našu obec. Ak prestane v našej spoločnosti prevládať
túžba po okrádaní jeden druhého a začne sa každý živiť poctivo a spravodlivo, bude naša spoločnosť
rásť a rozvíjať sa ku prospechu všetkých jej občanov. A preto dajme šancu zmene! Mafia je iste silná
a nebude sa chcieť vzdať bez boja, ale nie je neporaziteľná! Strach jej naháňajú práve občania, ktorí
prekuknú jej faloš a nedajú jej hlasy vo voľbách, aby mohla ďalej kradnúť to, čo patrí všetkým
občanom našej obce.

Vyzývame občanov, ktorí majú záujem zapojiť sa do aktivít na zastavenie rozkrádania
a ničenia životného prostredia a chcú presadzovať kresťanské zásady do komunálnej politiky,
aby sa pridali do opozičného hnutia. Prihlásiť sa môžete osobne u členov opozície alebo
emailom do 15. augusta 2022: LutilaOZ@centrum.sk,
Pridajte sa k nám,
spoločne dokážeme viac.
Teraz je čas konať, zajtra môže byť neskoro!

Mgr. Slávka Pročková, PhDr. Mgr. Ján Pročka, Slavomír Imriš, Dr. Peter Imriš
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