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Volby do zastupitelstev obcí

se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00  
do 22.00 hod. a v sobotu 11. října 2014 
od 8.00 do 14.00 hod. v aule ZŠ v Lutíně  
a v KSZ v Třebčíně. Ve stejné době 
a na stejném místě proběhnou v tomto roce 
také volby do třetiny Senátu Parlamentu 
ČR, vyhlášené prezidentem republiky dne 
20. června 2014.

Voličem je
a)  občan obce, který je občanem ČR, je v obci 

přihlášen k trvalému pobytu a dosáhl nejpoz-
ději  druhý den voleb (11. října) věku nejmé-
ně 18 let.

b)  státní občan jiného státu přihlášený  v obci 
k trvalého pobytu. Právo volit mu přizná-
vá mezinárodní Smlouva o přistoupení ČR 
k Evropské unii.

Občané členských států EU splňující tyto pod-
mínky mají právo hlasovat, pokud požádali 
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasování:
Po příchodu do volební místnosti pro-

káže volič okrskové volební komisi svou 
totožnost a státní občanství ČR platným 
občanským průkazem nebo platným ces-
tovním  pasem ČR. Bez alespoň jednoho 

z těchto dokladů nebude voliči hlasování 
umožněno.

Hlasovací lístek:
V záhlaví každého hlasovacího lístku je 

uveden název obce a počet volených čle-
nů zastupitelstva. Všechny hlasovací lístky 
budou voličům doručeny nejpozději tři dny 
před datem voleb. V případě, že dojde k po-
škození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může 
volič ve volební místnosti požádat okrsko-
vou volební komisi o náhradní hlasovací 
lístek.

Pro volby do Senátu je na každém vo-
lebním lístku uvedeno číslo určené losem. 
Lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu. 
Při jejich poškození nebo ztrátě postupujeme 
stejně jako u hlasovacích lístků pro komu-
nální volby. Hlasovací lístek (pouze jeden) 
pro jednoho zvoleného kandidáta musí být 
odevzdán ve žluté úřední obálce.

Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním 
kole voleb ve svém volebním obvodu nad-
poloviční většinu všech odevzdaných hlasů, 
bude se konat ve dnech 17. a 18. října 2014 
druhé kolo, a to na stejném místě a ve stej-
ném čase jako kolo první. Ve druhém kole 
může volit i občan ČR, který alespoň dru-
hý den konání druhého kola voleb dosáhne 
věku nejméně 18 let. 

Úprava hlasovacího lístku:
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích líst-

ků provede volič jednu z následujících úprav:
1.  Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloup-

ce pouze jedno volební sdružení. Tím dá hlas 
kandidátům tohoto sdružení v pořadí podle 
hlasovacího lístku.

2.  Označí v rámečku před jménem křížkem 
svého kandidáta z kteréhokoli volebního 
sdružení, nejvýše však do celkového počtu 
volených zastupitelů obce (15).

3.  Kombinuje oba výše uvedené způsoby: ozna-
čí křížkem jedno volební sdružení a dále další 
kandidáty jiných sdružení, kterým dává svůj 
hlas. V tomto případě dává hlas jednotlivě 
označeným kandidátům a z označeného sdru-
žení získává hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolik kandidátů, kolik zbývá 
do celkového počtu volených zastupitelů.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Ze závažných (zejména zdravotních) 
důvodů může požádat o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné volební 
schránky.

Volební právo má každý občan, který spl-
ňuje dané podmínky. Věřím, že nepromarní-
te své právo a možnost vyjádřit svůj zájem 
o aktivní podíl na práci pro rozkvět naší obce.

Antonín Bábek, starosta obce

Vážení spoluobčané – voliči!

V našem mimořádném, předvolebním vydání Obecního zpravodaje Vám představujeme pět kandidátních sdružení, která 
se ucházejí svými volebními programy o Vaše hlasy ve volbách do zastupitelstva obce na období 2014–2018.

Magistrát města Olomouce provedl registraci kandidátních listin s následujícím pořadím a názvy:

1.  Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín

2. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN A POLITICKÉHO HNUTÍ  STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

3. Sdružení nezávislých kandidátů „Za lepší Lutín a Třebčín“

4. SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN

5. SDRUŽENÍ  PRO OBČANY TŘEBČÍNA
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KOHO BUDEME VOLIT?

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TŘEBČÍN 

�  Realizovat vybudování cyklostezky z Lutína do Třebčína, spo-
lupracovat s okolními obcemi na projektech budování systému 
cyklostezek spojených s Olomoucí. 

�  Dokončit budování komunikace a chodníků v části Třebčín – 
lokalita za nádražím, II. etapa, pokračovat v úpravě stávajících 
chodníků. 

�  Snažit se o udržení objektu bývalé školy v Třebčíně v majet-
ku obce a následně řešit využití budovy pro veřejně prospěšné 
účely. Zajišťovat údržbu a modernizaci obecních nemovitostí 
(KSZ Třebčín ), komunikací a travnatých ploch včetně výsadby 
zeleně. 

�   Podporovat veřejně prospěšné aktivity místních organizací 
a sdružení - Sdružení dobrovolných hasičů Třebčín včetně zása-
hové jednotky, S&K Třebčín, RC Klásek Lutín, podpořit školství 
v obci a rozvoj drobného a středního podnikání. 

�  Zachovat a podporovat kulturní tradice obce – hody, ostatky, 
mikulášskou nadílku, rozsvícení vánočního stromu, dětský den, 
vítání občánků a další, udržet provoz knihoven. 

�  Udržovat a rozvíjet stávající dětská hřiště, orientovat se na vy-
budování víceúčelových hřišť v lokalitě „domky“ v Třebčíně 
a v areálu TJ Lutín, usilovat o vytvoření venkovních fi tness zón. 

�  Prosadit pravidelnou údržbu a čištění potoka Deštný, zasadit se 
o vytvoření protipovodňových opatření ulic Olšanská a Kaplická 
v Třebčíně, podpořit rekonstrukci mostu do „vévozu“ v Třebčíně. 

�  Využívat dotačních titulů ve prospěch obce, spolupracovat v rámci 
aktivit občanského sdružení Region Haná a Mikroregion Kosířsko. 

�  Podporovat výstavbu rodinných domů v souladu s územním plá-
nem obce. 

�  Zlepšit informovanost občanů o dění v Třebčíně prostřednictvím 
internetového zpravodajství. 

1. Bronislav Jaroš 
2. Mgr. Jiří Prudký 
3. Ing. Vlastimil Hofírek 
4. Pavel Novák 
5. Ing. Vendula Číhalíková 

  6. Ladislav Švub 
  7. Jarmila Kočí 
  8. Ing. Jiří Burda 
  9. Eva Jarošová 
10. Ing. Miroslav Smička 

11. Pavel Koudelka 
12. Jiří Zapletal 
13. Roman Giesel 
14. Libor Mlčoch 
15. Vlastislav Přikryl 

SEZNAM KANDIDÁTŮ:

Zleva: Pavel Koudelka, Jiří Zapletal, Eva Jarošová, Ing. Miroslav Smička, Ing. Vlastimil Hofírek, Ing. Bronislav Jaroš, 
Ing. Vendula Číhalíková, Vlastislav Přikryl, Mgr. Jiří Prudký, Ladislav Švub, Ing. Jiří Burda, Roman Giesel, Libor Mlčoch,
Pavel Novák, Jarmila Kočí.

Volební program:
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN A POLITICKÉHO HNUTÍ 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

 

OBEC BUDE PROSPEROVAT JEN S VAŠÍ PODPOROU!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

1. Antonín Bábek 
2. Mgr. Lenka Soušková 
3. Ing. Rostislav Pavlíček
4. Ing. Radek Adler
5. Ing. Jakub Chrást

  6. Aleš Podmolík
  7. Petr Protivánek 
  8. Ivana Smutná
  9. Zdeněk Lysický
10. Ing. Petr Kovařík

11. Iva Lužná
12. Gabriela Bábková
13. Milan Mlčoch 
14. Jaroslav Smička
15. Ing. Miroslav Podmolík 

SEZNAM KANDIDÁTŮ:

1. Školství, kultura, tělovýchova:
�  vybudovat nové dětské hřiště za ubytovnou Hostel v Lutíně,
�  revitalizovat areál „Rybníček” (lavičky, herní prvky aj.),
�  nadále všestranně podporovat kulturní akce v obci, činnost TJ, 

Rodinného centra Klásek, dětského oddílu Duha, S&K Třebčín,
� rekonstruovat školní dvůr (přístupová cesta).

2. Investiční akce a opravy:
�  vybudovat cyklostezku Lutín – Třebčín,
�  provést generální opravu pláště budovy MŠ a rekonstrukci nouzo-

vého schodiště,
�  pokračovat v opravách komunikací a chodníků (Pohoršov, Břízová, 

Růžová, Třebčín),
�  pokračovat v rekonstrukci KSZ v Třebčíně,
�  upravit prostranství v sídlišti před MŠ,
�  dokončit budování parkovacích zálivů v ul. U Kapličky,
�  vybudovat nový vodovodní řad v ul. U Mlýnku,
�  řešit havarijní stav budovy DPS,

�  zahájit budování kamerového systému v Lutíně a Třebčíně,
�  zatrubnit vodoteče a vybudovat nová parkovací místa,
�  vybudovat přechodové místo v ul. Školní (minimarket Anička),  
� dokončit úpravu chodníku a parku před OÚ.

3. Příprava projektů:
�  zpracovat projektovou dokumentaci další etapy regenerace panelo-

vého sídliště („ve dvoře”),
�  připravit nový územní plán a stanovit nové lokality pro výstavbu 

rodinných domů,
�  připravit projektovou dokumentaci pro zateplení pláště budovy ZŠ,
�  připravit studii a projektovou dokumentaci pro urnový háj.

4. Různé:
�  zachovat záporné stanovisko k těžbě štěrkopísku v lokalitách 

na Luběnice a na Olšany,
�  pokračovat ve výsadbě zeleně v obou částech obce (Lutín, 

Třebčín).

Volební program:
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1. Mgr. Jaroslav Krejčíř 
2. Ing. Jaroslav Kubala 
3. Ivan Přibyl 
4. Ing. Pavel Brostík 
5. Petr Novák

  6. RNDr. Dana Vrbová 
  7. Mgr. Martin Začal 
  8. Mgr. Eliška Mišáková
  9. Mgr. Petr Chudoba 
10. Ludmila Lízalová

11. Jiří Radvanský 
12. Martina Bednářová 
13. Ing. Jiří Moskalík 
14. Mgr. Ladislav Vybíral
15. Ing. Karel Mišák

SEZNAM KANDIDÁTŮ:

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „ZA LEPŠÍ LUTÍN A TŘEBČÍN“

SVĚŘTE SPRÁVU OBCE DO RUKOU LIDÍ ZNALÝCH VĚCI, 
KTEŘÍ CHTĚJÍ DOSTAT LUTÍN A TŘEBČÍN TAM, KAM SVOU VELIKOSTÍ A SVÝM VÝZNAMEM PATŘÍ!

�  převzetí areálu TJ do vlastnictví obce a jeho fungování pro děti 
a mládež,

�  výstavba cyklostezky Lutín – Třebčín, cyklostezek Lutínem, podpora 
projektu a výstavby cyklostezky Lutín – Hněvotín s obcí Hněvotín,

�  více laviček v Lutíně a Třebčíně, čekárny na autobusovém nádraží 
před Sigmou a v Třebčíně,

�  udržení standardu lékařské péče,
�  větší podpora kulturních akcí a akcí pro děti a mládež,
�  oprava budovy DPS a klidová zóna pro důchodce mezi DPS a budo-

vou bývalého odborného učiliště,
�  oprava ulice na Pohoršově v Lutíně, dokončení silnice za nádražím 

v Třebčíně,
�  vybudování chodníku od třebčínské Ohrady na Větřák,
�  rekonstrukce ubytovny č.111 na Olomoucké ulici,
�  zvýšení bezpečnosti – zpracování studie bezpečnosti v obcích (zpo-

malovací ostrůvky v Lutíně na silnicích od Třebčína a od Slatinic, 
v Třebčíně od Lutína, zpomalovače v ulici Na Sídlišti),

�  lepší informovanost občanů o záměrech obce, lepší organizace veřej-
ných zasedání zastupitelstva obce,

�  zásadní odpor proti budování pískovny v blízkosti obce kvůli oba-
vám z hluku, znečištění a změny geologických podmínek,

�  reorganizace obecního úřadu a úspora nákladů na správu obce,
�  podpora výstavby rodinných domků, zpracování architektonické 

studie,
�  oprava historické kapličky sv. Floriána v „magacíně“,
�   zvýšení podpory příspěvkové organizace základní školy, oprava bu-

dovy 2. stupně, 
�  defi nitivní vyřešení problému „skeletu“ u Sigmy  jeho odkupem 

a následným odstraněním, 
�  vyčištění potoka kolem Lutína kvůli nebezpečí povodní,
�  formou obecní vyhlášky omezení hlučné práce v neděli odpo-

ledne,
�  svoz bio odpadu, urychlení výstavby kompostárny,
�  lepší spolupráce s podnikatelskými subjekty v obcích.

Volební program:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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Dolní řada zleva: JUDr. Dušan Navrátil, Ing. Miroslav Brhel, Antonín Dozrál, Ing. Radek Navrátil, František Špunda, Mgr. Monika Balgová, 
Ing. Vladimír Baleka. Horní řada zleva: Lubomír Kubáč, Ladislav Popelka, Pavlína Hadrová, Jiří Polách, Martin Malý, Ing. Petr Zdřálek, 
Ph.D., Pavel Kovařík, Barbora Prokšová.

1. JUDr. Dušan Navrátil 
2. Ing. Miroslav Brhel
3. Antonín Dozrál 
4. Ing. Radek Navrátil 
5. František Špunda 

  6. Mgr. Monika Balgová 
  7. Ing. Vladimír Baleka
  8. Lubomír Kubáč 
  9. Ladislav Popelka
10. Pavlína Hadrová 

11. Jiří Polách 
12. Martin Malý 
13. Pavel Kovařík
14. Ing. Petr Zdřálek
15. Barbora Prokšová

SEZNAM KANDIDÁTŮ:

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN

Bydlení, doprava, majetek obce 
�  Dokončení realizace výstavby osvětlené cyklostezky Lutín-Třebčín + zahájení přípravy 

na její prodloužení přes Lutín až k základní škole.
�  Zahájení jednání ohledně budování cyklostezek na Slatinice, Olšany, Luběnice 

a Hněvotín.
�  Vybudování zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do Lutína ve směru od Třebčína + dobu-

dování veřejného osvětlení a chodníku na kraj obce.
�  Umístění měřiče rychlosti na vjezdu do obce na Slatinické ulici + zvážit vybudování 

zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do Lutína ve směru od Slatinic a Hněvotína.
�  Kompletní rekonstrukce ulice Pohoršov (cesta + chodníky) + oprava ulice Břízová.
�  Vybudování nových chodníků v ulici Na Zábraní a Růžová (směrem k „rotundě“).
�  Dokončení revitalizace ulice U Kapličky  - parkovací zálivy, vjezdy, zeleň + úprava okolí 

pomníku padlým. 
�  Zlepšení péče o budovy ve vlastnictví obce (technické služby, pošta, zelenina, cukrárna, 

ubytovna atd.).
�  Řešení domu s pečovatelskou službou - rekonstrukce nebo vybudování nového.
�  Pokračování v podpoře výstavby rodinných domků v lokalitě směrem na Třebčín.
�  Aktualizace a oživení projektu regenerace panelového sídliště. 
�  Pokračování úprav prostorů mezi bytovými domy na ulici Růžová.
�  Revitalizace parků za Neptunem a u Sigmy.
�  Systematická péče o zeleň a travnaté plochy v obci + vytváření nových odpočinkových 

a relaxačních zón.
�  Úprava okolí obecních budov s prodejnou zeleniny a cukrárnou.
� Oprava historické kapličky sv. Floriana u „magacíny“.
�  Výběr jednotného mobiliáře a jeho postupná obnova (lavičky, odpadkové koše, stojany 

na kola, vitríny, informační tabule, orientační systém, zahrazovací sloupky atd.).
�  Iniciování vyčištění a následná údržba potoků Deštný a Slatinka.

Škola, sport, kultura, zájmová činnost
�  Cílená podpora všech aktivních společenských a sportovních organizací v obci (TJ 

Sigma Lutín, Klásek, Duha Křišťál, Svaz žen atd.).

�  Prostřednictvím kulturní komise přispění k zachování tradic obce (plesy a bály, hody, 
stavění a kácení máje, dětský den, drakiáda, rozsvěcení vánočního stromu atd.).

�  Aktivní pomoc TJ Sigma Lutín při zvelebování sportovního areálu (dokončení oprav 
budov v areálu, rekonstrukce stánku s občerstvením a sociálního zařízení, vybudování 
in-line dráhy atd.).

�  Finanční podpora školních a mimoškolních aktivit žáků ZŠ a MŠ Lutín a Sigmundovy 
střední školy strojírenské.

�  Zateplení a výměna oken na budovách ZŠ a MŠ + úprava zázemí ve dvoře školy (la-
vičky na výuku, pétanque, badminton, stolní tenis atd.) + úprava oplocení ZŠ na ulici 
Školní.

�  Vybudování nového hlavního přístupu do ZŠ.
�  Rekonstrukce dětských hřišť v obci, resp. dobudování dvou nových dětských hřišť (staré 

sídliště + stará část Lutína – Rybníček nebo u kašny).
�  Výstavba minigolfového hřiště.

Služby, region, životní prostředí
�  Vytvoření důstojnějších podmínek pro fungování základních služeb pro občany (zdra-

votnické služby, lékárna, banka, pošta atd.).
�  Spolupráce a vzájemná podpora s místními fi rmami a živnostníky (podpora rozvoje 

drobného a středního podnikání na území obce).
�  Větší propagace spolupráce s obcemi Mikroregionu Kosířsko a Regionu Haná (společné 

kulturní a sportovní akce, jednotný kalendář akcí atd.).
�  Zlepšení informovanosti občanů o dění v obci (grafi cká i obsahová změna zpravodaje, 

aktualizace webových stránek obce, sjednocení informačních panelů).
�  Zvýšení využívání dotačních titulů (regionálních, státních, evropských) ve prospěch 

obce.
�  Zachování záporného stanoviska k těžbě štěrkopísku (výstavbě pískoven) v katastru 

obce. 
�  Komunikace s majitelem „skeletu“ u Sigmy (zabezpečení, bezpečnostní rizika, statika). 
�  Podpora fungujícího soužití s Třebčínem – respektování oprávněných požadavků směřu-

jících k rozvoji této části obce.

Volební program:
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Volební program:
�  podporovat každou aktivitu pro pořádání 

kulturních akcí v obci ze strany zájmových 
organizací a spolků pro všechny věkové 
kategorie, podporovat v obci sport a spor-
tovní aktivity ve větší míře, než tomu bylo 
doposud (SDH Třebčín, S&K Třebčín, TJ 
Sigma Lutín, RC Klásek, Duha Křišťál, 
ČSŽ), pro starší spoluobčany zajistit pořá-
dání společenských akcí a zájezdů;  

�  rozšiřovat péči o zeleň - účelná výsadba, 
úprava travnatých ploch v obecním majet-
ku, úklid v obci a budování míst pro odpo-
činek a využití volného času;   

�  nadále podporovat předškolní i školní zaří-
zení pro zvýšení úrovně výuky dětí;   

�  modernizovat, případně vybudovat nová 
dětská hřiště a zabezpečit je proti znečiš-
ťování;   

�  zasadit se o zahájení realizace cyklostezky 
mezi Lutínem a Třebčínem v co nejkratším 
čase;   

�  zvýšit bezpečnost chodců v obci zřízením 
zpomalovacích prvků na hlavních vjezdech 
do obce; 

�  vybudovat nový chodník k areálu MB 
TOOL a ve spolupráci s obcí Slatinice ře-
šit jeho prodloužení na Větřák a napojení 
na chodník do Slatinic;

�  prosadit u SŽDC opravu a zprovoznění 
prostor pro cestující na místním nádraží, 
upravit přístupovou komunikaci a přilehlé 
prostory;

�  ve spolupráci s SSOK vyřešit nevyhovu-
jící stav komunikace (můstek přes potok 
u Dudkových) rekonstrukci opěrné zídky 
a přemístěním nebezpečného sloupu veřej-
ného osvětlení mimo vozovku;

�  pokračovat v rekonstrukci KSZ;
�  prosadit vybudování parkovacích míst před 

obchodem p. Kaprálové;
�  nadále pečovat o místní rozhlas a zlepšit 

informovanost občanů zřízením nových 
informačních tabulí;

�  prostřednictvím technických služeb obce 
se zaměřit na kvalitní údržbu komunikací 
a chodníků zejména v zimním období a na-
dále modernizovat stávající techniku; 

�  podporovat činnost JSDH, vybavovat ji ta-
kovou technikou, aby naši hasiči byli plat-
ným článkem integrovaného záchranného 
systému Olomouckého kraje; 
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�  podporovat podnikatele a různé druhy pod-
nikání za účelem získání pracovních míst 
pro naše občany a zlepšení služeb občanské 
vybavenosti v obci; 

�  s využitím dotací podpořit případnou reali-
zaci sportovní multifunkční haly v Lutíně; 

�  pokusit se získat prostředky z evropských 
fondů na rekonstrukci objektu bývalé školy 
a její přestavbu do podoby multifunkčního 
objektu s využitím pro sportovní a spole-
čenské aktivity všech občanů;

�  pokračovat ve vítání občánků a dalších 
kulturně - společenských akcích souvi-
sejících se Sborem pro občanské záleži-
tosti; 

�  podporovat činnost místní knihovny 
a modernizovat stávající PC techniku;

�  udržovat spolupráci s Policií ČR – ob-
vodním oddělením Lutín pro zajištění 
bezpečnosti v obci;

�  zapojit spolky a podnikatele do spoluprá-
ce s Regionem Haná.

1. Zdena Tomková 
2. František Crha 
3. Mgr. Milena Weidingerová
4. Dalibor Kolář
5. Ing. Petr Buchta

  6. Dušan Sedláček 
  7. Michal Dostál
  8. Soňa Novotná
  9. Bc. Soňa Knyblová 
10. Martin Střída

11. Alena Dopitová 
12. Zdeněk Koldas 
13. Ladislav Smička 
14. Ing. Roman Řezníček

SEZNAM KANDIDÁTŮ:

SDRUŽENÍ PRO OBČANY TŘEBČÍNA


