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MIMOŘÁDNÉ PŘEDVOLEBNÍ VYDÁNÍ

Vážení spoluobčané - voliči!

Toto mimořádné vydání Obecního zpravodaje je věnováno pouze nadcházejícím volbám do zastupitelstva naší obce.
Předkládáme Vám volební programy všech sdružení a nezávislých kandidátů, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy.

Věříme, že uplatníte své právo podílet se na složení zastupitelstva naší obce a budete volit s rozvahou a zodpovědně.

Magistrát města Olomouce jako pověřený obecní úřad provedl dne l. 9. 2006 (dle § 12 odst. l písm. č) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů) vylosování pořadových čísel jednotlivých, ve Vaší obci
registrovaných volebních stran s následujícím výsledkem:

- SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN, sdružení nezávislých kandidátů - pořadové číslo l

- Jan Galda, nezávislý kandidát - pořadové číslo 2

- Sdružení KDU - ČSL a nezávislých kandidátů, sdružení nezávislých kandidátů a politické strany - pořadové číslo 3

- Miroslav Vymazal, nezávislý kandidát - pořadové číslo 4

- SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TŘEBČÍN, sdružení nezávislých kandidátů - pořadové číslo 5

V Olomouci dne 5. 9. 2006
Za Magistrát města Olomouce

Ing. Luboš Boxan

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil

prezident republiky svým rozhodnutím
č. 369/2006 Sb. ze dne 21. července
2006. Volby do zastupitelstev obcí se
konají ve dvou dnech, v pátek 20. říj-
na 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 21. října 2006 od 8.00
hod. do 14.00 hod., v Lutíně opět v au-
le ZŠ.

Voličem je občan za předpokladu, že
jde o státního občana České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v této obci při-
hlášen k trvalému pobytu.

Voličem je také státní občan jiného
státu, který v den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu a právo volit
mu přiznává mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána. Občané člen-
ských států Evropské unie, kteří splňují
podmínky pro přiznání volebního práva,
mají právo, pokud požádali o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat
ve volbách do zastupitelstev obcí.

Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem

nebo platným cestovním pasem České
republiky.

Hlasovací lístek:

V záhlaví každého hlasovacího lístku
je uveden název obce a počet členů zastu-
pitelstva obce, který má být zvolen. Kan-
didáti každé volební strany jsou uvedeni
na společném hlasovacím lístku v pořadí
určeném volební stranou. Hlasovací lístek
je na konci textu opatřen otiskem razítka
obecního úřadu, který plní pro danou obec
funkci registračního úřadu. Hlasovací
lístky jsou starostou obce distribuovány
voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (17. října 2006). V případě, že do-
jde k poškození nebo ztrátě hlasovacího
lístku, může volič ve volební místnosti
požádat okrskovou volební komisi o jiný
hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku:

Volič může hlasovací lístek upravit jedním
z uvedených způsobů:

1. Označit křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví sloupce před názvem volební
strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této vo-

lební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku.

2. Označit v rámečcích před jmény
kandidátů křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv
volební strany, nejvýše však do cel-
kového počtu volených zastupitelů
obce.

3. Oba popsané způsoby lze kombino-
vat, a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandi-
dáty, pro které hlasuje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. Volič může požádat ze
závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost.

Volební právo má každý z občanů, který
splňuje dané podmínky. Jde jen o to, aby
toto právo každý z nás uplatnil a zvolil
si do zastupitelstva obce kandidáty, do
kterých vloží naději pro další rozvoj dané
obce. Věřím, že k volebním urnám přijde
co nejvíce našich občanů.

Antonín Babek
starosta obce



KOHO BUDEME VOLIT?

l - SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁTŮ LUTÍN

Vážení občané, vážení voliči!

Sdružení nezávislých kandidátů Lutín se k Vám obrací s programem, při jehož
plnění počítá s pochopením a účastí každého z Vás. Jen s Vaší podporou můžeme
dosáhnout stanoveného cíle.

Seznam kandidátů:

1. Antonín Babek

2. Ing. Miroslav Mačák

3. Petr Protivánek

4. Ing. Věra Kozáková

5. Zdeněk Lysický

6. Ing. Rostislav Pavlíček

7. Mgr. Alena Večeřová

8. Ing. Radek Adler

9. Ing. Pavel Výmola

10. Marie Růžková

11. Ing. Oldřich Fojtek

12. Jitka Vévodová

13. Ing. Vladimír Novák

14. Josef Janeček

15. Mgr. Ladislava Kučerová

VOLEBNÍ PROGRAM:

1. Dobudovat vodovodní řady v těch částech obce, kde dosud chybějí. Pokračovat v
rekonstrukci a údržbě stávajících vodovodních řadů.
Dokončit rekonstrukci ČOV.

2. Dokončit odprodej obecních domů bytovým družstvům, která si založí obyvatelé
těchto domů.

3. Postupně vybudovat chodníky v těch částech obce, kde zatím nejsou.
4. Vytvořit informační systém v obou částech obce (Lutín, Třebčín), obnovit stávající

značení místních komunikací.
5. Podporovat rozvoj kulturního, sportovního a společenského života v Lutíně.

Spolupracovat s ostatními okolními obcemi Mikroregionu Kosířsko a Regionu
Haná.

6. Dokončit 1. etapu programu „Regenerace panelového sídliště" (vybudování
přístupové cesty) a připravit 2. etapu programu - výsadbu zeleně, zkulturnění okolí
domů, vytvoření odpočinkových zón ve vnitřních blocích.

7. Účastnit se všech jednání týkajících se těžby štěrkopísku a snažit se minimalizovat
možnost zahájení těžby.
Podporovat výsadbu zeleně v obci a liniové výsadby v jejím okolí, aby se životní
prostředí zlepšovalo.

8. Zpracovat koncepci bytové výstavby startovacích bytů pro mladé rodiny.
9. Ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje zrekonstruovat ulici Jana

Sigmunda.
10. Spolupracovat s neziskovými organizacemi v obci a pomáhat jim v jejich činnosti

(MŠ a ZŠ, TJ, Svaz žen, dětské organizace aj.).

/foto: Michal Holásek/ OBEC BUDE PROSPEROVAT JEN S VAŠÍ PODPOROU!



3 - Sdružení KDU-ČSL
a nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,

po čtyřech letech máte opět možnost
vybrat si z nabízených kandidátek a zvo-
lit si takové zastupitele, o kterých budete
přesvědčeni, že budou schopni pokračovat
v tom, co se dobrého v našich obcích za
poslední roky udělalo a nebo co je možno
udělat lépe.

Finanční situace nebude v příštích
letech vůbec růžová. Na poslední chvíli
byly zahájeny dvě velké, dlouhodobě při-
pravované investiční akce (rekonstrukce
ČOV a přístupová cesta do sídliště), na
které ovšem nebyly získány potřebné
vyšší dotace. Obec si musí na dokončení
půjčit velmi vysokou částku (min. 20 mil.
Kč), která už je však na hranici možnosti
splácení a která se stane pro obec velkým
břemenem do budoucna.

Přesto bychom rádi dostali do plánu inves-
tičních akcí následující:

- získání areálu TJ do vlastnictví obce
a jeho fungování pod správou obce,

- využití areálu TJ pro společenské
a kulturní akce (klubovny, herny,
apod.),

- vodovod ve staré části Lutína,
- opravu a přemístění historické kap-

ličky v „Magacíně",
- autobusovou čekárnu u Neptunu,
- podporu příspěvkové organizace ZŠ

a MS Lutín,
- chodníky na ulicích Slatinická a Na

Záhumení,
- vyřešení problému „skeletu" u Sig-

my,
- silnici na Pohoršově,
- dostavbu kryté verandy na DPS,
- opravu kanalizace ve staré části Lu-
tína,

- opravu dopravních značek v obci
a instalaci orientačního systému,

- vybudování přístupové cesty do ZŠ,
- podporu individuální i hromadné

bytové výstavby.

2 - Jan Galda,
nezávislý kandidát

Vážení spoluobčané,

s blížícím se datem konání komunál-
ních voleb vrcholí i v naší obci příprava
volebních programů různých sdružení
a kandidátů.

Nechci zde představovat další program,
ale chtěl bych, aby se občané zamysleli
nad tím, k čemu je volební program růz-
ných stran, seskupení a nezávislých kandi-

dátů, když na začátku se slibuje a na konci
volebního období se hodnotí jen pozitiva.
To, co se nesplnilo, sami zvolení zástupci
raději nehodnotí.

Proto si myslím, že v tak malých ob-
cích, kde se téměř všichni znají, by občané
měli volit jen takové zástupce, u kterých
je předpoklad, že chtějí pro občany a obec
pracovat a hlavně naslouchat názorům
druhých, než si dávat hezké a lákavé cíle,
které jsou někdy nesplnitelné.

Přeji Vám všem šťastnou volbu.
Jan Galda

Jak jsme už uvedli, hlavním problémem
příštího volebního období budou finanční
zdroje. Záměrem naší volební strany je dale-
ko větší důraz na získávání dotací z různých
zdrojů (tato činnost byla v posledních čtyřech
letech velmi podceněna). Protože byl snížen
počet členů zastupitelstva a členů rady obce,
chceme dále pokračovat v zeštíhlovacím
programu i v orgánech a v aparátu obce.

Naše kandidátní listina Vám nabízí sou-
hrn lidí, kteří jsou ochotni pracovat pro
obec v rámci svých odborných znalostí
v oborech, které jsou pro správu nutné. Na-
bízíme bohaté zkušenosti v oblasti řízení,
investiční výstavby, řízení projektů, v právní
oblasti, ve financování, zemědělské proble-
matice, v oblasti správy bytového i nebyto-
vého fondu i v sociální oblasti. Současně za
naší kandidátkou stojí řada poradců ve všech
oborech nutných pro dobré fungování obce
velikosti Lutína.

SVĚŘTE SPRÁVU OBCE
DO RUKOU LIDÍ ZNALÝCH VĚCI,

KTEŘÍ CHTĚJÍ DOSTAT LUTÍN TAM,
KAM SVÝM VÝZNAMEM PATŘÍ!

Na Vaše hlasy se těší:

Ing. Karel Mišák
Antonín Dozrál
JUDr. Dušan Navrátil
Roman Koutný
Pharm. Dr. Zdenka Beranová
Ing. Radek Navrátil
Ing. Pavel Brostík
Ing. Lubomír Hošek
Ivana Vysloužilová
Miroslav Dočkal
Dana Váňová
Marie Kadlčíková
Marie Rohlová
Barbora Prokšová
Jiří Vymazal

Horní řada: M. Kadlčíková, Ing. K. Mišák, Ing. P. Brostík, JUDr. D. Navrátil, I. Vysloužilová, Ing. L. Hošek,
M. Dočkal, A. Dozrál, Ing. R. Navrátil, J. Vymazal
Dolní řada: B. Prokšová, D. Váňová - Večeřová, Pharm. Dr. Z. Beranová, R. Koutný
Samostatné foto: M. Rohlová /foto: Mgr. Eliška Mišáková/



4 - Miroslav Vymazal,
nezávislý kandidát

Sport a kultura - moje priority!

Jmenuji se Miroslav Vymazal. Narodil
jsem se v roce 1979 v Olomouci a od naro-
zení bydlím v Lutíně. V letech 1993 -1997
jsem studoval na sportovním gymnáziu
v Olomouci. Své studium jsem ukončil
maturitou.

V mezidobí od roku 1997 - 2004 jsem
pracoval jako skladník v zubní laboratoři
a správce budovy zdravotnického centra
v Prostějově. Od roku 2004 pracuji v Lu-
tíně u německé firmy Salzgitter, která ob-
choduje s hutním materiálem. Vykonávám
zde funkci zástupce vedoucího skladu.

Už v mých třech letech mě otec přivedl
ke kopané. Tomuto sportu se věnuji dodnes

a zajímám se také o kulturní dění v Lutíně.
Svůj celoživotní vztah ke sportu a kultuře
vůbec bych chtěl zúročit kandidaturou do
obecního zastupitelstva ve své obci.

Svým vlastním úsilím bych se chtěl po-
kusit přispět ke zlepšení výše uvedených
oblastí. Není mi lhostejné, jakým směrem
se kultura a sport v Lutíně ubírají. Myslím
si, že jejich zlepšení si jak obec, tak oby-
vatelé zaslouží.

Věřím, že by se mi společně s dalšími
členy budoucího nového obecního zastu-
pitelstva mohlo podařit lutínskou kulturu a
sport posunout tam, kam jistě patří.

Miroslav Vymazal
nezávislý kandidát

5 - SDRUŽENI
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ TŘEBČÍNA

Vážení spoluobčané,

kandidáti za Sdružení nezávislých kandi-
dátů Třebčín Vám předkládají svůj volební
program a děkují za Vaši podporu.

Seznam kandidátů:

1. Hynek Bokůvka
2. Zdenka Burdová
3. Mgr. Milena Weidingerová
4. Ing. Vlastimil Hofírek
5. Mgr. Jan Štěpán
6. Eva Jarošová
7. RNDr. Jana Korcová
8. Jiří Pavlíček
9. Vlastislav Přikryl
10. Petr Švihálek
11. Dalibor Kolář
12. Jiří Čada
13. Ladislav Smička (č.p. 14)
14. Zdena Aclerová
15. Milena Nováková

VOLEBNÍ PROGRAM:

1) Navázat na dřívější práci zastupitel-
stva a na připravené a rozpracované
akce z minulého volebního období.

2) Podporovat a prosazovat akce pro-
spěšné pro obě obce, podílet se zásad-
ně na správě a řízení chodu obcí.

3) Postupně uskutečňovat dobudování a
opravy místních komunikací a chod-
níků.

4) Zachovávat tradice obce - třebčínské
hody, ostatky, mikulášskou nadílku,
Den dětí, vznik samostatného státu,
vítání občánků apod.

5) Zajišťovat výsadbu zeleně v obci
formou liniových výsadeb na vhod-
ných místech v katastru obce, do-
plňovat chybějící zeleň a pečovat o
stávající.

6) Podporovat bytovou výstavbu a roz-
voj podnikání v souladu s územním
plánem obce.

7) Vybudovat projekčně připravenou
cyklostezku z Třebčína do Lutína.

8) Udržovat a zvelebovat areál v Ohradě
a nově zbudovaná dětská hřiště.

9) Průběžně zajišťovat údržbu obecních
nemovitostí a travnatých ploch v obci
a částečně i mimo obec.

10) Udržet chod místní knihovny.

11) Úzce spolupracovat s organizacemi
a spolky v obci a podporovat jejich
činnost.

12) Podporovat vybudování vodovodního
řadu ve staré části Lutína.

13) V maximální možné míře se zúčast-
ňovat akcí a aktivit v rámci Regionu
Haná a Mikroregionu Kosířsko.

Stojící zleva: Mgr. J. Štěpán, P. Švihálek, E. Jarošová, Ing. V. Hofírek, RNDr. J. Korcová, J. Pavlíček, D. Kolář
Sedící zleva: Z. Aclerová, H. Bokůvka, M. Nováková, V. Přikryl, Z. Burdová, L. Smička, Mgr. M. Weidingerová
Chybí Jiň Čada. /foto: Jana Jašková/

Příští - řádné 68. číslo Obecního zpravodaje
vyjde bezprostředně po ustavujícím zasedání
nového zastupitelstva obce v první polovině
měsíce listopadu.
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