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Volby do zastupitelstev obcí
vyhlásil prezident republiky svým roz-

hodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 
2010. Konají se ve dvou dnech: 

v pátek 15. října 2010 od 14.00 hod. 
do 22.00 hod. a v sobotu 16. října 2010 
od 8.00 hod. do 14.00 hod. v Lutíně 
v aule ZŠ a v KSZ v Třebčíně.

Voličem je občan obce, který je státním ob-
čanem České republiky, je v této obci přihlá-
šen k trvalému pobytu a alespoň druhý den 
voleb (16.10.) dosáhl věku nejméně 18 let.

Voličem je také státní občan jiného státu, 
který nejpozději druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let, je v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu a právo volit mu přizná-
vá mezinárodní smlouva – v současné době 
Smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii.

Občané členských států Evropské unie, 
kteří splňují tyto podmínky, mají právo hla-
sovat, pokud požádali o zápis do dodatku stá-
lého seznamu voličů.

Hlasování:
Po příchodu do volební místnosti prokáže 

volič okrskové volební komisi svou totož-

nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným 
cestovním  pasem České republiky. Bez ale-
spoň jednoho z těchto dokladů nebude voliči 
hlasování umožněno.

Hlasovací lístek:
V záhlaví každého hlasovacího lístku je 

uveden název obce a počet členů zastupi-
telstva obce, který má být zvolen. Kandidáti 
každé volební strany jsou uvedeni na spo-
lečném 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. 
Všechny hlasovací lístky jsou starostou obce 
distribuovány nejpozději 3 dny před dnem 
voleb (12. října 2010). V případě, že dojde 
k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, 
může volič ve volební místnosti požádat 
okrskovou volební komisi o náhradní hlaso-
vací lístek.

Úprava hlasovacího lístku:
Po obdržení úřední obálky nebo hlasovací-

ho lístku odejde volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků, kde provede jed-
nu z následujících úprav:

1.  Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví 
sloupce před názvem volební strany pouze 
jednu volební stranu. Tím dá hlas kandi-
dátům této volební strany v pořadí podle 
hlasovacího lístku.

2.  Označí v rámečku před jménem křížkem 
svého kandidáta, a to z kterékoliv volební 
strany, nejvýše však do celkového počtu 
volených zastupitelů obce (15).

3.  Oba popsané způsoby může kombinovat 
tak, že označí křížkem jednu volební stra-
nu a dále v rámečku před jménem další 
kandidáty jiných stran, pro které hlasuje. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě 
označeným kandidátům a z označené vo-
lební strany získává hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolik kandidátů, 
kolik zbývá do celkového počtu volených 
členů zastupitelstva obce.

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

Volební právo má každý občan, který spl-
ňuje dané podmínky. Věříme, že toto právo 
uplatníte a přijdete k volebním urnám vy-
jádřit svůj zájem o další rozvoj naší obce.

Vážení spoluobčané – voliči!

V tomto mimořádném vydání Obecního zpravodaje Vám představujeme kandidátní strany, které se budou svými voleb-
ními programy ucházet o Vaše hlasy. Věříme, že své právo rozhodovat o složení zastupitelstva naší obce a jejím rozvoji 
v následujících čtyřech letech uplatníte zodpovědně a s rozvahou.

Magistrát města Olomouce provedl vylosování pořadových čísel kandidátních stran (KS) registrovaných v naší obci s ná-
sledujícím pořadím a názvy:

- KS 0901  Nezávislí změna

- KS 0902  Sdružení nezávislých kandidátů – ŠANCE PRO LUTÍN

- KS 0903  SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN

- KS 0904  Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín

- KS 0905  „Za lepší Lutín a Třebčín“
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Volební období 2006 – 2010

Co se v naší obci v uplynulých čtyřech 
letech událo a jak se změnila její tvář?

Z programového prohlášení rady obce, 
které bylo formulováno na začátku voleb-
ního období, se většinu úkolů podařilo spl-
nit. Patří k nim především velké investiční 
akce:

- vybudování přístupové komunikace 
k sídlišti a téměř stovky parkovacích míst 
na podzim r. 2006,

- dokončení rekonstrukce ČOV a opravy 
chodníků v Lutíně a Třebčíně v roce 2007,

- rekonstrukce ulice Jana Sigmunda, 
vybudování autobusových zastávek v Lu-
tíně, vodovod ve staré části Lutína, rekon-
strukce a rozšíření ulice Zahrádky, oprava 

místních komunikací a chodníků v Lutíně 
a Třebčíně a nový chodník rozšířený o pás 
pro cyklisty v ulicích U Parku a Školní 
v Lutíně v roce 2008,

- nové parkoviště a zeleň na sídlišti (2. 
a 6. etapa regenerace), komunikace, chod-
níky a dešťová kanalizace v Třebčíně, pří-
stupová cesta k aule ZŠ, chodníky v uli-
cích Slatinická a Na Záhumení a zastřešení 
schodiště MŠ v roce 2009,

- vykoupení pozemků TJ, další opravy 
chodníků a komunikací v roce 2010.

 Bylo vytvořeno dílo v celkové hodnotě 
37,328 mil. Kč a podařilo se získat dotace 
ve výši 12,940 mil. Kč. Na rekonstrukci 
ulice Jana Sigmunda ze 28 mil. Kč (inves-
tiční akce Olomouckého kraje) se obec po-
dílela částkou 4,089 mil. Kč.

Za nesporný úspěch je možné považo-
vat skutečnost, že výdaje na výkon státní 
správy (stavební řad, matrika), přenesené 
na Obecní úřad v Lutíně, jsou od letošního 
roku plně hrazeny ze státního rozpočtu for-
mou dotace do rozpočtu obce.

K nedořešeným úkolům patří hlavně cyk-
lostezka Lutín – Třebčín, areál Rybníček, 
skelet u provozu 1, přestěhování a oprava 
historické kapličky sv. Floriána od „ma-
gacíny“ do obce a propojení vodovodních 
řadů Lutín – Třebčín. Těmito a mnoha no-
vými úkoly se bude zabývat nové zastupi-
telstvo, které vzejde z nadcházejících ko-
munálních voleb.

Antonín Bábek
starosta obce

KOHO BUDEME VOLIT?
Kandidátní strana 0901: NEZÁVISLÍ ZMĚNA

Volební program:
1. Podpora výstavby rodinných domů.
2. Vybudování sportovního a relaxačního centra.

3. Rekonstrukce a výstavba nových chodníků.
4. Zlepšení kvality bydlení v domě s pečovatelskou službou.

1. Jan Galda 
2. Alena Ordošová
3. Jiří Korenný 
4. Mgr. Jaroslav Krejčíř 
5. Gabriela Gazdová 

SEZNAM  KANDIDÁTŮ:
 6. Marek Látal 
 7. Bc. Kateřina Dolínková
 8. Michal Galda, M.A.
 9. Hana Maděrková
10. Jan Odstrčil

11. Zdenka Spurná
12. Zbyněk Runcl 
13. Josef Antonew 
14. Zdenka Novotná 
15. Jaroslav Smička

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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Volební program:

 1.  Zrušit fi nanční odměny zastupitelů (funkce zastupitele by měla být čestnou funkcí).

 2.  Přezkoumat možnost vypovězení nájemní smlouvy společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s., a převzít čističku odpadních vod zpět 
pod správu obecního úřadu. 

 3.  Přehodnotit další působení stavebního úřadu na území obce Lutín.

 4.  Převzít do správy pozemky a prostory TJ, zajistit opravu kluziště a jeho zprovoznění.

 5.  Efektivněji čerpat prostředky z fondů EU.

 6.  Vytipovat vhodnou lokalitu pro vybudování obecního hřbitova nebo urnového háje.

 7.  Dokončit plánované zastřešení parketu na Rybníčku a vybudovat nové posezení.

 8.  Otevřít diskusi s okolními obcemi ohledně vybudování cyklostezek.

 9.  Vybudovat kamerový systém na příjezdových komunikacích pro zabezpečení obce proti vandalismu.

10.  Prosazovat a podporovat myšlenku „Lutín a jeho okolí bez pískoven!!!“

11.  Obnovit spolupráci s místními podnikatelskými subjekty k vzájemné podpoře v oblasti sportovního, kulturního a společenského 
dění v obci.

Kandidátní strana 0902: ŠANCE PRO LUTÍN

1. František Brázdil 
2. Radomír Vychodil
3. Ing. Jakub Chrást 
4. Ing. Miroslav Brhel
5. Ing. Pavel Steiner

SEZNAM  KANDIDÁTŮ:
 6. Jaromír Kryl 
 7. Martin Malý 
 8. Jan Krejčíř
 9. Šárka Kovaříková
10. Přemysl Kratochvíl

11. Mgr. Milena Vychodilová
12. Petr Hejtman
13. Jiří Doležel
14. Pavel Doseděl
15. Marek Surzyn

ZMĚNA JE VE VAŠICH RUKOU!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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Volební program:
1. Školství, kultura, tělovýchova:
-  zateplit budovu mateřské školy s cílem sní-

žit provozní náklady a zpracovat projekto-
vou přípravu zateplení budov ZŠ; 

-  podporovat školní a mimoškolní aktivity 
v ZŠ;

-  vybudovat nový hlavní přístup do ZŠ, od-
počinkovou zónu v prostoru školního dvora 
a umělé osvětlení sportovního areálu u ZŠ;

-  dobudovat sportovní a kulturní areál 
Rybníček;

-  vstoupit jako právnická osoba do TJ Lutín 
s cílem rozvoje všech aktivit a využívání 
celého areálu občany;

-  podporovat činnost kulturních, společen-
ských a sportovních organizací v obci;

-  obnovit a upravit dětské hřiště v areálu MŠ, 
u hostelu a v Třebčíně u obecního úřadu.

2. Investiční akce a opravy:
-  vybudovat a předat do užívání cyklostezku 

Lutín – Třebčín;

-  vybudovat dopravní připojení rozvojové 
lokality za nádražím v Třebčíně;

-  propojit vodovodní řady Lutína a Třebčína 
a dokončit vodovod v ulicích Za Rybníčkem 
a Třebčínská;

-  dobudovat chybějící chodníky v obou čás-
tech obce a pokračovat v jejich opravách;

-  instalovat náhradní zdroj v ČOV pro pro-
voz při výpadku elektřiny;

-  vybudovat parkové úpravy mezi bytovými  
domy v Růžové ulici;

-  vybudovat lesopark v Třebčíně – část 
Domky.

3. Příprava projektů:
-  navrhnout a projednat změny územního 

plánu pro podporu výstavby nových rodin-
ných domků dle urbanistické studie; 

-  zpracovat projekt dráhy pro jízdu na koleč-
kových bruslích;

-  pokračovat v dalších etapách regenerace 
panelového sídliště;

-  jednat s ČD o odkoupení budovy nádraží 

v Třebčíně s cílem jejího přebudování na 
hasičskou zbrojnici;

-  odborně posoudit a rozhodnout o řešení sta-
tické stability KSZ v Třebčíně.

4. Ostatní – další aktivity:
-  opravit a udržovat kulturní památky a za-

chovat kulturní dědictví obce;
-  zachovat záporné stanovisko k těžbě štěr-

kopísku;
-  optimalizovat fi nanční náklady na chod obce, 

dosáhnout maxima při získávání fi nančních 
prostředků a dotací z Regionálního operač-
ního programu a strukturálních fondů EU;

-  zachovat všechny současné služby pro ob-
čany v obci (zdravotní péče, pošta, banka, 
dům s pečovatelskou službou ...);

-  zlepšovat životní prostředí a zeleň v obou 
částech obce a soustavně o ně pečovat;

-  instalovat informační systém v Třebčíně;
-  podporovat výstavbu rozhledny na Vel-

kém Kosíři a další aktivity pro rozvoj 
Mikroregionu Kosířsko a Regionu Haná.

Kandidátní strana 0903: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN

1. Antonín Bábek 
2. Aleš Podmolík 
3. Ing. Rostislav Pavlíček 
4. Ing. Miroslav Mačák
5. Ing. Miroslav Podmolík 

SEZNAM  KANDIDÁTŮ:
 6. Ing. Věra Kozáková 
 7. Ing. Radek Adler
 8. Zdeněk Lysický
 9. Ing. Lenka Pomykalová
10. Ing. Jiří Tomášek

11. Marie Růžková
12. Mgr. Alena Večeřová
13. Ing. Oldřich Fojtek 
14. Ivana Smutná 
15. Mgr. Ladislava Kučerová

OBEC BUDE PROSPEROVAT JEN S VAŠÍ PODPOROU!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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Volební program:
 1. Realizovat vybudování cyklostezky z Lutína do Třebčína.
 2.  Vybudovat komunikaci a chodníky v části obce Třebčín 

– lokalita za nádražím.
 3.  Prosadit vybudování vodovodu ve zbývající staré části 

Lutína včetně připojení Třebčína.
 4.  Využít v co největší míře regionální, státní a evropské do-

tační tituly ve prospěch obce.
 5.  Snažit se o udržení objektu bývalé školy v Třebčíně v ma-

jetku obce a následně řešit využití budovy pro veřejně pro-
spěšné účely.

 6. Prosadit stálou údržbu a čištění potoka Deštný.
 7.  Zajišťovat údržbu obecních nemovitostí, komunikací 

a travnatých ploch včetně  sportovních a dětských hřišť 
a výsadbu zeleně.

 8.  Podporovat veřejně prospěšné aktivity místních organizací 
a sdružení a spolupracovat s nimi.

 9. Podporovat rozvoj drobného a středního podnikání.
10.  Podporovat výstavbu rodinných domů v souladu s územ-

ním plánem obce.
11.  Podporovat a zachovávat kulturní tradice obce: hody, ostat-

ky, mikulášskou nadílku, dětský den, vítání občánků aj.
12. Udržet chod knihoven.
13.  Navázat na spolupráci v rámci aktivit občanských sdružení 

Region Haná a Mikroregion Kosířsko.
14.  Zasadit se o nezvyšování poplatků za likvidaci komunální-

ho odpadu.

Kandidátní strana 0904: 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TŘEBČÍN

1. Zdena Tomková
2. Eva Jarošová
3. Ing. Vlastimil Hofírek
4. Mgr. Milena Weidingerová
5. Hynek Bokůvka

SEZNAM  KANDIDÁTŮ:
 6. Dalibor Kolář
 7. Mgr. Hana Brychtová
 8. PhDr. Jan Štěpán
 9. Ing. Radovan Grumlík
10. Alena Dopitová

11. František Crha
12. Mgr. Marek Palánek
13. Libor Mlčoch
14. Roman Giesel
15. Mgr. Dušan Hrubý

Horní řada zleva: Hynek Bokůvka, PhDr. Jan Štěpán, Mgr. Hana Brychtová, Roman Giesel, Zdena Tomková, Libor Mlčoch, 
Eva Jarošová, Mgr. Marek Palánek.

Dolní řada zleva: František Crha, Ing. Radovan Grumlík, Mgr. Milena Weidingerová, Ing. Vlastimil Hofírek, Alena Dopitová, 
Mgr. Dušan Hrubý, Dalibor Kolář.
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Volební program:
-  výstavba cyklostezek Lutín – Třebčín a Lu-

tín – Hněvotín;
-  zásadní odpor proti budování pískovny;
- podpora výstavby rodinných domků;
-  projekt a realizace odpočinkové zóny 

v blízkosti Sídliště;
- pokračování revitalizace Sídliště;
-  úprava kanalizace ve staré části Lutína;
-  převzetí areálu TJ do vlastnictví obce a jeho 

fungování pod správou obce;
-  oprava a přemístění historické kapličky 

u „magacíny“;
-  výstavba autobusových čekáren u Neptuna 

v Lutíně a u hospody a bývalé školy v Třeb-
číně;

-  podpora příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, 
doplnění školního hřiště, rekonstrukce ces-
ty do školní družiny;

-  úprava ulic Slatinická a Pohoršov;

Příští - řádné číslo Obecního zpravodaje vyjde 1. 11. 2010.
Vzhledem k vymezenému rozsahu čísla si redakční rada vyhrazuje právo na úpravu, popř. krácení dodaných příspěvků.

Připravuje redakční kolektiv rady obce, ved. Mgr. L. Kučerová. • Vydává Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640. www.lutin.cz
Náklad 1300 ks. Grafi cká úprava a tisk: TISKÁRNA - JO, spol. s r. o., Sladkovského 201/45, 779 00 Olomouc - Holice, tel.: 585 230 285

1. JUDr. Dušan Navrátil
2. Ing. Karel Mišák
3. Ing. Jaroslav Kubala
4. Ing. Pavel Brostík
5. Ing. Radek Navrátil

SEZNAM  KANDIDÁTŮ:
 6. Antonín Dozrál
 7. František Špunda
 8. Pavlína Hadrová
 9. Ing. Jiří Moskalík
10. Jiří Vymazal

11. Ing. Petr Prokop
12. Ivana Vysloužilová
13. Ing. Hynek Večeřa
14. Ing. Lubomír Hošek
15. Marie Kadlčíková

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

A SVÝM VÝZNAMEM PATŘÍ!

Kandidátní strana 0905: „ZA LEPŠÍ LUTÍN A TŘEBČÍN“

Horní řada zleva: Ing. Hynek Večeřa, Ing. Jiří Moskalík, Ing. Radek Navrátil, Ing. Lubomír Hošek, JUDr. Dušan Navrátil, 
Antonín Dozrál, Ing. Jaroslav Kubala,František Špunda. 

Dolní řada zleva: Ing. Karel Mišák, Jiří Vymazal, Ivana Vysloužilová, Pavlína Hadrová, Marie Kadlčíková, Ing. Pavel Brostík, 
Ing. Petr Prokop.

-  defi nitivní vyřešení problému „skeletu“ 
u Sigmy;

-  vyčištění potoků v Lutíně a Třebčíně;
-  úprava dopravní situace ve staré části Lutína 

(vybudování chodníků);
-  zvýšení bezpečnosti: zpomalovací ostrůvky 

na silnicích od Třebčína a od Slatinic, zpo-
malovače na Sídlišti;

-  zabudování obrubníků kolem parku v Lu-
tíně;

- zastřešení podia na Rybníčku;
-  zřízení mateřského centra pro matky s dět-

mi;
-  rekonstrukce dětského hřiště u hostelu 

v Lutíně;
- přístavba prosklené verandy v DPS.


