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Volby do zastupitelstva obce

Dne l. a 2. listopadu 2002 proběhnou také v naší obci
volby do zastupitelstva. Protože vlastní způsob volby je
trochu komplikovaný, pokusím se jej v následujících řád-
cích, oproti § 34 zákona č. 491/2001 Sb., trochu zjedno-
dušit a dát čtenářům přehledný návod. V zásadě je možné
volit třemi způsoby a přitom vzít v úvahu, že se volí 21
členů zastupitelstva obce.

l/ Křížkem nahoře v záhlaví sloupce zvolit pouze l
stranu (celou).

2/ Maximálně 21 křížky před jménem kandidáta
volit 21 kandidátů bez ohledu na volební stranu. Volič
může označit i méně kandidátů.

3/ Kombinací prvních dvou způsobů. Křížkem
nahoře v záhlaví sloupce označit volební stranu a křížky
před jmény označit další kandidáty ve sloupcích ostat-

ních volebních stran. Hlasy obdrží jednotlivě označení
kandidáti a kandidáti z popředí označené volební
strany po odečtení počtu jednotlivě označených kandi-
dátů. (Při označení jedné volební strany a např. 11 dal-
ších kandidátů z jiných stran dostává hlas prvních 10
ze zmíněné volební strany - 10+ 11 dává počet členů
zastupitelstva, tedy 21.)

Při nejasnosti se případně obraťte na předsedy okrs-
kových volebních komisí, kteří budou proškoleni.

Ing. Miloslav Hübner
starosta obce

Veřejná sbírka
Obcí vypsaná veřejná sbírka na pomoc obětem

záplav v Čechách se uskutečnila formou sběracích
listin od 16. srpna do 6. září tohoto roku. Tímto způ-
sobem bylo od dárců získáno 107.000,- Kč. Obec ze
svého rozpočtu uvolnila částku 50.000,- Kč a rozhodla
o příjemci výtěžku veřejné sbírky. Celková částka
157.000,- Kč byla převedena na zvláštní povodňový
účet obce Obříství v okrese Mělník, kde působila po
dobu 11 dnů naše hasičská jednotka. V obci sídlí i fa
Arboeko, která dříve měla záměr v naší obci zřídit
zahradnickou školku, než se rozhodla pro areál ve Smr-
žicích. Obříství má 950 obyvatel a po povodni spadlo
či muselo být zbouráno 31 domů. Letecký pohled na
zaplavené Obříství den po kulminaci povodně včetně
vyúčtování veřejné sbírky jste si mohli prohlédnout ve
vývěskách v obci. Po informaci starosty pana Jaroslava
Polísky, jak bylo s výtěžkem sbírky naloženo, bude i
tato informace čtenářům Obecního zpravodaje sdělena.

Ing. Miloslav Hübner
starosta obce

Oprava mostu v Třebčíně

V těchto dnech provádí firma HORSTAV Olomouc,
spol. s r.o. závěrečné práce na rekonstrukci mostu přes
vodoteč Deštná v Třebčíně. Finančně tuto stavbu zajiš-
ťuje Olomoucký kraj. Do termínu dokončení stavby dne
31. října bude provedena oprava silnice dotčené výstav-
bou kanalizace v úseku od sídliště po konstrukci mostu



a od kolejí ČD po budovu KSZ v celé šířce vozovky.
V době od 21. do 23. října bude provedeno odfrézování
stávajícího povrchu vozovky včetně nahřátí, doplnění
recyklátu a položení na podklad komunikace šest
centimetrů pod skutečnou výškou komunikace. Ve
dnech 29. - 31. října bude provedena konečná úprava
zaasfaltováním. Děkuji Všem za pochopení a trpělivost
po dobu výstavby tohoto díla a přeji hodně šťastných
kroků v této definitivně dokončené části Třebčína.

Hynek B o k ů v k a
místostarosta

Umělá jezera v Xantenu
V průběhu veřejného jednání o možném dobývacím

prostoru štěrkopísků na katastrech obcí Lutín, Hněvo-
tín, Luběnice a Ústín došlo i k diskusi, zda to, co by
mělo být konečným produktem, bylo již někde reali-
zováno. V září byli starostové a starostky uvedených
obcí vyzváni, aby se zástupcem fy AGIR s.r.o. Ing.
Krůčkem navštívili vytipovanou lokalitu v Německu.
Po téměř 1200 km jsme zastavili u města Xanten, které
je nejseverněji položeným místem, kde prokazatelně
bylo římské město. Je asi 500 km severněji než Praha
(přibližně na úrovni Berlína či Varšavy), ale téměř u
holandských hranic. Leží na břehu Rýna v nadmořské
výšce 24 m a jsou zde rozsáhlé vykopávky vztahující
se právě k římskému osídlení.

V průběhu tisíciletí Rýn značně meandroval a
vytvořil široké štěrkové plato. Na obou březích Rýna
jsou rozsáhlá těžiště štěrkopísků. Na straně Xantenu
existují dvě Xantenská jezera - jižní a severní, která
jsou propojena dlouhým průlivem. Na jižním je velká
pláž se zázemím - venkovním a vnitřním bazénem,
šatnami, saunou, vířivkami, trvalými kiosky na občer-
stvení, tažným lanem pro vodní lyžování a přístavištěm
jachet a surfů. V této části se též stále těží štěrkopísky.
Severní jezero slouží k surfování, jachtingu a potápění
a je zde i ekologická oblast, kam je přístup zakázán.
Mezi jezery zůstala neodtěžená plocha, kde je původní
domovní zástavba. Rozloha jezer je přibližně 110 ha.
Na druhé straně Rýna je obdobný areál zatím o rozloze
cca 80 ha, který měl být určen pouze pro ekologii. Nako-
nec však bude rozšířen a má částečně sloužit pro vyžití
návštěvníků tak jako Xantenské jižní jezero. Na jedné,
již odtěžené ploše bude zachována přírodní rezervace,
kde se v zimě zdržuje velké množství kanadských
hus, které již neputují dále na jih, ale pro přezimování
využívají tuto vodní plochu. Nakonec téměř všechna
tato umělá jezera budou kanály propojena s Rýnem.

V konečné fázi mohou lodě bez problémů po vod-
ních plochách projet, a navíc budou jezera v době
zvýšené hladiny Rýna sloužit částečně i jako plochy,
kde je možné akumulovat určité množství vody.
Při naší návštěvě nás provázel Dr. Vačlena, jehož fa
Oekoplan Ing. AG. prováděla všechny projektové

práce na těžbě a možném využití jezer. Další podrob-
nosti uvedu v některém z následujících čísel OZ.

Ing. Miloslav Hübner
starosta obce

/foto: Ing. M. Hübner/

Lutínští žáci v ZŠ Tupesy
Již druhý rok se konají výměnné zájezdy mezi ZŠ

Lutín a ZŠ Tupesy. Tento rok patřil nynějším sedmým
ročníkům.

Třídy 7.A a 7.B pod vedením pana ředitele Mgr.
Jana Spurného, Mgr. Věry Voňkové a RNDr. Dany
Vrbové vyrazily ve čtvrtek 26. září z Olomouce vlakem
do Starého Města, odkud je přistavený autobus odvezl
do Tupes.

Ve dvou dnech tak žáci navštívili hrad Buchlov,
zámek Buchlovice, katedrálu ve Velehradu, muzeum
Velké Moravy ve Starém Městě a keramičku Tupesy.
27. září zhruba v půl páté vyrazili vlakem do Starého
Města vstříc rodnému Lutínu, kde budou v dobrém
vzpomínat na hezký vzdělávací výlet.

Na této akci se žáci 7. tříd seznámili s jinými žáky,
s jinými zvyky a zároveň vyzkoušeli svou samostat-
nost. A to je něco, co každý sám s rodiči pozná velmi
těžko. Do budoucna bych chtěl popřát všem žákům,
kteří ještě do Tupes pojedou, hezké chvíle, které jsme
si užili i my.

Jan Mišák
žák 7.A ZŠ Lutín



/foto: Mgr. Jan Spurný/
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Hanácký kroužek v ZŠ Lutín

Hned po prvním školním zazvonění v září začíná
každoročně již několik let svou činnost hanácký
kroužek školní družiny při Základní škole Lutín.
Děti si v něm rozvíjejí nejen svůj umělecký talent
(dramatické schopnosti, přednes, zpěv a tanec), ale
při vystoupeních také tlumočí a zprostředkovávají ráz
hanáckého nářečí i místní atmosféru. Upevňují tím
potřebu příslušnosti k domovským místům, ke kraji,
vesnici, městu, odkud člověk pochází.

Našimi prvními posluchači v letošním školním roce
byli rodiče, prarodiče, sourozenci a nejmenší občánci
Lutína. Obecní úřad pro ně připravil 5. října

sourozenci Jiří a Martina Pavlíčkovi z Třebčína
Petra a Tereza Pavlíčkovi z Lutína

/foto: Mgr. M. Vychodilová/

již tradiční uvítání v aule. „Hanáci" zpestřili svými
říkankami, písničkami a tanečkem k danému tématu
uvítací obřad. Podle příznivé reakce „diváků" soudím,
že tento slavnostní okamžik zůstane i díky „Hanákům"
dlouho v jejich vzpomínkách.
Závěrem bychom si mohli jenom přát, aby nám jednou
i tito nejmenší prostřednictvím svého účinkování
v kroužku rozdávali radost a pohodu.

Iva Lužná
vedoucí vychovatelka ŠD

Hurá, Michal je tady!

Radostné „HURÁ" se ozývalo z každé třídy, když
se děti dozvěděly, že k nám do školy přijede Michal.
Michala Nesvadbu děti znají z dětských televizních
pořadů. Nám dospělým je známý především z účin-
kování skupiny „Mimtrio" v televizních zábavných
programech.

4. října zavládla v aule lutínské školy opravdu bez-
prostřední a veselá nálada. Žáci 1. stupně ZŠ se spolu
s dětmi mateřské školky skvěle bavili a s chutí se zapo-
jovali do soutěží a her, které měl pro ně Michal ve svém
pořadu s názvem „Michalovy olepovánky" připraveny.
Děti zvláště pozorně sledovaly práci s barevnou lepící
páskou. Přesvědčili jsme se spolu s dětmi, že výtvarně
tvořit je možné s jakýmkoliv materiálem.

Děti Michala obdarovaly spoustou obrázků a při
loučení Michal všem slíbil, že do Lutína zase brzy při-
jede.

Mgr. Lenka Soušková, Mgr. Leona Čotková
učitelky ZŠ Lutín

Spolupráce Sigmundova SOUs Lutín
a školy Werner von Siemens Schule
Wetzlar
Ve dnech 15.-27.9. 2002 se na Sigmundově učilišti
v Lutíně uskutečnil v rámci mezinárodního projektu
Sokrates už pátý výměnný pobyt žáků z německé
školy Werner von Siemens Schule Wetzlar.

Jejich návštěva začala tradičně prohlídkou Prahy,
kam za nimi přijeli naši studenti se svými učiteli, aby
společně obdivovali krásy českého hlavního města a
navázali přátelství, která využijí při práci na projek-
tech. Ta se rozběhla po návratu do Lutína ve čtvrtek
19. 9. 2002 slavnostním zahájením v budově školy,
kde všechny přítomné uvítala paní ředitelka Mgr. Eva
Křístková. Pak už se jen tvořilo s elánem a nadšením

/foto: Ladislav Porteš/



a jazykové bariéry se zdolávaly jak němčinou, tak ang-
ličtinou, ba dokonce i ruštinou, protože mezi němec-
kými studenty bylo i několik ruských emigrantů.

Letošním hlavním cílem bylo vybudovat interneto-
vou kavárnu na domově mládeže. V domově se
pracovalo na instalaci a v dílnách učiliště se vyráběly
počítačové stolky. Ve škole v počítačové učebně se
snažila jedna část žáků zdokumentovat průběh písemně
a fotograficky a zanést ho na webové stránky, druhá
část vytvářela o pobytu střihu videa, třetí pak chystala
kalendář. Pro pobavení všech na závěrečném večeru se
nacvičovalo divadlo na aktuální téma - Internet.

Pro volný čas byl připraven také bohatý program -
exkurze, sportovní odpoledne, návštěva divadla apod.
O víkendu jsme navštívili Moravskoslezské Beskydy,
kde se všem i přes nepřízeň počasí moc líbilo.

Dva hektické, ale příjemné a veselé týdny uběhly
jako voda a všichni si při loučení slibovali, že se opět
uvidí při březnové návštěvě naší delegace ve Wetzlaru.

Mgr. H. Pospíšilová

DUHA Křišťál - tábor 2002

Prázdniny. Slovo vonící dovolenou, přírodou,
novými přáteli a samozřejmě letními tábory. Ten náš
začal 10. srpna 2002 na překrásném místě u vesničky
Otaslavice. Jelikož jsme zde tábor pořádali poprvé,
byli jsme velice zvědaví, co nás zde čeká a nemine.
Nyní mohu říct, že na novém „pláce" bylo „super", až
na rozvodněný potok, který nás pár dní pěkně potrápil
výškou hladiny. Ale vraťme se k táboru.

Letos jsme zvolili jako námět pro celotáborovou
hru trilogii J. R. R. Tolkiena - Pán prstenů. Sáhodlouhé
přípravy začaly již v únoru (!). Za 6 měsíců vedoucí
udělali moře práce (výroba kostýmů, vymýšlení her,
výroba zbraní...), kterou děti odměnily svým zájmem a
nadšením. Obzvláště kostýmy působily tak věrohodně,
že většina dětí se po čtrnácti dnech odmítala vrátit do
reálného světa.
Všechny děti (ať už elfové, trpaslíci, hobiti, nebo lidé)
úspěšně zničily Prsten moci, což nebylo vůbec lehké.
Aby se jim to podařilo, musely se vyhýbat Nezgulům,
Skurut-Haiům, musely zničit Odulu, pár skřetů, měly
za úkol projít Mórií, bojovat na polích Pelenoru, ale
čekaly je i příjemnější povinnosti, jakou bezesporu byl
i pobyt v Lot-Lorienu. Tam je hostila královna elfů
- Galadriel, která pro ně v návštěvní den připravila
Lot-lorienskou olympiádu, které se mohli účastnit i
rodiče. Jen na Sarumanovi, zlém kouzelníku Středo-
země z Orthanku, si mnozí vylámali své cukrovím zka-
žené zoubky a zaplatili za to svým zeskřetodlačením.
Ale tábor nebyl jen o Prstenu.
Hlavním cílem bylo se bavit a to se nám podařilo na l50%.

Uspořádali jsme diskotéky, tradiční Krákorku a Miss-
-Missáka (kde nás navštívily i Lucie Bílá, Cambel
Naomová, Darinka Rollins, ...). Snažili jsme se i o
ranní rozcvičky, ale nakonec nebyli vedoucí, kteří by se
chtěli dobrovolně strhat. Větší popularitu měly hrníč-
kové (vodní) bitvy, raftování a pouštění loděk v potoce.
Jídlo bylo dobré, ztráty minimální, zranění by se také
dala spočítat na prstech jedné ruky. Čtrnáct dní uteklo
jako voda v našem „potůčku". Za rok se URČITĚ zase
setkáme na dalším táboře, jelikož celotáborová hra
se už nyní velice slibně rýsuje. Máme se na co těšit.

Verča „Bimbi" Aclerová, Dušan „Dušička" Navařík

PS: I v nové sezóně 2002/2003 se činíme! Na celostátní
akci DUHOVÝ MOST, na kterou se sjely oddíly z celé
republiky, vybojovaly naše dětičky v těžké konkurenci
celkově třetí místo. Gratulujeme!

/foto: T. Pospíšil/

Z minulosti Lutína
/pokračování z minulého čísla Obecního zpravodaje/

Rok 1929 začal tuhou zimou, jaké nebylo v našich
krajích pamětníka /11. února - 36,5 stupňů/. Silné mrazy
trvaly až do konce dubna a následky této zimy byly
žalostné. Pomrzlo velké množství stromů, mnoho ptactva
a zajíců, napadlo velké množství sněhu /až 2 m/, autobu-
sová doprava se zastavila, přestalo se vyučovat na všech
školách. Dobytek trpěl zimou, ve chlévech se i topilo.
Na jaře zbořil p. Grunta poslední lutínský žudr.

16. června projel prezident Masaryk z Brna do
Boskovic přes Slatinice. Lid se sešel ze širokého
okolí, děti z Lutína tvořily špalír kolem silnice.

4. července zuřila větrná smršť, vítr lámal stromy a
shazoval střechy.



25. července se přehnala větrná smršť s bouří
znova, Lutín však příliš nepostihla.

27. září byly volby do sněmovny a do senátu. Zví-
tězila republikánská strana zemědělců a malorolníků
před sociál. demokracií a stranou lidovou.

Místní odbor Národní jednoty měl 93 členů a ochot-
níci sehráli 3 divadelní představení.

Tovární hasičský sbor měl 23 členů. Zúčastnil

se s motorovou stříkačkou hašení pěti přespolních
požárů.

Továrna fy Sigmund-Pumpy vzkvétala. Byla posta-
véna montážní hala, dům pro úřednické rodiny, odbyt
vzrostl proti předešlému roku o 15%. Zboží se vyváželo
do 24 států.

Z obecní kroniky vybral a upravil
Vladimír Smékal

Volební programy

SDRUŽENI NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTU LUTÍN

VOLEBNÍ PROGRAM

l . Zlepšení kvality pitné vody - vodní zdroj v Lutíně dodává nezávadnou pitnou vodu spl
ňující normu, ale se zákalem, který se objevuje v určitém
období a lze jej vyřešit postupnou výměnou vodovodního
řadu.

2. Humanizace Sídliště — zlepšení dopravní situace na Sídlišti, vybudování nové
cesty do Sídliště a s ní související zvětšení kapacity parko-
viště
- oprava chodníků v Sídlišti
- oprava stávající silnice do Sídliště.

3 . Péče o životní prostředí v obci, aby nedošlo k jeho zhoršení.

4. Koncepce bytové politiky obce — dokončení zateplování obecních domů, oprava stávajícího
bytového fondu, vybrání vhodných pozemků pro výstavbu
rodinných domů.

5. Převod majetku TJ Sigma na obec — zajištění fungující TJ pro sportovní vyžití občanů obce.

6. Vybudování chodníků ve staré části obce - směrem na Luběnice, směrem na Slatinice, dokončení
ulice na Olomouc.

7. Výstavba sportovního hřiště v areálu ZŠ - víceúčelového hřiště pro sportovní vyžití žáků ZŠ
- úprava Rybníčku.

8. Vytvoření místního informačního systému.



KDO NEVOLÍ - NEROZHODUJE !

Kandidáti za naše sdružení:

1. Antonín Babek, učitel
2. František Pavlíček, mistr
3. Ing. Miroslav Mačák, manažer
4. Vojtěch Solovský, důchodce
5. Růžena Crhová, mzdová účetní
6. Mgr. Ladislava Kučerová, důchodkyně
7. Zdeněk Lysický, mistr
8. Zbyněk Runcl - podnikatel
9. Marie Růžková, THP
10. Ing. Pavel Výmola, manažer
11. Ing. Věra Kozáková, THP

12. Miroslava Skopalová, prodavačka
13. Maria Hübnerová, zaměstnanec
14. Mgr. Jarmila Zavadilová, st. zaměstnanec
15. Lubomír Kubáč, podnikatel
16. Ing. Vladimír Novák, ekonom
17. Pavla Burešová, podnikatelka
18. Josef Janeček, podnikatel
19. Ing. Jiří Geletič, podnikatel
20. Ing. Josef Božák, manažer
21. Marta Hradilová, důchodkyně

VOLEBNÍ PROGRAM
Volební strana: Sdružení politické strany a nezávislých kandidátů - Křesťanská a demokra-

tická unie - Československá strana lidová (KDU - ČSL) a nezávislí kandidáti

Vážení spoluobčané, 1. a 2. listopadu Vám opět po čtyřech letech bude svěřeno rozhodnutí, kdo Vás
bude v dalším volebním období zastupovat při řízení a správě našich obcí.
Předkládaný volební program reprezentuje snahu pod ním podepsaných kandidátů pokračovat v tom
nejlepším, co minulá zastupitelstva dokázala, a dále rozvíjet naše obce k všeobecnému prospěchu
všech jejich obyvatel.

Před rokem 1989 byla obec Lutín ve stínu velkého podniku, jehož tehdejší rozvoj s sebou přinesl řadu
negativních vlivů, se kterými se musíme stále vypořádávat. Přesto se nám podařilo (ve spolupráci se
zastupiteli z dalších volebních stran) dosáhnout výrazného zlepšení životních podmínek našich oby-
vatel i celkového vzhledu našich obcí. Namátkou je možno připomenout dokončení ČOV (5 mil. Kč),
plynofikaci našich obcí (téměř 10 mil. Kč), přeložku potoků v Lutíně (přes 11 mil.Kč), přístavbu školy a její
doplnění o další pavilon s aulou (za více než 27 mil. Kč), opravy kaplí a dalších obecních domů v Lutíně
i Třebčíně až po poslední velkou akci -kanalizaci za cca 40 mil. Kč. A to nesmíme zapomenout na řadu
„drobnějších" akcí-výstavbu chodníků, plynofikaci obecních domů, zateplení řady domů, opravy osvětlení,
veřejného rozhlasu, vybavení knihoven a hřišť apod.

Pro další čtyři roky považujeme za nejdůležitější:

- konečně dořešit opakující se problém Sídliště (novou přístupovou cestu, zlepšit možnosti parkování,
podmínky pro využití volného času především dětí, vybudovat odpočinkovou zónu vedle Sídliště, další
chodníky), zkrátka snažit se naše Sídliště „zlidštit", aby se stalo pro jeho obyvatele příjemnějším místem
než doposud,

- podpořit možnosti sportovního vyžití započetím výstavby školního hřiště za areálem ZŠ, účastí na pře-
vzetí celého sportovního areálu TJ Sigma, výstavbou hřiště pro nejmenší děti,

- pokračovat v úpravách a opravách dalších ulic (především Olomoucké a K Sídlišti), opravách dalších
chodníků (v Lutíně i Třebčíně), upravit Rybníček (stánek, záchody), instalovat „psí" odpadkové koše,
rekultivovat prostor Pod lipami, zřídit parkoviště před prodejnou Neptun, lávku přes potok k části zahrá-
dek na Olomoucké, apod.,

- trvat na zamítavém stanovisku k vybudování pískovny u Lutína,
- využít budovu bývalého Stavebního úřadu a klubovnu DPS, vybavit je pro potřeby občanů,
- zachovat lékařskou péči minimálně na současné úrovni,
- zřídit kontrolní orgán pro dodržování vyhlášek v obci (čistota a pořádek, parkování, problémy s chovem

psů apod.),



- využít vodního zdroje na Slatině pro potřeby obce,
- snažit se o vybudování chodníků a cyklostezek do Třebčína a Slatinic (využít dotace),
- pokračovat v zateplování obecních domů, realizovat započatý projekt na budování půdních vestaveb

na obecních domech,
- definitivně dořešit stále se opakující problémy se zákalem vody v obecním vodovodu,
- spolupracovat s podnikatelskými subjekty na území našich obcí k prospěchu našich občanů,
- jednáním s nástupnickými firmami Sigmy Lutín dosáhnout dokončení nebo lépe asanace nedostavěné

administrativní budovy ve středu obce,
- podporovat zájmovou činnost, kulturní a sportovní akce, podporovat tradice obce i regionu Haná.

Věříme, že tento program je pro další čtyři roky více než reálný. Jeho splnění je závislé především
na Vašich hlasech, které dáte našim kandidátům.

1. Pharm. Dr. Zdenka Beranová, soukr. lék.
2. Ing. Miloslav Hübner, starosta
3. Ing. Karel Mišák, ved. marketingu
4. Marie Vavrdová, inval.důch.
5. Ing. Maria Fischerova, důch.
6. Antonín Dozrál, školník
7. Ing. Lubomír Hošek, projektant
8. Miroslav Dočkal, zem. technik
9. Ing. Radek Adler, tech. úředník
10. Marie Svozilová, peč. o osobu blízkou
11. JUDr. Dušan Navrátil, advokát

12. Miroslava Mariánková, učitelka MŠ
13. Ivana Smutná, ekolog
14. Marie Kadlčíková, důch.
15. Josef Vysloužil, důch.
16. Mgr. Alena Večeřová, ředitelka ZŠ
17. Ing. Jiří Kaufman, důch.
18. Mgr. Eliška Mišáková, učitelka ZŠ
19. Petr Brázdil, hasič
20. Dana Váňová, zdravotní sestra
21. Lubomír Skopalík, dělník

VOLEBNÍ PROGRAM
Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín

1. Podporovat a prosazovat akce prospěšné pro obě obce, podílet se zásadně na správě, řízení a chodu
obcí.

2. Navázat na dřívější práci zastupitelstva a na připravené a rozpracované akce z minulého volebního
období.

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

4. Zajišťovat výsadbu zeleně v obci, formou liniových výsadeb na vhodných místech v katastru obce
doplňovat chybějící zeleň a pečovat o stávající.

5. Postupně uskutečňovat opravy místních komunikací a chodníků.
6. Udržovat a zvelebovat sportovní areál v Ohradě.
7. Zachovávat tradice obce, třebčínské hody, ostatky, mikulášskou nadílku, vítání občánků apod.
8. Udržet chod místní knihovny.
9. Úzce spolupracovat s organizacemi a spolky v Třebčíně a podporovat jejich činnost.
10. Pro údržbu, úklid a opravy v obci zajistit dva pracovníky (důchodce), o prázdninách brigádníky

z řad studentů.
11. Projekčně připravit a dle finančních možností vybudovat chodník pro pěší z Třebčína do Lutína.
12. Podporovat bytovou výstavbu a rozvoj podnikání.
13. Vybudovat chodník do Ohrady včetně parkoviště.
14. Žádat o převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce (výstavba rodin-

ných domků, zeleň)."
15. Dokončit Územní plán Lutína a místní části Třebčín.



Za Sdružení nezávislých kandidátů Třebčín kandidují:

1. Hynek Bokůvka, místostarosta 12.
2. Miloš Tunka, úředník 13.
3. Ing. Vlastimil Hofírek, úředník 14.
4. Mgr. Milena Weidingerová, vychovatelka 15.
5. Vladimír Koudelka, úředník 16.
6. Zdena Aclerová, úřednice 17.
7. Zdena Burdová, úřednice 18.
8. Ladislav Smička, úředník 19.
9. Ludmila Šmehlíková, fyzioterapeut 20.
10. RNDr. Jana Korcová, daňový poradce 21.
11. Mgr. Aleš Pospíšil, středoškolský učitel

Ing. Roman Řezníček, technik
Eva Jarošová, fyzioterapeut
Jiří Pavlíček, mechanik
Vladimíra Kolářová, fyzioterapeut
Jiří Polách, malíř-natěrač
Jiří Čada, st. zaměstnanec
Dušan Hrubý, st. zaměstnanec
Zdena Tomková, úřednice
František Crha, svářeč
Jana Čadová, st. zaměstnanec

Vyneseno z rady

- na zasedání zastupitelstva 16.10. bylo rozhod-
nuto vytvořit ze ZŠ Lutín, Mateřské školy
Lutín a obou školních jídelen jeden subjekt -
příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou,

- rada schválila pořízení vánoční světelné
výzdoby do obou částí obce,

- z šetření v domech č.p.292 - 296 vyplynulo, že
v nich šest rodin nemá v Lutíně trvalé byd-
liště a tudíž nám neplatí za likvidaci komunál-
ního odpadu,

- rada prošetřuje umístění reklam na sloupech
veřejného osvětlen i mimo ně.

Zajímavosti
V pátek 10. října navštívili areál Sigmy a obce
ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Rusnok
a senátor Ing. Karel Korytář s doprovodem.
Byli seznámeni s výrobou v areálu podniku a
v diskuzi si vyměnili názory s některými
manažery větších firem z olomouckého okresu.

Společenská kronika
V září oslavili:
90 let Marie Vodičková
87 let Růžena Honzlová
82 let Libuše Hammerová
75 let Oldřich Ludvík

V říjnu oslavili:
89 let
88 let
88 let
86 let
82 let
80 let

Evžen Veselý
Marie Mlenská
Ludmila Dlabajová
František Mlčoch
Milada Bartošíková
Ignác Bokůvka

Lutín
Lutín
Lutín
Lutín

Lutín
Lutín
Lutín

Třebčín
Třebčín
Třebčín

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Narozené děti:
- srpen: Jiří Sedlák Lutín

- září: Matouš Páleník
Erlina Skopalová
Jakub Pytlíček

Lutín
Lutín
Lutín

Narozeným dětem přejeme, aby jejich příští dny a cesty
byly plné slunce a pohody.

Opustili nás ve věku ...

19 let
53 let
62 let
66 let
87 let
68 let

Jaroslav Tlach
Vladimír Skládal
Vlasta Bokůvková
Františka Gabrlíková
Jan Odstrčil
Anna Husičková

Lutín
Lutín

Třebčín
Lutín
Lutín

Třebčín

Odcházející zastupitelstvo (z turistického výletu Valtice - Lednice)
/foto: Ing. Karel Mišák/

Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Sbor pro občanské záležitosti

Příští číslo Obecního zpravodaje vyjde 2. 1. 2003

Připravuje: Redakční kolektiv Obecní rady, ved. Ing. Karel Mišák. Vydává: Obec Lutín, reg. číslo MK ČR E 12640.
Grafická úprava a tisk: Josef Opletal, reprografie, propagace, Kosmonautů 6, 772 31 Olomouc, tel.: 585 230 285


