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 1. Mgr. Dalibor Kolář
 2. Ing. Jiří Burda
 3. Ing. Miroslav Smička
 4. František Crha
 5. Dušan Sedláček

 6. Ivana Čeplová
 7. Martin Střída
 8. Pavel Novák
 9. Ing. Petr Buchta
10. Ing. Radovan Grumlík

11. Mgr. Soňa Knyblová
12. Bc. Martin Přidal
13. Milan Novotný
14. Michal Hornischer
15. Jiří Látal 

Komunální volby 2018
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TŘEBČÍN

SEZNAM KANDIDÁTŮ

�  Podporovat pořádání kulturních a společenských akcí pro 
všechny věkové kategorie občanů, zachovat tradiční akce, pod-
porovat činnost spolků působících v obci.

�  Rozvíjet sport a sportovní aktivity, udržovat stávající a budo-
vat nová sportoviště na moderní sporty.

�  Napomáhat rozvoji mateřské školy, základní školy a zájmo-
vých kroužků.

�  Modernizovat, případně vybudovat nová dětská hřiště a zabez-
pečit je proti znečišťování.

�  Podporovat organizace zajišťující pečovatelskou a zdravotní 
službu pro starší nebo nemocné.

�  Podporovat činnost knihoven.
�  Zvyšovat bezpečnost dopravy v obci postupnou realizací ná-

vrhů zpracovaných ve studii – v Třebčíně prostor mezi KSZ 
a křižovatkou za železničním přejezdem.

�  Pokračovat v rekonstrukci KSZ Třebčín.

�  Zvyšovat informovanost občanů stávajícími způsoby i moder-
ními technologiemi.

�  Udržovat akceschopnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů, 
aby naši hasiči byli platným článkem integrovaného záchran-
ného systému Olomouckého kraje.

�  Přestavět objekt bývalé školy v Třebčíně na hasičskou zbrojnici 
a multifunkční zařízení.

�  Udržovat spolupráci s Policií ČR (obvodní oddělení Lutín) pro 
zajištění bezpečnosti v obci.

�  Zachovat nesouhlasné stanovisko s těžbou štěrkopísku v blíz-
kosti obce.

�  Spolupracovat s okolními obcemi v rámci Regionu HANÁ 
a Mikroregionu Kosířsko.

�  Pečovat o vzhled a funkčnost prostranství uvnitř zástavby 
i mimo zástavbu obce.

�  Využívat dotační tituly ve prospěch obce.

Volební program:

Zleva: 1. řada: Bc. Martin Přidal, Mgr. Dalibor Kolář, Ivana Čeplová, Mgr. Soňa Knyblová, Ing. Jiří Burda, Michal Hornischer
 2. řada: Jiří Látal, Milan Novotný, Ing. Petr Buchta, Pavel Novák, František Crha, Ing. Miroslav Smička, Dušan Sedláček
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 1. Ing. Radek Navrátil  
 2. Antonín Dozrál  
 3. František Špunda  
 4. JUDr. Dušan Navrátil  
 5. Martin Malý                         

 6. Ing. Petr Zdřálek, Ph.D. 
 7. Bc. Marta Dozrálová  
 8. Lubomír Kubáč  
 9. Pavlína Hadrová  
10. Milan Mlčoch   

11. Josef Antonew
12. Petr Galda
13. Dana Váňová
14. Vítězslav Koutný
15.  Barbora Prokšová

SDRUŽENÍ  NEZÁVISLÝCH  KANDIDÁTŮ  LUTÍN

SEZNAM KANDIDÁTŮ

Bydlení, doprava, majetek obce 

�  Dokončení realizace výstavby osvětlené cyklostezky Lutín 
- Třebčín včetně jejího prodloužení přes Lutín až k základní 
škole.

�  Pokračování v přípravě budování cyklostezky na Slatinice 
a v jednání ohledně cyklostezek na Olšany, Luběnice 
a Hněvotín.

�  Vybudování zpomalovacího ostrůvku na vjezdu do Lutína 
ve směru od Třebčína, dobudování veřejného osvětlení a chod-
níku na kraj obce.

�  Vytvoření podmínek pro realizaci rekonstrukce hlavního sil-
ničního tahu obcí (od Hněvotína, směr Slatinice) včetně vybu-
dování zpomalovacího ostrůvku na hranicích obce.

�   Kompletní rekonstrukce ulice Břízová (cesta, chodníky, osvět-
lení, mobiliář).

�  Vybudování nových chodníků v ulici Růžová (směrem „k ro-
tundě“), oprava chodníku na ulici Třebčínská.

�  Péče o budovy ve vlastnictví obce (budovy OÚ, Technické 
služby, pošta, DPS atd.).

�  Dořešení výstavby domu pro seniory (rekonstrukce ubytovny 
č.p. 111).

�  Zvážit vybudování urnového háje v katastru obce.

�  Úprava okolí pomníku padlým v ulici U Kapličky. 

�   Pokračování v podpoře výstavby rodinných domků v lokalitě 
směrem na Třebčín.

�  Aktualizace a oživení projektu regenerace panelového sídliště.  

�   Pokračování úprav prostorů mezi bytovými domy v ulici 
Růžová včetně rekonstrukce cest.

�  Revitalizace parků za Neptunem a u Sigmy včetně vybudování 

Volební program:
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nových chodníků a nového mobiliáře.

�  Systematická péče o zeleň a travnaté plochy v obci, vytváření 
nových odpočinkových a relaxačních zón.

�   Rozhodnutí o dalším využití budovy cukrárny (oprava, pře-
stavba, prodej).

�   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 následnou údržbu potoků Deštná 
a Slatinka.

Škola, sport, kultura, zájmová činnost

�  Cílená podpora všech aktivních spolků a sdružení, spole-
čenských a sportovních organizací v obci (TJ Sigma Lutín, 
Klásek, Duha Křišťál, Svaz žen atd.).

�  Přispění k zachování tradic obce prostřednictvím kulturní ko-
mise (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 oplocení areálu, rekonstrukce herních 
prvků, vybudování in-line dráhy atd.).

�  Podpora výstavby sportovní haly v naší obci.

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

�  Vybudování nového hlavního přístupu do ZŠ včetně úpravy 
oplocení ZŠ v ulici Školní.

�  Přestavba zakoupené budovy č.p. 1 v areálu školy na multi-
funkční prostor sloužící školní i mimoškolní činnosti. 

�  Zateplení a výměna oken v budovách ZŠ, úprava zázemí 
ve dvoře školy.

�  Podpora využití sportoviště v areálu školy veřejností v době 
mimo vyučování. 

�  Údržba a doplnění dětských hřišť v obci.

Služby, region, životní prostředí

�  Vytváření důstojných podmínek pro fungování základních slu-
žeb pro občany (zdravotnické služby, lékárna, pošta, knihovna 
atd.).

�   Spolupráce a vzájemná podpora s místními fi rmami a živnost-
níky (podpora rozvoje drobného a středního podnikání na úze-
mí obce).

�  Větší propagace spolupráce s obcemi Mikroregionu Kosířsko 
a Reginu HANÁ (společné kulturní a sportovní akce, jednotný 
kalendář akcí atd.).

�  Zlepšení informovanosti občanů o dění v obci (grafi cká i obsa-
hová podoba zpravodaje, aktualizace webových stránek obce, 
sjednocování informačních panelů, aktualizace informací 
o obci - mapy, wikipedie atd.).

�  Zvýšení využívání dotačních titulů (regionálních, státních, ev-
ropských) ve prospěch obce.

�  Komunikace s majitelem „skeletu“ u Sigmy (zabezpečení, sta-
tika, bezpečnostní rizika). 

�   Podpora fungujícího soužití s Třebčínem – respektování 
oprávněných požadavků směřujících k rozvoji této části obce.

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LUTÍN
A POLITICKÉHO HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Volební program:
1. Školství, kultura, tělovýchova

�  pokračovat v dobré spolupráci se ZŠ a MŠ a podílet se na ma-
teriálním a fi nančním zabezpečení jejího chodu

�  pokračovat v revitalizaci prostoru „Rybníček“

�  podporovat kulturní akce v obci

�  nadále podporovat spolkovou činnost (RC Klásek, TJ Sigma, 
SaK Třebčín, SDH Třebčín, Duha Křišťál a další)              

�  vybudovat novou multifunkční sportovní halu

�  dále podporovat TJ SIGMA v obnově sportovního areálu včet-
ně vybudování dětského  hřiště    

2. Investiční akce a opravy

�  z dostatečné fi nanční rezervy, kterou si obec vytvořila, případ-
ně za pomoci dotací realizovat všechny připravené projekty:

 ■  cyklostezka Lutín – Slatinice

 ■  komunitní dům pro seniory pro obec Lutín

 ■  zpomalovací ostrůvek na ulici Třebčínská

 ■  energetické úspory na budově ZŠ – okna, zateplení fasády, 
rekuperace vzduchu ve třídách

 ■  rekonstrukce ulice Břízová

 ■  rekonstrukce ulice „Kaplická“ v Třebčíně

 ■  polopodzemní kontejnery na sídlišti

�  pokračovat v obnově vodovodu a kanalizací

�  dokončit územní plán obce s dostatkem lokalit pro výstavbu 
rodinných domů

�  opravit další stávající chodníky a budovat chodníky nové (např. 
ulice Třebčínská)
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 1. Ing. Jakub Chrást  
 2. Mgr. Lenka Soušková 
 3. Ing. Petr Kovařík  
 4. Ing. Rostislav Pavlíček 
 5. Gabriela Bábková

 6. Mgr. Jindřich Mrázek    
 7. Ing. Radek Adler  
 8. Bc. Lucie Migalová, DiS.    
 9. Iva Lužná   
10. Ing. Alena Šmídová 

11. Ing. Zdeněk Pavlík
12. Jiří Brhel, DiS.
13. Petr Protivánek
14. Ivana Smutná
15. Antonín Bábek

SEZNAM KANDIDÁTŮ
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�  opravit místní komunikace (např. ulice Růžová až k rotundě, 
Třebčín „Zákantí“)

�  vybudovat betonový plot mezi dětským hřištěm a „Hostelem“

3. Příprava projektů

�  pokračovat v přípravě III. etapy regenerace panelového sídli-
ště (dvůr) s cílem navýšení počtu parkovacích míst, následně 
projekt realizovat    

�  pokračovat v přípravě projektu cyklostezka Lutín – Hněvotín s 
předpokladem realizace do roku 2021

�  připravit projektovou dokumentaci na cyklostezky Lutín – 
Olšany a Lutín – Luběnice

�  připravit projektovou dokumentaci pro přestavbu stávající DPS 
na „Dům služeb“ (až po realizaci projektu Komunitní dům pro 
seniory) 

�  pokračovat v přípravě projektu urnového háje dle nového 
územního plánu

�  smysluplně využít dům č.p. 1 u základní školy

4. Různé

�  znovu otevřít otázku zavedení obecní policie a kamerového 
systému v obci

�  podporovat a rozvíjet zásahovou jednotku SDH Třebčín

�  zachovat záporné stanovisko k těžbě štěrkopísku v lokalitách 
na Luběnice a na Olšany

�  podporovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny

�  všemi dostupnými prostředky zamezit vzniku dalších ubyto-
ven

�  zapojit občany do rozhodování – vymezení částky v rozpočtu 
obce, kde o využití rozhodnou sami občané formou hlasování 

�  zprostředkovat levnější energie pro domácnosti prostřednic-
tvím elektronických aukcí

�  zavést motivační systém třídění odpadů 
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Volební program:
�  realizace cyklostezek do okolních obcí a přes Lutín

�  zlepšení životního prostředí, výsadba zeleně, plánovité osá-
zení Rybníčku a dalších částí obcí

�  rozšíření odpočinkových zón, více herních prvků pro děti, 
lavičky

�  výstavba víceúčelové sportovní haly

�  zavedení vysokorychlostního internetu pro všechny občany

�  výrazné  navýšení kapacity parkoviště na sídlišti

�  maximální úsilí o získávání fi nancí z dotačních zdrojů

�  rekonstrukce domu pro seniory, zavedení pečovatelské služ-
by

�  převedení areálu TJ do spoluvlastnictví obce, větší využití 
všech sportovišť pro občany, bruslařská dráha na místě nevy-
užívané atletické dráhy

�  zásadní odpor k budování pískoven v blízkosti obce (hluk, zne-
čištění, spodní voda)

�  adresné a motivační řešení třídění a svozu odpadu v obcích  

�  průběžné čištění potoků kolem obou obcí - nebezpečí při po-
vodních 

�  větší bezpečnost v obcích, zpomalovací ostrůvky při vjezdu do 
obcí, větší spolupráce s policií 

�  oprava historických objektů (kapličky, kříže)

�  vybudování chodníku v Třebčíně od Ohrady na Větřák

�  zlepšení spolupráce s podnikatelskými subjekty v obci

�  větší informovanost občanů o práci vedení obce, rady a zastu-
pitelstva a větší zapojení občanů do života obce

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „ZA LEPŠÍ LUTÍN A TŘEBČÍN“

 1. Ing. Jaroslav Kubala
 2. RNDr. Dana Vrbová
 3. Mgr. Eliška Mišáková
 4. Ing. Pavel Brostík
 5. Mgr. Jaroslav Krejčíř

 6. Jan Spurný
 7. Bc. Petr Vrba
 8. Michaela Petrů
 9. Ing. Karel Mišák
10. Ludmila Košňarová

11. Mgr. Hana Beranová 
12. Marta Vychodilová    
13. Mgr. Martin Začal
14. Edita Surzynová
15. Simona Dusíková

SEZNAM KANDIDÁTŮ
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