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1. Ing. Radek Navrátil (55)
2. Antonín Dozrál (55) 
3. Martin Malý (48)
4. JUDr. Dušen Navrátil (57) 
5. Ing. Ctirad Gazda (57)

  6. Ing. Petr Zdřálek, Ph.D. (41)
 7. Bc. Marta Dozrálová (51)
 8. František Špunda (53)
 9. Marek Surzyn (49)
10. Dušan Bátěk (43)

11. Ing. Mgr. Radka Pocklanová (33)
12. Josef Antonew (40)
13. Pavlína Hadrová (51)
14. Luděk Ščudla (39)
15. Dana Váňová (55)

Komunální volby 2022
Sdružení nezáviSlých kandidátů lutín

SeznaM kandidátů (titul, jméno, věk):

(kandidátní listina č. 1)

(Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti.)

investice, bydlení, doprava, majetek obce
  Podpora  budování  nové  obchodní  zóny  a  v  návaznosti  na  ní 
příprava a realizace projektu nově vzniklého centra obce.

  Součinnost s majitelem „skeletu“ u Sigmy při  jeho přestavbě 
a vybudování propojení nového centra obce s ulicí Zahrádky.

  Vytvoření podmínek pro realizaci rekonstrukce hlavního sil-
ničního tahu obcí (od Hněvotína, směr Slatinice) včetně napo-

jení na novou obchodní zónu a vybudování zpomalovacího ost-
růvku na vjezdu do Lutína ve směru od Slatinic a od Hněvotína.

  Rozhodnutí o dalším využití budovy bývalé DPS.
  Dokončení přípravy a realizace cyklostezek Lutín – Hněvotín 
a Lutín – Luběnice včetně jejich napojení na již existující nebo 
plánované cyklostezky v obci. 

  Jednání o výstavbě cyklostezky na Olšany.

volební program:

Ing. Radek Návrátil
manažer

Antonín Dozrál
školník

Martin Malý
IT specialista

JUDr. Dušan Navrátil
advokát

Ing. Ctirad Gazda
voják

Ing. Petr Zdřálek, Ph.D.
patentový inženýr

Bc. Marta Dozrálová
státní zaměstnanec

František Špunda
živnostník

Marek Surzyn
obchodní referent

Dušan Bátěk
hasič

Ing. Mgr. Radka Pocklanová
vědecko-akademický  

pracovník v oboru chemie

Josef Antonew
voják

Pavlína Hadrová
provozní zaměstnanec

Luděk Ščudla
mistr a programátor

Dana Váňová
dětská sestra
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  Realizace kompletní rekonstrukce ulice Břízová (cesta, chod-
níky, parkování, osvětlení, mobiliář).

  Příprava rekonstrukce druhé části ulice Růžová (cesta, chodní-
ky, parkování, polopodzemní kontejnery, úprava prostorů mezi 
bytovými domy, mobiliář) .

  Dobudování chodníku a veřejného osvětlení v ulici Třebčínská 
až na kraj obce.

  Úprava okolí pomníku padlým v ulici U Kapličky včetně opra-
vy cesty za kapličkou a „v koutě“.

  Péče o budovy ve vlastnictví obce (budovy OÚ, technické služ-
by, pošta, DPS atd.).

  Pokračování v podpoře výstavby rodinných domků v katastru 
obce.

  Pokračování v regeneraci panelového sídliště + rozšíření počtu 
parkovacích míst v dosahu sídliště.

  Dokončení revitalizace parků za Neptunem a u Sigmy včetně 
vybudování nových chodníků a nového mobiliáře.

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

  Výběr jednotného mobiliáře a jeho postupná obnova (lavičky, 
odpadkové  koše,  stojany  na  kola,  vitríny,  informační  tabule, 
orientační systém, zahrazovací sloupky atd.).

  Dosažení realizace vyčištění a následné trvalé údržby potoků 
Deštný a Slatinka.

Škola, sport, kultura, zájmová činnost
  Cílená podpora všech aktivních spolků a sdružení, společenských 
a  sportovních  organizací  v  obci  (TJ  Sigma  Lutín,  RC Klásek,  
FBC Lutín, Hasiči Třebčín, Duha Křišťál, SK Judo Lutín atd.).

  Podpora a 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 úprav oplocení areálu, revitalizace prostoru 

stánku  s občerstvením a  sociálního zařízení,  výstavba mini-
golfového hřiště 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 + úprava zázemí 
ve dvoře školy.

  Vybudování nového multifunkčního prostoru sloužícího školní 
i mimoškolní činnosti  (místo budovy č.p.1).

  Podpora využití sportoviště v areálu školy veřejností v mimo-
školních hodinách. 

  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 s místními firmami a živnostníky a vzájemná pod-
pora (rozvoj drobného a středního podnikání na území 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 (grafická změna 
Obecního zpravodaje, aktualizace webových stránek, aktuali-
zace informací o obci - mapy, wikipedie atd.).

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

  Koordinace aktivit v oblasti péče o životní prostředí – odpadové 
hospodářství (nakládání s bioodpadem), šetření energií (solární 
panely),  retence vody v krajině  (vodní nádrž v katastru obce), 
dodržování principů výstavby (obecní architekt), komplexní ře-
šení zeleně (zahradní architekt), průmyslový areál (dopady) atd. 

  Podpora fungujícího soužití s Třebčínem – respektování opráv-
něných požadavků směřujících k rozvoji této části obce.



1. Ing. Jakub Chrást (36)
2. Mgr. Lenka Soušková (50)
3. Ing. Petr Kovařík (59)
4. Ing. Rostislav Pavlíček (49)
5. Gabriela Bábková (42)

 6. Ing. Radek Adler (60)
  7. Jiří Brhel, Dis. (29)
  8. Ing. Zdeněk Pavlík (36)
  9. Ing. Alena Šmídová (49)
10. Iva Lužná (61)

11. Monika Janíková (35)
12. Mgr. Jindřich Mrázek (51)
13. Petr Protivánek (59)
14. Ivana Smutná (56)
15. Antonín Bábek (74)

SeznaM kandidátů (titul, jméno, věk):

(Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti.)

Ing. Jakub Chrást
starosta

Mgr. Lenka Soušková
ředitelka ZŠ a MŠ

Ing. Petr Kovařík
konstruktér

Ing. Rostislav Pavlíček
bezpečnostní technik

Gabriela Bábková
správce budov 

Ing. Radek Adler
aplikační inženýr

Jiří Brhel, Dis.
IT specialista

Ing. Zdeněk Pavlík
obchodní zástupce

Ing. Alena Šmídová
referent veřejné správy 

krajského úřadu

Iva Lužná
důchodkyně

Monika Janíková
rodičovská dovolená

Mgr. Jindřich Mrázek
programátor

Petr Protivánek
vedoucí TS Lutín

Ivana Smutná
bez zaměstnání

Antonín Bábek
důchodce
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Sdružení  nezáviSlých  kandidátů  „lutín SOBĚ“

(kandidátní listina č. 2)

volební program:
(Priority Sdružení nezávislých kandidátů „Lutín sobě“)

1. kultura, tĚlOvýchOva

  Nadále  pokračovat  v  dobré  spolupráci  se ZŠ  a MŠ  a  po-
dílet  se  na materiálním  a      finančním  zabezpečení  jejich  
chodu.

  Podporovat a rozvíjet kulturní akce v obci.
  Nadále podporovat spolkovou činnost (RC Klásek, TJ Sigma, 

FBC  Lutín,  S&K  Třebčín,  SDH  Třebčín,  Duha  Křišťál 
a další).

  Vybudovat novou multifunkční sportovní halu.

  Dále pokračovat v podpoře TJ SIGMA v obnově sportovního 
areálu (parkoviště vedle MŠ i pro potřeby MŠ a sídliště, hřiště 
na plážový volejbal, hřiště s umělým povrchem).
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2. inveStiČní akce a OPravY

  Realizovat všechny připravené projekty:
• rekonstrukce ulice Břízová,
• rekonstrukce ulice Kaplická v Třebčíně,
• cyklostezka Hněvotín – Lutín,
•  chodník/smíšená stezka pro cyklisty a chodce na ulici 
Olomoucká,

• chodník na ulici Třebčínská v Lutíně (podél nové zástavby),
•  kompletní rekonstrukce ulice Růžová v Lutíně (včetně 
umístění polopodzemních  kontejnerů na odpady),

• most v Třebčíně,
• chodník a cyklostezka Třebčín – Lípy,
•  výměna  všech  výbojkových  svítidel  veřejného  osvětlení 
za LED svítidla (dotace),

  Pokračovat v obnově vodovodu a kanalizací.
  Dále podporovat výstavbu rodinných domů dle platného územ-
ního plánu.

  Opravit další stávající chodníky (park Jana Sigmunda, kolem 
hřiště k autobusovému nádraží).

  Vytvořit novou část centra obce (park. stání, chodníky, cyklo-
stezka, zelené plochy atd.) mezi zdravotním střediskem a budou-
cím obchodem BILLA.

3. PŘíPrava PrOJektOvÉ dOkuMentace

  pro  výstavbu  dvou  tříd  mateřské  školy  u  ZŠ  (místo  domu  
č.p. 1),

  pro další etapu regenerace panelového sídliště,
  pro cyklostezku Lutín – Olšany u Prostějova,
  pro umístění solárních panelů na obecní budovy (ČOV, vodní 
zdroj, KoDuS, ZŠ, MŠ),

  pro přestavbu bývalé DPS č.p. 127 na dům služeb nebo nájemní 
byty (případně kombinace obojího),

  pro biokoridor včetně vodní plochy u cyklostezky do Slatinic.

4. různÉ

  Postupně rozšířit kamerový systém v obci.
  Důsledně zvážit možnost provozování vodohospodářské infra-
struktury obcí.

  Dále podporovat a rozvíjet zásahovou jednotku SDH Třebčín.
  Zachovat záporné stanovisko k těžbě štěrkopísku v lokalitách 
na Luběnice a na Olšany.

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

  Zavést svoz bioodpadu z hnědých popelnic od každého rodin-
ného domu.

  Pokračovat ve výsadbě zeleně (stromy, keře, záhony).
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Sdružení nezáviSlých kandidátů „za lePŠí lutín a tŘeBČín“

(kandidátní listina č. 3)

1. Ing. Pavel Brostík (47), konstruktér – OSVČ
2. Ing. Jaroslav Kubala, (67), ekonom
3. RNDr. Dana Vrbová (60), učitelka
4. Bc. Jan Chabičovský (32), knihovník
5. Mgr. Jaroslav Krejčíř (41), soc. pracovník
6. Edita Surzynová (50), administr. prac.
7. Michaela Petrů (38), OSVČ
8. Mgr. Jan Balga (44), ředitel divize AVT

  9. Mgr. Eliška Mišáková (67), učitelka
10. Ing. Lubomír Hošek (73), projektant
11. Zdeňka Stuchlíková (70), tech. prac.
12. Petr Novák (46), prodavač
13. Roman Koutný (59), technik SŽDC
14. Simona Dusíková (47), kadeřnice
15. Ing. Karel Mišák (72), elektroinženýr

SeznaM kandidátů (titul, jméno, věk, zaměstnání):

(Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti.)

Zleva doprava:
Jaroslav Kubala, Simona Dusíková, Petr Novák, Michaela Petrů, Jaroslav Krejčíř, Eliška Mišáková, Pavel Brostík, Roman Koutný, 
Lubomír Hošek, Karel Mišák, Jan Balga, Zdeňka Stuchlíková, Dana Vrbová, Edita Surzynová, Jan Chabičovský.

volební program:
  vybudování multifunkční sportovní haly,
  rekonstrukce obecního objektu bývalé DPS (obecní úřad,  lé-
kaři, služby …),

  vybudování  velkokapacitního  parkoviště  (v  lokalitě  směrem 
k ČOV),

  pokračování  v  budování  cyklostezek  na Hněvotín,  Luběnice 
a Olšany a především průtahu Lutínem,

  podpora realizace 5g internetového připojení optickým kabe-
lem pro všechny občany,

  vytvoření přechodu pro chodce v Třebčíně k budově KD,
  vybudování chodníku v Třebčíně na „Větřák“,
  dokončení revitalizace zbytku ulice Růžová,
  doplnční retardéru i na silnici od Slatinic,
  hledání úspor v hospodaření s energiemi,
  vybudování  nové  budovy  pro  školu  včetně  parkoviště  místo 
budovy č.p. 1 v Lutíně,

  návrat k původní výsadbě stromů na Rybníčku,
  oprava křížku na Pohoršově,
  zlepšení spolupráce s podnikatelskými subjekty v obci,

  větší informovanost občanů o práci vedení obce, rady a zastu-
pitelstva,

  větší zapojení občanů do života obce,
  podpora  volnočasových  aktivit,  kultury  a  zájmových  spolků 
v obci.

*  *  *  *  *  *  *  *  *

Sdružení  se  chce  svými  zastupiteli  podílet 
na úspěšném rozvoji obou obcí. Je připraveno 
poskytnout  znalosti v oblasti výstavby, ekono-
miky,  tvorby  životního  prostředí,  organizace 
kulturního a společenského života.

*  *  *  *  *  *  *  *  *
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Sdružení nezáviSlých kandidátů tŘeBČín

(kandidátní listina č. 4)

1. Mgr. Dalibor Kolář (49), místostarosta
2. Ing. Jiří Burda (49), zást. řed. SPŠ
3. Ing. Miroslav Smička (49), technik kvality
4. Dušan Sedláček (38), vedoucí kooper. odd.
5. František Crha (45), technik údržby
6. Ivana Čeplová (46), garderobiérka MD
7. Michal Hornischer (49), pracovník TS
8. Pavel Novák (47), vedoucí montáže

  9. Milan Novotný (45), vedoucí prodeje vozidel
10. Ing. Martin Přidal (43), personalista
11. Roman Giesel (48), mistr výroby
12. Ing. Radovan Grumlík (58), OSVČ
13. Martin Střída (47), servisní technik
14. Marcela Škrlová (53), pečovatelka soc. sl.
15. Pavel Koudelka (48), OSVČ

SeznaM kandidátů (titul, jméno, věk, zaměstnání):

(Všichni kandidáti jsou bez politické příslušnosti.)

Zleva: 1. řada: Dalibor Kolář, Martin Přidal, Radovan Grumlík, Martin Střída, Marcela Škrlová, Jiří Burda, Michal Hornischer.
2. řada: František Crha, Milan Novotný, Pavel Novák, Roman Giesel,  Dušan Sedláček, Ivana Čeplová,  Miroslav Smička, Pavel Koudelka.

volební program:
  Dokončení  rozpracovaných  investičních  akcí  a  příprava  no-
vých dle vyhodnocených priorit.

  Pokračující podpora spolkové činnosti.
  Práce na postupném zajištění energetické nezávislosti obce.
  Podpora školství a zájmových kroužků v obci.
  Podpora a zachování kulturních tradic v obci.
  Pokračování spolupráce s MAS Region HANÁ a Mikroregion 
KOSÍŘSKO.

  Péče  o  vzhled  a  další  zkrášlování  obce  včetně  péče  o  zeleň 
a další výsadbu na území obce.

  Udržení akceschopnosti JSDH pro zabezpečení PO v obci a okolí.
  Spolupráce s PČR pro zabezpečení veřejného pořádku v obci.
  Zvýšení bezpečnosti dopravy prostřednictvím úprav komuni-
kací na vjezdech do obce.

  Podpora  budování  cyklostezek  v  obci  a  okolí,  projekční  pří-
prava na převedení cyklostezky od Lutína přes potok Deštný 
mimo krajskou komunikaci.

  Maximální využití dotačních titulů ve prospěch obce a spolků 
v obci působících.

  Spolupráce s komerčními subjekty působícími na území obce.
  Podpora rozvoje sportu a volnočasových aktivit včetně oprav 
a rozšíření sportovní infrastruktury.

  Podpora subjektů zajišťujících sociální služby občanům.
  Podpora činnosti knihoven.
  Zachování nesouhlasného  stanoviska k plánované  těžbě  štěr-

kopísku.
  Pokračování v jednáních s Povodím Moravy ve věci vyčištění 

potoka Deštný.
  Rozvoj infrastruktury pro zlepšení informovanosti občanů.
  Další rozvoj odpadového hospodářství obce dle nových legis-
lativních požadavků

  Úprava lokality „Vévoz“ pro komunitní využití.
  Příprava revitalizace návsi u KSZ a okolí kaple sv. Floriána.


