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Vážení spoluobčané,

s končícím volebním obdobím 2018–2022 bychom Vám chtěli zrekapitulovat, 
co se pro naše město podařilo udělat, vybudovat nebo zařídit. Toto období bylo 
plné nepředvídatelných událostí, které omezily jak každodenní chod společnosti, 
tak  i chod místní samosprávy. V následujících bodech se můžete přesvědčit, že  
i přes značnou paralýzu se ve Slušovicích podařilo spoustu projektů dotáhnout 
do konce. 

Na začátku volebního období 2018–2022 jsme měli částečně našetřeny finan-
ce na dvě největší připravované akce – rekonstrukci náměstí a stavbu komunitní-
ho domu pro seniory. Na komunitní dům jsme dostali dotaci 7,8 mil Kč od Minis-
terstva pro místní rozvoj a pro jeho financování jsme také využili úvěr od Komer-
ční  banky  ve  výši  15  mil.  se  stálým  úrokem  menším  než  1%,  který  budeme 
splácet 10 let. Přes všechny finanční komplikace způsobené epidemií a nově také 
válečným konfliktem se nám podařilo udržet městské finance v takovém stavu, 
že máme menší rezervu i pro financování investic v dalším období. Např. na re-
konstrukci vodovodů a kanalizací v ulici Vítězství před plánovanou rekonstrukcí 
silnice  a  chodníků,  která  bude  financována  společně  s  Ředitelstvím  silnic  Zlín-
ského kraje. 

V O L E B N Í  
S P E C I Á L

Volby do 
zastupitelstva města 

ve dnech 
23. a 24. září 2022

Rádi bychom Vám tímto jménem vedení města poděkovali za projevenou důvěru, spolupráci a toleranci.

  S přáním všeho dobrého – Vedení města Slušovice



2

Přehled financování z rozpočtu města za uplynulé volební období 2018-2022
• Rekonstrukce nám. Svobody.

• Výstavba komunitního domu pro 
seniory.

•  Výstavba  multifunkčního  hřiště 
s ledovou plochou.

• Pořízení nového zásahového vozi-
dla pro SDH Slušovice.

•  Rekonstrukce  skateparku  a  dopl-
nění nových prvků včetně 3D grafické 
výzdoby.

•  Rekonstrukce  chodníků  v  ul.  Za-
hradní, Padělky, areálu ZŠ.

•  Rekonstrukce  vodovodu  Padělky, 
Osvoboditelů, Na Stráni a zokruhová-
ní  vodovodních  řadů  ul.  Slunečná  – 
Školní,  ul.  Dostihová  –  Na  Výpusti 
a prodloužení vodovodního řadu v ul. 
Dlouhá.

•  Rekonstrukce  kanalizace  Cirón 
a Manovo a v ulici Dostihová.

• Výstavba nové dešťové kanalizace 
a  rekonstrukce  oddílné  kanalizace 
na nám.  Svobody  a  rekonstrukce  vo-
dovodního řadu.

•  Venkovní  žaluzie  pro  budovy  zá-
kladní  školy,  nová  venkovní  učebna, 
výměna  stupaček  a  rozvodů  vody 
v celém areálu školy.

•  Oprava  střechy  Mateřské  školy 
Sluníčko.

•  Vybudování  odstavných  ploch 
a rekonstrukce dětského hřiště na ulici 
Slunečná.

•  Rekonstrukce  kotelny  na  MěÚ 
a instalace venkovních žaluzií.

• Rekonstrukce a výměna vybavení 
obřadní síně MěÚ.

•  Pořízení  kompostérů  do  domác-
ností.

• Nákup nové sekačky pro fotbalový 
klub.

• Nákup nákladního vozidla IVECO, 
užitkového  elektromobilu  a  sněhové 
frézy.

• Rekonstrukce stupaček v bytových 
domech ul. Školní 397, Slunečná 313.

•  Projektové  přípravy  a  studie: 
Městský  bowling,  zasíťování  lokality 
pro bydlení BI 64 a zokruhování vodo-
vodu ulic Na Vyhlídce a Vítězství.

•  Rekonstrukce  hlavního  hřbitovní-
ho kříže a sochy sv. Jana Nepomuckého. 
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Přehled financování z rozpočtu města za uplynulé volební období 2018-2022

• Výstavba opěrné zdi a rekonstruk-
ce místní komunikace v ulici Na Stráni, 
včetně částečné rekonstrukce vodovo-
du, kanalizace a chodníku.

•  Město  Slušovice  dále  velmi  vý-
znamně přispívalo na chod spolkových 
a klubový činností jako jsou zahrádká-
ři,  chovatelé,  myslivci,  včelaři,  florba-

listé,  oddíl  stolního  tenisu,  Nadační 
fond pro rozvoj města Slušovice, ASPV, 
golfový  klub,  dostihový  spolek  a dal-
ší…

• Město Slušovice bylo taky pořada-
telem  tradičních  kulturních  a  spole-
čenských akcí jako Městský ples, diva-
delní a hudební představení, besedy či 

přednášky a jarmark. Podařilo se nám 
zajistit  jak  promítání  kinematografu, 
tak i letního kina. Pro děti byly připra-
veny  již  tradiční  akce  jako  jsou  Hurá 
prázdniny a Ahoj prázdniny i Karnevaly 
s Pavlem Novákem.

• Zaštiťovali jsme již druhým rokem 
dětské  příměstské  sportovní  kempy 
a v zimním období školičky bruslení.

Již tradičně jsme byli spoluorganizá-
tory  Tříkrálových  sbírek  a  s  místními 
skauty i sbírky pro uprchlíky z Ukrajiny.
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Město Slušovice – místo, kde je nám dobře a které máme rádi
Sdružení nezávislých kandidátů

Ing. Petr Hradecký, starosta města, Ivo Pešák, manažer obchodní společnosti, Ing. Arch. David Zbranek, architekt, 
Mgr. Marta Hefková, pedagog volného času, Ing. Ondřej Zemánek, jednatel stavebně-projekční firmy,  

Ing. Miroslav Gargulák, Ing. Miroslav Holík, Milan Sousedík, MUDr. Marta Hradecká, Milan Novák, 
Laděna Freundová, Edita Kutrová, Luděk Lunga, Věra Štachová, Pavel Drápal.

Jsme kandidáti, kteří se dlouhodobě podílí na rozvoji města v různých oblastech a oborech činnosti. Náš zájem je i v dalším volebním období pokračovat 
v započatých projektech, jejichž cílem je vytvořit z města Slušovice místo, kde je nám dobře, které máme rádi a které bude vyhledávaným místem pro život 
mladých lidí. Základ vidíme v čistých a udržovaných veřejných částech města. Naše zásady jsou postaveny na odpovědném přístupu k ekonomicky zdravé-
mu hospodaření se zaměřením na postupnou údržbu a modernizaci prostor a majetku Slušovic. V minulosti jsme se museli vypořádat s několika proble-
matickými podněty a návrhy, které by tato pravidla porušily. V příštím období bychom chtěli věnovat zvýšenou pozornost, a to konkrétně mimo jiné bez-
pečnosti chodců, hasičské zbrojnici pro zázemí činnosti hasičů, dětským hřištím, rozšíření možností pro všestranný pohyb, cyklodopravě a hledání dalšího 
využití dostihové dráhy a některých částí fotbalového stadionu a rozvoji bydlení pro mladé rodiny. V jistých případech se nám osvědčila spolupráce s naši-
mi obyvateli, kdy jsme právě podle jejich požadavků nasměřovali městské finanční prostředky. Několikrát se stalo, že tyto jejich logické podněty změnily 
náš naplánovaný postup. 

Své nabízené zkušenosti opíráme o projekty, které jsme uskutečnili, přestože jejich příprava nebyla vůbec jednoduchá. Po dokončení rekonstrukce  
sokolské zahrady jsme významně změnili podobu náměstí s přesvědčením, že vznikne příjemné centrum města s bezpečným pohybem pro chodce. Nově 
postavený komunitní dům je projektem zaměřeným pro naše seniory. Kluziště slouží ke společnému pohybu a setkávání v zimním období. Významný 
podíl městských financí byl směřován na údržbu a zkvalitnění prostředí naší školy a školky. Nemalá část peněz byla použita na údržbu a zlepšení kvality 
našich vodovodů a kanalizací. Nadále budeme podporovat naše organizace a spolky, které se starají o rozvoj zájmového, sportovního a volnočasového 
vyžití obyvatel města, neboť si velmi vážíme jejich činnosti. Chceme podporovat děti, mládež a rodiny s malými dětmi, a to konkrétně tím, že se budeme 
nadále starat o provoz mikrojeslí, nízkoprahového centra, klubovny skautů či venkovních a vnitřních sportovních prostor v majetku města.

Aktuální dění vyvolává nutnost připravit zásadní projekt pro řešení energeticky úsporných opatření na majetku města.
Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu v nadcházejících komunálních volbách.

Motto pro nadcházející volební období: 

Nebojíme se nových výzev. Jsme tady pro Vás!

Ing. Jan Fenyk, Michal Novák, Bc. Marie Buchová, Dušan Matůšů, Lukáš Pečiva, Jiří Jakuba, Jiří Buchta, 
Lenka Skočovská, Stanislav Škabraha, Magdalena Rapantová, Petr Dolanský, Marek Lysoněk, Petr Barbořák, 
David Křížka, Milan Gargulák.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás před nastávajícími komunálními volbami požádali o Vaši přízeň a o podporu 
našich kandidátů. V minulém volebním období jste se mohli přesvědčit, že se nebojíme výzev  
a držíme to, co jsme slíbili ve volebním programu. Díky tomu a Vaší podpoře, se nám podařilo 
zrealizovat stavby jako je komunitní dům pro seniory nebo volnočasové multifunkční hřiště s le-
dovou plochou. Naší snahou je, aby město Slušovice mělo vždy něco navíc pro své obyvatele  
a aby se nám tu všem dobře žilo.

Volební program pro komunální volby 2022-2026

1. Dům služeb na nám. Svobody
Přestavba stávajícího domu čp. 160 (bývalá knihovna) na Dům slu-

žeb, kde by byly malometrážní prodejny, služby nebo taky i ordinace 
lékařů či rehabilitace.

2. Kamerový systém a zvýšení parkovacích kapacit na vytipovaných 
místech.

Za velmi nezbytnou věc pro bezpečnost v našem městě považujeme 
zřízení kamerového systému, který by byl provozován policií ČR, a pří-
pravu projektu na vybudování parkovacích míst především na největ-
ším sídlišti Padělky.

3. Využití obnovitelných zdrojů energií a výměna veřejného osvětlení
Na konci volebního období jsme začali připravovat projekty napojení 

městských budov na obnovitelné zdroje energií. Jedná se o čističku 
odpadních vod, budovu základní školy, fotbalový stadion a budovu 

městského úřadu. Rádi bychom v co nejkratší době a za použití dotač-
ních titulů záměr zrealizovali.

4. Další důležité body, které budeme chtít podpořit
Aktivní přístup k řešení projektu cyklostezky
Podpora spolků a spolkové činnosti včetně rekonstrukce hasičské 

zbrojnice
Optimalizace odpadového hospodářství
Budování a rekonstrukce inženýrských sítí v naší správě
Rozšíření odpočinkových zón a s tím i spojenou revitalizaci městské 

zeleně
Na základě již existující studie proveditelnosti připravit a zrealizovat 

projekt městského bowlingu v nevyužité části fotbalového stadionu.
Pravidelně organizovat farmářské trhy našich lokálních pěstitelů, 

chovatelů a řemeslníků
Pokud to vidíte podobně jako my, přijďte prosím k volbám a dejte 

nám svůj hlas. Bez Vaší podpory to nedokážeme!!!
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CÍLE V RŮZNÝCH OBLASTECH

1. Finance
- Při realizaci vybraných investičních akcí maximálně 
využívat fondy EU a jiné dotace.
- Podpořit rekonstrukci městských budov s  využitím 
dotačních prostředků.
- Zaměřit se na udržitelnost zdrojů u městských budov 
(fotovoltaika apod.).
- Vylepšit parkovací možnosti ve Slušovicích v  oblasti 
Padělků. 
- Vybudovat dětské hřiště na Družstevní ulici. 
- Zlepšovat stav místních komunikací, mostů a chodníků.

2. Občané
- Podpořit občanské aktivity tak, aby naši občané měli 
větší možnosti ovlivňovat chod města po celé funkční 
období.
- Pokračovat v  oživení kulturního života, který utlumil 
covid-19.
- Podporovat projekty lidí, organizací a spolků. 
- Zasadit se o větší propagaci Slušovic. 
- Zapojit seniory do dění ve Slušovicích.  
- Zajistit prevenci dětí v ZŠ v návaznosti na problemati-
ku finanční gramotnosti, zadluženosti aj. 

3. Bezpečnost Slušovic
- Zaměřit se na prevenci rizikových projevů chování  
u mládeže (zejména v oblasti užívání návykových látek 
a patologického hráčství).
- Pořídit kamerový systém náměstí a přilehlých komuni-
kací.
- Aktivně vyhledávat grantové programy vyhlašované  
v ČR a EU v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

4. Životní prostředí
- Podpoříme budování turistických stezek. 
- Podpoříme vybudování cyklostezek s  napojením na 
město Zlín.
- Budeme usilovat o vyčištění vodních toků a břehů. 
- Podpoříme obnovu městské zeleně.
- Budeme rozvíjet odpadové hospodářství města, po-
kračovat v započatém třízení odpadu.

5. Školství
- Nadále budeme postupně zhodnocovat a modernizo-
vat technický stav a vybavení mateřské a základní školy.
- Rozšíříme podporu zájmové činnosti dětí a mládeže 
v oblasti volnočasových aktivit.
- Podpoříme vzdělávání pedagogů, motivaci pedagogů 
rozšířit si povědomí a blíže se seznámit s různými me-
todami výuky s využitím pro práci s dětmi. 
- Více zapojit děti základní školy do kulturních akcí.

Sdružení nezávislých kandidátů Pro Slušovice
Milan Kališ, Zdeněk Kráčalík, Michal Klimt, Petr Macík, Radim Vinklárek, Denisa Škrabanová, 

Kamil Elšík, Radomír Kališ, Tomáš Kolečkář, Vlastimil Bednařík, Pavel Sousedík, Jiří Krutiak, 
Daniel Vajík, Miroslav Šefl, Jiří Večeřa

Vážení spoluobčané,

čas běží stále rychleji, volby do zastupitelstva města už zase klepou na dveře. 
Pojďme společně řešit problémy, které nás tíží, a realizovat nápady a myšlenky. Velké projekty, jako jsou 

rekonstrukce Sokolské zahrady a náměstí jsou již viditelné. U komunitního domu pro seniory se již také 
bude brzy stříhat páska a my se můžeme více věnovat dalšímu zkvalitnění životního prostředí v našem 
městě, bezpečnosti našich občanů, ale i rozšíření bytového fondu. Nezapomínáme ani na pokračování 
cyklostezky do Lípy, dalších cyklotras do okolí nebo na podporu spolkům, organizacím a sportovním klu-
bům. Máme i další efektivní vize, včetně energetické krize. 

Nic však neuděláme bez vaší podpory, důvěry a spolupráce.

Vše děláme Pro Slušovice. Na kandidátní 
listině 

číslo 5
Volební program – Nezávislí kandidáti ZŠ Slušovice
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Ing. Martin Klíčník Ph.D. Milan Ingr Jana Černá

Pavel Chrastina Martin Kovář Bc. David Finsterle

Ing. Soňa Nováková Patrik Švejčara Ing. Lucie Macurová Ph.D. Eva Korpasová

Antonín Novák
45 let 

podnikatel, zastupitel města

Karel Jarcovják Mgr. Růžena Krupičková

Mgr. Lydie Staroveská 

Markéta Janíčková

S
 V

A
Š

Í 
P

O
D

P
O

R
O

U
 J

S
M

E
 P

Ř
IP

R
A

V
E

N
I 

P
R

A
C

O
V

A
T

 N
A

 R
O

Z
V

O
JI

 N
A

Š
E

H
O

 M
Ě

S
T

A

Vážení spoluobčané chceme s Vámi sdílet Vaše návrhy, podněty, přání, 
připomínky, ale i kritiku.  Můžete osobně kontaktovat naše kandidáty 
a nebo poslat své přípomínky na e- mail:  komunalnivolby2022@seznam.cz

FB a Instagram: „ ROZVOJ A PODPORA SLUŠOVIC“

51 let 
správce, zastupitel města

66 let 
pedagog, zastupitel města

47 let 
jednatel stavební společnosti, zastupitel města

43 let 
vysokoškolský pedagog

48 let 
účetní

47 let 
koordinátorka prodeje

31 let 
konstruktér

31 let 
fitness trenér

39 let 
OSVČ

47 let 
silař

42 let
THP pracovník

55 let 
pracovnice v sociálních službách

69 let 
učitelka

50 let 
ředitel divize

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ 
A PODPORU SLUŠOVIC

VOLTE
KANDIDÁTKU

 č.7
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Vážení spoluobčané chceme s Vámi sdílet Vaše návrhy, podněty, přání, připomínky,
ale i kritiku. Můžete osobně kontaktovat naše kandidáty a nebo poslat své přípomínky 
na e-mail:  komunalnivolby2022@seznam.cz

FB a Instagram: „ ROZVOJ A PODPORA SLUŠOVIC“

ZÁJMY A POTŘEBY OBČANŮ SLUŠOVIC JSOU ZÁKLADEM NAŠICH PRIORIT

1. Najít ekonomičtější a pro občany levnější způsob vývozu odpadů                                           
(nad 65 let 50% sleva)

2. Zefektivnit provoz sběrného dvora, snížit náklady a v případě nalezení vhodné 
lokality přesunutí sběrného dvoru a stávající prostor využít pro sídliště Padělky; 
budovat hřiště pro mládež v dalších částech města

3. Renovovat a dokončit projekt in-line dráhy kolem dostihového areálu a pokračovat                 
v realizaci cyklostezky Slušovice-Lípa

4. Nabízet živnostníkům podporu formou pronájmu nebytových prostor v obecních 
nemovitostech

5. Podporovat činnost zájmových skupin, spolků a sdružení, v oblasti kultury a sportu, 
zvýšit využitelnost a přístupnost Nové Sokolovny

6. Vytvářet lepší podmínky pro seniory v oblasti služeb a společenského vyžití
7. Zajistit větší bezpečnost našich dětí u ZŠ a MŠ
8.  Rozšířit výstavbu městských bytů a v případě zájmu realizace družstevního bydlení 
9. Navrhnout systém rezidenčního parkování v určitých lokalitách 
10. Rozšířit využití dotačních programů pro rozvoj města
11. Zlepšit ovzduší pro občany Slušovic. Nastartovat energetické úspory – fotovoltaika 

na obecních střechách, levnější energie, energetická soběstačnost – škola, kluziště, 
obecní úřad, bytové domy

 Mezi naše priority patří:

ZÁJMY A POTŘEBY OBČANŮ SLUŠOVIC JSOU ZÁKLADEM NAŠICH PRIORIT

S VAŠÍ PODPOROU 
JSME PŘIPRAVENI PRACOVAT NA ROZVOJI NAŠEHO MĚSTA

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ 
A PODPORU SLUŠOVIC

VOLTE
KANDIDÁTKU

 č.7



Informace k volbám do zastupitelstva města

Volby proběhnou ve dnech:
pátek 23. září 2022 v době od 14,00 – 22,00 hodin,

sobota 24. září 2022 od 08,00 – 14,00 hodin
 
MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB 

 v okrsku č. 1  

je volební místnost v budově nové sokolovny na náměstí č.p. 34 – pro-
story knihovny

pro voliče bydlící 

náměstí Svobody, ul. Osvoboditelů, U Vrby, Krátká, Příkrá, 
npor. Romanova, Cirón, Školní, Valašská, Slunečná, Sadová, Hřbitovní, 
U Vodojemu, M. J. Sousedíka, Na Stráni, Na Výpusti (vč.č. 209), Paseky  
č. 242, dále č. p. 693 a 398 a č. ev. 32 a 34

tj. pro všechny voliče bydlící východně od řeky Dřevnice.

 v okrsku č. 2  

je volební místnost v budově hasičské zbrojnice ul. Dlouhá 144 – zase-
dací místnost 

pro voliče bydlící 

č. p. 83, č. p. 520, ul. Dlouhá (vč. č. 23, 119, 144, 238, 258), Padělky, 
Na Vyhlídce, Vítězství, Zahradní, Pod Sadem, Rovná, Nová, Na Hrázi, 
Družstevní, Dostihová,

tj. pro všechny voliče bydlící západně od řeky Dřevnice.

Občané mohou hlasovat pouze  ve  volebních místnostech příslušného okrsku. 
Hlasování na voličský průkaz není při volbách do zastupitelstev obcí možné. 

K prokazování totožnosti je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 

věku 18 let a je v den voleb v obci (Slušovice) přihlášen k trvalému pobytu a nebo 
státní občané členských států Evropské unie, pokud jsou ve městě Slušovice při-
hlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu a požádají o zapsání do dodatku 
stálého seznamu voličů. Tito voliči prokazují totožnost průkazem o povolení k po-
bytu.

Ze  závažných  důvodů  (především  zdravotních)  může  volič  požádat  okrskovou 
volební komisi o hlasování do přenosné volební schránky.

Ve Slušovicích můžete vybírat 
ze 7 kandidujících volebních 
uskupení, celkem ze 105 kandi-
dátů. 

Počet členů zastupitelstva zůstává 
stejný,  jako  v  předešlých  letech  
a z toho vyplývá, že každý volič mů-
že dát hlas maximálně 15 kandidá-
tům.

Hlasovací lístek bude jeden se vše-
mi kandidáty. 

Hlasování může probíhat třemi 
způsoby:

1. Označit křížkem jednu volb-
ní stranu – křížek se vyznačí u ná-
zvu  volební  strany.  Pokud  by  tímto 
způsobem  byla  označena  více  než 
jedna volební strana, bude hlas ne-
platný.

2. Označit křížkem před jmé-
nem jednotlivé kandidáty  bez 
ohledu na to, z které volební strany 
jsou. Takto  je možné označit maxi-
málně 15 kandidátů. Pokud by tím-
to  způsobem  bylo  označeno  více 
kandidátů, bude hlas neplatný.

3. Kromě  toho  lze oba způsoby 
kombinovat tak, že lze označit jed-
nu volební stranu (viz bod 1) a dále 
v rámečku před jménem další kandi-
dáty z jiných volebních stran. V tom-
to případě  je  dán hlas  nejprve  jed-
notlivě  označeným  kandidátům. 
Z  označené  volební  strany  je  pak 
dán hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku  pouze  tolika  kandidátů,  kolik 
jich  zbývá  do  počtu  volených  15 
členů zastupitelstva. 

Informace k volbám do zastupitelstva města
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