konané ve dnech 05. a 06. října 2018
Foto: zdroj internet
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Vylosované číslo: 1

VOLTE č.

1

MĚSTO PRO OBČANY
A NE OPAČNĚ……..

SLH

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HAMRY
VOLEBNÍ PROGRAM
do komunálních voleb do zastupitelstva

Stránka 2

www.velke-hamry.cz

Volební speciál 2018

1)

Hamrovské listy

Kryté parkování na sídlišti

Jsme si vědomi problému s parkováním na sídlišti, proto naším cílem bude tento problém řešit.

2) Vytápění obce
Zhotovení regulačních tepelných zařízení v každém obecním domě. Tato regulace zajistí pravidelnou a stálou
teplotu média a sníží náklady na vytápění pro odběratele. Vstup obce do akciové společnosti GOLEM VH as.

3) Zavedení motivačního systému třídění odpadu
Způsob, jak snížit poplatky za odvoz odpadu.

4) Obnova obecních bytů a spravedlivé přidělování
Obecní byty pro ty, kteří je skutečně potřebují.

5) Zprovoznění prodejny potravin ve Velkých Hamrech II
Prodejna postavená svépomoci občanů má také občanům sloužit. Postaráme se o to, aby sloužila.

6) Lepší komunikace s občany
Občan není pro město, ale město pro občana. Spokojený občan, vizitka kvalitního zastupitelstva a starosty.

7) Dopravní obslužnost pro seniory
Pomůžeme našim seniorům s dopravou za nákupy

8) Zkvalitnit bezpečnost v obci
Nový kvalitní kamerový systém. Účinnou pracovní dobu pro zaměstnance prevence kriminality. Poměrové
měření rychlosti v obci. Zrcadla na křižovatkách. Přechody pro chodce.
Stránka 3
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9) Větší podpora sportovních a kulturních činností
Chceme více podporovat sportovní zázemí, převážně pro naši mládež a mladých sportovních talentů.

10) Plynofikace
Přivést plyn do Velkých Hamrů dle územního plánu a zájmu občanů.

11) Oprava nebezpečné a nedokončené hráze rybníka
Vybudovat bezpečný přechod přes hráz a ochranné prvky, které tam chybí.

12) Projekt „KPSVL“ sociální začleňování
Svolat místní referendum a dle ohlasů občanů zvážit, zda pokračovat v současné politice.

KANDIDÁTNÍ LISTINA
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

SDRUŽENÍ PRO LEPŠÍ HAMRY ,,SLH´´
KANDIDÁTI:
Poř.
č.

Jméno a Příjmení

Pohlaví

Věk

Povolání

Část obce, nečlení-li se obec Název politické strany
na části, obec, kde je
nebo pol. hnutí
přihlášen k trvalému pobytu Popř. údaj, bez politické
příslušnosti,,

1.

Ilona Sedláčková

Žena

36let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

2.

Josef Pala

Muž

73let

Důchodce

Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

3.

Alena Pekelská

Žena

48let

OSVČ

Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

4.

Petr Štrojsa

Muž

60let

OSVČ

Velké hamry

Bez politické příslušnosti

5.

Monika Žajdlíková

Žena

44let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

6.

Radim Hloušek

Muž

43let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

7.

Libor Lubas

Muž

52let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

8.

Jiří Roschenthaler

Muž

32let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

9.

Petr Kafka

Muž

30let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

10.

Roman Poláček

Muž

43let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

11.

Ivana Kolaříková

Žena

50let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

12.

Jaroslav Novák

Muž

49let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

13.

Jan Šefr

Muž

70let

Důchodce

Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

14.

Lukáš Urban

Muž

32let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti

15.

Olga Posseltová

Žena

40let

Zaměstnanec Velké Hamry

Bez politické příslušnosti
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Vylosované číslo: 2

HAMROVÁCI 2010

1 Ing. Jaroslav Najman

5 Zdeněk Nauč

9 Jan Polman

13 Marie Voldřichová
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2 MVDr. Klára Pospíšilová

6 David Lejsek

10 Adam Hnyk

14 Miloš Kouřil

3 Tomáš Pelc

7 Kristýna Těhníková

11 Markéta Budinová

4 Ing. David Patrman

8 Vladimír Prousek

12 Ing. Milan Melich

15 Ivana Jindřišková
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Volební program pro období 2018 až 2022
Dlouhodobé priority:
1.
Plynofikace města – 1. etapa
Přivedení plynu do Velkých Hamrů a vybudování všech
nových kotelen v majetku Města, zajistit stabilního a
solidního partnera pro dodávky tepla a teplé vody s cenou
nepřesahující stávající. S tím související snížení
znečišťování ovzduší v obci. Podpora výstavby nových
plynových kotelen v soukromých objektech.
2. Jednání s Ministerstvem kultury o vyhlášení bývalé
továrny na Mezivodí za technickou památku – získání
prostředků na její celkovou rekonstrukci.
3. Maximální využívání dotačních titulů především
z EU (dokud je tato možnost). Za 8 let se nám podařilo
získat téměř 100 mil Kč. Stojí to opravdu dost úsilí.
4. Vytvoření strategického plánu programového rozvoje
města s výhledem na 4 až 20 let vycházející z požadavků
občanů a finančních možností.

Komunikace a veřejná prostranství:
Postupné a pravidelné opravy místních komunikací
Dořešení vybudování zastávky pod Dlážděnkou
Dokončení rekonstrukce chodníků podél hlavní
komunikace
Intenzivní jednání s Libereckým krajem o opravách jejich
komunikací
Zajištění zimní údržby podle schváleného harmonogramu
Udržování pořádku veřejných prostranství a zeleně ve
městě.
Pokračovat v postupné výměně veřejného osvětlení za
LED technologie
Vytvoření studie na celkovou revitalizaci náměstí
Revitalizace parčíků naproti pomníku Svárovské stávky
Revitalizace části prostoru u Kamenice od lávky
k Mezivodí
2. etapa rekonstrukce hřbitova ve Velkých Hamrech
(páteřní cesty, hřbitovní dům)
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Podpora školních a předškolních
zařízení, mimoškolních aktivit:
Modernizace vytápění budov ZŠ VH na základě
energetického posudku
Revitalizace okolí školy včetně cest a parkovacích ploch
Rekonstrukce hřiště u základní školy
Rekonstrukce a zateplení krčků mezi pavilony ZŠ
Modernizace technického vybavení bazénu školy
Široká nabídka kroužků pro děti v ZŠ zdarma
Oprava střechy a výměna oken v budově Mateřské školy
Rozšířená pracovní doba MŠ (1 hodina ráno + příměstský
tábor pro děti o prázdninách)
Zachování fungování školy na Hamrskách
Rekonstrukce opěrné zdi nad školou na Hamrskách
včetně rekonstrukce skladu a uhelny
Finanční a materiální podpora kroužků a místních spolků
(Liščata, Včelaři a Včelaříci, Myslivečci, Houbaři, FK
VH, TJ – Sokol, Dobrovolní hasiči, Svaz chovatelů aj.)

Pravidelná údržba a renovace bytového
fondu a ostatního majetku města:
Výměna hlavních vchodových dveří v DPS 511-513
Dokončení výstavby nových garáží a skladových prostor
na TS-technických službách
Rekonstrukce zakoupených objektů pro samoživitele a
startovací byty pro mladé
Pokračování v rekonstrukci družstevních domů
Zateplení budovy hasičské zbrojnice
Rekonstrukce střechy panelového domu čp. 616
Jednání o koupi budovy sokolovny Velké Hamry a její
rekonstrukce

Občanská vybavenost a bezpečnost:
Udržování bezpečnosti ve městě ve spolupráci s PČR a
MP Tanvald
Zachování 4 APK-asistentů prevence kriminality a jejich
financování na další roky za pomocí dotace. Zřízení
zázemí pro jejich činnost
Rozšiřování lokálních kamerových systémů
Záchrana budovy nádraží před demolicí a její
rekonstrukce, zachování čekárny v budově
Jednání s lékaři pro udržení ordinací ve městě i na
Hamrskách
www.velke-hamry.cz
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Vybudování dalšího přechodu pro chodce u pomníku
Svárovské stávky
Zlepšení bezpečnosti na hlavní silnici – úsekové měření
na vybrané části hlavní silnice
Najít řešení prodeje potravin na Hamrskách

Rozvoj spolupráce s okolními obcemi v rámci
Mikroregionu Tanvaldsko a MAS (místní akční skupiny)
na téma školství, nakládání s odpady, zlepšování
životního prostředí s možností rozšíření pracovních míst a
v oblasti sociální
Připravujeme projekt na vybudování nového pracoviště
Životní
prostředí
a
odpadové sociálních služeb v rámci Mikroregionu Tanvaldsko, které
bude zahrnovat služby odlehčovacího centra, denního
hospodářství:
stacionáře, osobní asistence a půjčovny kompenzačních
Neustálé zefektivňování třídění odpadů ve městě, pomůcek
Poradenství v sociální, finanční a rodinné problematice a
rozšíření komodit sběru
rozvoj komunitního plánování, oddlužování občanů díky
Vybudování systému sběrného dvoru
Snižování energetické náročnosti budov města, inovace získané akreditaci od Ministerstva spravedlnosti
ve vytápění a rekuperace
Zlepšení životního prostředí díky plynofikaci
Máme rozpracované nebo v realizaci:
Podpora občanů při pořizování plynových a
nízkoemisních kotlů
Výstavba nových garáží a skladů na TS
Podpora občanů při pořizování čističek odpadních vod Projekt na vybudování přechodu pro chodce na náměstí
s možností dotace od města
(realizace 2019)
Do konce roku 2018 bude hotová projektová
dokumentace na rekonstrukci silnice na Zbytky a předána
k realizaci Libereckému kraji
Zaměstnanost:
Projekt na zateplení krčků ZŠ, vytvoření energetického
Podpora vytváření nových pracovních míst a zachování auditu celého objektu školy
veřejné služby
Výstavba nové lávky přes řeku Kamenici (je vysoutěžen
Založení sociálního podniku ve spolupráci s obcí Jiřetín dodavatel, realizace do konce listopadu 2018)
(třídění odpadu, údržba veřejných prostranství) – nová Nová podlaha a osvětlení ve velké tělocvičně v ZŠ
pracovní místa, úspora nákladů města díky dotaci
Rekonstrukce dílen, učeben a atria v ZŠ
Možnost odpracování dluhů vůči městu
1. etapa rekonstrukce hřbitova ve Velkých Hamrech (nové
oplocení kolem hřbitova)
na rekonstrukci zakoupené budovy č.p. 519 pro
Kultura, sport, sociální oblast a ostatní: Projekt
samoživitele a jeho následná rekonstrukce z dotačního
Zkvalitňování sportovních areálů (rekonstrukce oválu titulu IROP od Ministerstva pro místní rozvoj (realizace
2019)
stadionu, nové parkurové hřiště)
Instalace nového elektronického zvoníka pro dva zvony
Rekonstrukce a přístavba kabin TJ na stadionu
v kapli sv. Anny na Hamrskách
Podpora akcí pro veřejnost
Spolupráce
s Ministerstvem
sociálních
věcí
a Výběr dodavatele tepla a teplé užitkové vody pro objekty
Ministerstvem místního rozvoje na řešení koncepce pro města na následující období, zajištění stabilních cen a
sociální bydlení, omezení zneužívání soc. dávek na spolehlivosti dodávek
Projekt na rekonstrukci opěrné zdi v parku pod městským
bydlení a obchodu s chudobou. Aby se práce vyplatila.
Maximální snaha o stabilizaci migrace problémových úřadem (realizace 2019)
Koupě budovy č.p. 328 (Levels) a rekonstrukce na byty
obyvatel a omezení jejich přílivu
Snaha o změnu zákona, aby si obce mohly rozhodovat o pro mladé začínající rodiny
Budovy jsme koupili proto, abychom zamezili
tom, koho přihlásí k trvalému pobytu
pronájmu nepřizpůsobivým občanům.
Pravidelná setkání s obyvateli na téma rozvoje města a
veřejného života v obci

Hamrováci 2010
sdružení nezávislých kandidátů
Stránka 7

www.velke-hamry.cz

Volební speciál 2018

Hamrovské listy

Vylosované číslo: 3

HASIČI HAMRY
2 Zdeněk Nauč, repasátor
motorů, dobrovolný hasič,

1 Aleš Hloušek,
profesionální hasič, 46 let

25 let

4 Vojtěch Nosek, student,
dobrovolný hasič, 18 let

3 Michal Slavík, technolog
dokumentace, dobrovolný
hasič, 24 let

6 Josef Fiala,
profesionální hasič, 53 let

5 Lukáš Möller, student,
dobrovolný hasič, 18 let

7 Jaroslav Svárovský,
zedník, dobrovolný hasič,

8 Nikola Pelcová,
ošetřovatelka, dobrovolná
hasička, 23 let

50 let

9 Miroslava Francová, poštovní úřednice, dobrovolná hasička, 21 let
10 Daniel Průcha, Specialista IT, 21 let
11 Jiří Šimůnek, zdravotní bratr, 18 let
12 Lukáš Titlbach, dělník, 28 let
13 Martin Dolejška, pokrývač, 29 let
14 Lukáš Morávek, dělník, 23 let
15 Lukáš Hloušek, OSVČ, 28 let
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Volební program:
1 – Bydlení
-

Startovací byty pro mladé rodilé Hamrováky

-

Podpora v bydlení pro Hamrovské rodáky

-

Zamezení obydlování města cizinci

2 – Sport
-

Rekonstrukce hřiště na sídlišti na multifunkční, pro malé i velké

-

Rekonstrukce běžeckého oválu na stadionu

-

Úprava sokolské louky pro trénink požárního sportu

-

Areál pro skate

3 – kultura
-

Více akcí pro veřejnost – koncerty, zábavy

4 – Parkování ve městě
-

Náměstí

-

U stadionu

-

Sídliště

5 – ostatní
-

Obnova obchodu na Hamrskách

-

Přechody přes hlavní silnici

-

Úprava hasičské nádrže nad obecňákem
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INFORMACE VOLIČŮM
Informace o počtu a sídle volebního okrsku
1

Dům požárníků Velké Hamry č.p. 534

2

Zasedací místnost MěÚ Velké Hamry č.p. 362

3

Nová hasičárna Velké Hamry II č.p. 596

Informace o způsobu hlasování
ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konají v pátek 05. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
06. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin

Voličem je státní občan ČR, který nejpozději 6. října 2018 dosáhl věku 18 let, má v obci trvalý pobyt, nebo občan
jiného členského státu Evropské unie, který nejpozději 6. října 2018 dosáhl věku 18 let, má v obci trvalý nebo
registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství :
•
•
•

platným občanským průkazem
platným cestovním pasem České republiky
jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému nebo potvrzením o přechodném pobytu na území

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí
uveden text „Pokračování na druhé straně“.
Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na lístku neobsazené. Vzorový hlasovací lístek a
informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen mimo jiné hlasovací lístek označený nápisem „vzor“,
prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do
48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží.

Způsob hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Po záznamu ve výpisu ze seznamu
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na žádost voliče mu okrsková
volební komise vydá i hlasovací lístek.
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Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Hlasovcí lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů
zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Do
zastupitelstva města Velké Hamry se volí 15 členů.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních
volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty.
K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží
do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož
zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Hlasování
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží
volič před okrskovou volební komisí do volební schránky.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen
okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže
číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však
člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky, popřípadě i úřední
obálku vložil do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však
může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
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Foto: zdroj internet (https://www.mzv.cz)
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