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OBČASNÍK MĚSTA VELKÉ HAMRY
ZDARMA

Volební speciál 2022

Vylosované číslo: 1

HAMROVÁCI 2010
sdružení nezávislých kandidátů
Volby do zastupitelstva města Velké Hamry konané dne 23. a 24. 9. 2022

1 MVDr. Klára Pospíšilová

2 Ing. David Patrman

5 Zdeněk Nauč

6 Bc. David Lejsek

9 Jan Polman

10 Martina Čejchanová Balatková

13 Michal Málek
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3 Tomáš Pelc

4 Ing. Jaroslav Najman

7 Petr Legindi

8 Vladimír Prousek

11 Adam Hnyk

14 Marie Voldřichová

12 Irena Legindi

15 Miloš Kouřil
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Volební program pro období 2022 až 2026
Dlouhodobé priority:
1.
2.
3.
4.
5.

Snižování energetické náročnosti budov
Zapojení v komunitní energetice – výroba a sdílení energie
V rámci Mikroregionu Tanvaldska likvidace a zhodnocení plastového odpadu
Využívání dotačních titulů především z EU
Široká nabídka kroužků pro děti v ZŠ a MŠ – zdarma

Komunikace a veřejná prostranství:

Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti a u stadionu
Postupné a pravidelné opravy místních komunikací
Dokončení rekonstrukce chodníků podél hlavní komunikace po stavebních úpravách
Intenzivní jednání s Libereckým krajem o opravách jejich komunikací – Bohdalovice - Hamrska
Zajištění zimní údržby podle schváleného harmonogramu
Udržování pořádku veřejných prostranství a zeleně ve městě
Pokračovat v postupné výměně veřejného osvětlení za LED technologie
Projekt na celkovou revitalizaci náměstí
Revitalizace části prostoru u Kamenice od lávky k Mezivodí

Podpora školních a předškolních zařízení, mimoškolních aktivit:

Výstavba rekuperace s fotovoltaikou v ZŠ a MŠ Velké Hamry
Modernizace učeben
Modernizace otopné soustavy budov ZŠ a MŠ na základě energetického posudku
Rekonstrukce a zateplení krčků mezi pavilony ZŠ a MŠ
Zachování fungování školy na Hamrskách
Revitalizace okolí školy včetně cest, parkovacích ploch a hřiště
Modernizace technického vybavení bazénu školy
Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy
Rekonstrukce opěrné zdi nad školou na Hamrskách

Životní prostředí a odpadové hospodářství:
Využívání dešťové vody a vybudování nových zdrojů pitné vody
Zefektivňování třídění odpadů ve městě, rozšíření komodit sběru
Vybudování systému sběrného dvoru
Zapojení v komunitní energetice v rámci Mikroregionu Tanvaldsko

Pravidelná údržba a renovace bytového fondu a ostatního majetku města:
Pokračování v rekonstrukci družstevních domů
Projekt na rekonstrukci bývalého KINA na bytový dům
Dokončení povrchových úprav kolem nových garáží a skladových prostor na technických službách
Koupě nebo dlouhodobý pronájem budovy sokolovny Velké Hamry a její rekonstrukce
Rekonstrukce hřbitova ve Velkých Hamrech, kaple na Hamrskách
Stránka

3

www.velke-hamry.cz

Volební speciál 2022

Hamrovské listy

Občanská vybavenost a bezpečnost:
Snaha o udržení stávajících ordinací lékařů ve městě
Rozšíření cukrárny a jejího zázemí
Udržování bezpečnosti ve městě ve spolupráci s PČR a MP Tanvald
Zachování 4 APK-asistentů prevence kriminality a jejich financování na další roky za pomoci dotace
Zřízení zázemí pro činnost APK
Rozšiřování lokálních kamerových systémů
Projekt a rekonstrukce budovy nádraží – čekárna, zázemí pro APK, minimuzeum…
Rozšíření činnosti jednotky SDH a rozšíření objektu SDH na Hamrskách

Zaměstnanost:
Podpora vytváření nových pracovních míst
Ve spolupráci s úřadem práce využívat možností veřejně prospěšných prací
Možnost odpracování dluhů vůči městu
Podpora místních řemeslníků v zakázkách

Kultura, sport, sociální oblast a ostatní:
Podpora akcí pro veřejnost
Setkání s obyvateli na téma rozvoje města a veřejného života v obci
Finanční a materiální podpora kroužků a místních spolků
(Liščata, Včelaři a Včelaříci, Myslivečci, Houbaři, FK VH, T.J. – Sokol, Dobrovolní hasiči, Svaz chovatelů
aj.)
Poradenství v sociální, finanční a rodinné problematice a rozvoj komunitního plánování, oddlužování
občanů
Maximální snaha o stabilizaci migrace problémových obyvatel a omezení jejich přílivu
Spolupráce s Ministerstvem sociálních věcí a Ministerstvem pro místní rozvoj na řešení koncepce pro
sociální bydlení, omezení zneužívání soc. dávek na bydlení a obchodu s chudobou
Rozvoj spolupráce s okolními obcemi v rámci Mikroregionu Tanvaldsko a MAS ( místní akční skupiny)
na téma školství, nakládání s odpady, energetiky, zlepšování životního prostředí
Realizace nového pracoviště sociálních služeb v rámci Mikroregionu Tanvaldsko, které bude zahrnovat
služby odlehčovacího centra, denního stacionáře, osobní asistence a půjčovny kompenzačních
pomůcek

Máme rozpracované nebo v realizaci:
Vybudování přechodu pro chodce na náměstí s novými zálivy pro autobusy
Rekonstrukce chodníku podél hlavní komunikace
Rekonstrukce komunikace naproti pomníku svárovské stávky včetně inženýrských sítí
Rozšíření cukrárny a projekt na rekonstrukci budovy bývalého kina pro vytvoření bytových jednotek
Rekonstrukce chodníčku před jídelnou ZŠ
Pasport veřejného osvětlení jako příprava pro další etapu modernizace svítidel
Dokončení nových garáží a skladů na TS - terénní úpravy
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Vylosované číslo: 2

! Energeticky nezávislé město !
Chcete vědět víc? Proto

Volte č. 2
Energie pro Hamry
Volební program koalice politických stran Česká suverenita a DOMOV

Tepelná Energie pro Hamry v cenách, které nám budou
všichni závidět
Nejen nízké ceny, ale zabezpečení více zdrojů na výrobu tepla, stabilita dodávek, a to pro každého bydlícího
v Hamrech. Spalování odpadního dřeva, levné teplo pro všechny. Vlastní výroba elektřiny, levné teplo pro
nás. Svetry ať pletou jinde, v našem městě bude teplo i bez plynu!

Osobní Energie našich kandidátů tak, aby veškeré finance
sloužily pro Hamry a jejich občany
Spravedlivé rozdělování městského rozpočtu (našich daní) Hamry – Bohdalovice – Hamrska.
Stop plýtvání finančními prostředky! Hmotná a finanční odpovědnost hlasujících zastupitelů.

Energie městského úřadu jako služba pro každého občana, bez
výhod a diskriminací, pro Hamry jako celek
Pozitivní chování zaměstnanců města a zastupitelů vůči občanům města VH. Pravidla a povinnosti
pro každého stejná! Žádná diskriminace…

Pozitivní Energie pro Hamry, která bude lidem vycházet vstříc,
a ne jim rozkazovat a poroučet
Občan je Pán! Dost bylo rozkazů od našich sluhů, (starosta, rada, zastupitelé). Dost bylo šikany. Konec
podvodům a lžím.
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Energie do podpory sportu a kultury pro Hamry, pro všechny,
nejen pro pár vyvolených
Spravedlivé rozdělování finančních prostředků pro všechny sporty, založení nových sportů např. ragby pro
děvčata…jakéhokoliv věku, vzhledu a vzrůstu, možnost to dotáhnout až na Olympiádu. Podpora kultury,
hudby, využití věčně prázdných sálů…

Životní Energie pro seniory, aby Hamry využily jejich
zkušenosti a nabídly jim spokojené stáří
Slušné chování ke všem seniorům. Každý bude jednou starý, podpora aktivit pro seniory. Jednou týdně
hromadný odvoz na nákupy do Tanvaldu, jednou za měsíc do Jablonce n/Nisou. Autobusová zastávka, více
laviček pro odpočinek. Přechody pro chodce na více místech, jeden je málo. Schody za výměníkovou
stanicí, na nynější cestě jsou senioři v ohrožení života.

Podpora Energie pro podnikatele a živnostníky, aby pro Hamry
nabídli široký rozsah služeb
Spravedlivá podpora všem podnikatelům, vytvořit stejné podmínky nejen vyvoleným, čím lépe se má
podnikatel, tím lépe se má město.

Podpora Energie mladých lidí, aby pro Hamry vytvořili a
realizovali své nejlepší nápady
V dnešní době počítačů využít chytrosti mladých, jak v projektech pro lepší vzhled Města VH, tak v různých
odvětvích, která by mohla prospět právě městu VH. Obnova koutků pro novorozeňata mladých maminek,
aby si měly malé děti kde hrát a nemusely kvůli tomu jezdit nebo chodit daleko.

Nová Energie aby technické služby sloužily pro Hamry
Kompletně obnovit Technické služby, hlavně řemeslníky a pracovníky, kteří něco umí, Technické služby mají sloužit
občanům města a to tak, aby občané nemuseli shánět drahé firmy. Když má město kompetentní TS s řemeslníky a je
pod odborným vedením, může si své projekty realizovat samo, za mnohem menší finanční náklady oproti tomu, co
město vydávalo v minulém čase!

Garáže pro sídliště. To není jenom slib, nová Energie pro
Hamry s novými zastupiteli to konečně může splnit
Je poslední možnost, jak po 12 letech slibů se tento sen mnoha občanů může konečně realizovat. Parkovací
místa u MU, nejen pro zaměstnance, ale i pro návštěvy.
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6 x Dost
Chcete vědět víc? Proto

Volte č. 2
Energie pro Hamry
My neslibujeme, my plníme

Dost bylo vedení města, podporováno stranou STAN a SLK, známou svými skandály.
Dost bylo jejich lhaní po dobu 12 let rozkazování a zneužívání městského rozpočtu.
Dost bylo jejich pokrytectví a drzosti s jakou nám vnutili zhoršenou životní úroveň.
Dost bylo jejich kývačů, v zastupitelstvu města.
Dost bylo našeho strachu říci svůj svobodný názor.
Dost bylo slibům od těch, kteří nám vzali svobodu v rozhodování a zatížili náš život vysokými
finančními náklady.

Chcete doma teplo 18°C, nebo radši 21°C. Chcete přežít zimu r. 2022 a další zimy ve zdraví?
Chcete vědět víc? Proto

Volte č. 2
Energie pro Hamry
Jen My Vám zajistíme stabilní teplo 21° v domácnosti. Naše energie Vás ohřeje vždy levně, a
to jak na sídlišti nebo v rodinných domech. Máme k dispozici technologii, která Vám zajistí
stálou a levnou energii. Máme k dispozici odborníky, kteří Vám zajistí Vaše požadavky.
Můžeme si sami vyrábět elektřinu!!! Nemusíte pociťovat zdražování v EU!!

My jen neslibujeme, my sliby plníme
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Vylosované číslo: 3

„

Hasiči 22 s podporou STAN“
sdružení nezávislých kandidátů

Volby do zastupitelstva města Velké Hamry konané dne 23. a 24. 9. 2022
Představení členů:
1.

Zdeněk Nauč, zástupce vedoucího technických služeb,
dobrovolný hasič

2.

Tomáš Průcha, technik osobních vozidel,
dobrovolný hasič

3.

Radek Fiala, profesionální
hasič

4. Jan Šíma, řidič z povolání, dobrovolný hasič

5.

Milan Třešňák, řidič záchranky

6.
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Jiří Šimůnek, specialista prodeje Vodafone, dobrovolný hasič

8.

Marie Bistulová, prodavačka v místní
cukrárně

9.

10.

Ondřej Balý, profesionální
hasič

Jiří Černý, údržbář, dobrovolný hasič

11.

Lukáš Möller, strojvedoucí, dobrovolný
hasič

12. Radka Dohelská, kuchařka
na základní škole

13. Miroslav Mikeš, administrativa

14.

Vojtěch Nosek, student vysoké školy,
dobrovolný hasič

15.
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Volební program:
1. – Bydlení
- Vytvoření startujících bytů pro mladé rodiny
- Podpora v bydlení pro stávající obyvatele
- Řešení energetické krize
- Pokračování v zateplování městských objektů
- Pokračování s rekonstrukcí městských bytů
2. – Parkování
- Řešení problémů s parkováním na sídlišti
- Dokončení parkoviště u stadionu
- Zaměření se na neukázněné řidiče při špatném parkování
3. – Volnočasové aktivity
- Více akcí pro veřejnost (koncerty, zábavy)
- Rekonstrukce hřiště na sídlišti na multifunkční
4. – Ostatní
- Pokračování ve výměně veřejného osvětlení za LED lampy, které jsou
úspornější a mají delší životnost
- Dokončení rekonstrukce náměstí a přechodu pro chodce
- Na Technických službách dokončit stavbu garáží
- Větší obezřetnost při pronajímaní městských prostor
- Zajištění lékařů v místních ordinacích, zejména pro občany Velkých Hamrů
5. – Životní prostředí
- Více využívat dešťovou vodu
- Na vybraných střechách nechat postavit fotovoltaiky na výrobu energie
- Začít řešit odpad kolem popelnic pomocí fotopastí nebo kamer a změnou
městské vyhlášky
- Zlepšení sběrného dvora
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Vylosované číslo: 4
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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 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
Voličem je
• státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
• občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 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 pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu
na území, případně osvědčením o registraci.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text
"Pokračování na druhé straně".
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na
hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).
Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební
místnosti.
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Informace o vzdání se a odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.
Průběh 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.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího
lístku.
Hlasovací 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 volič hlasuje, a
to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a 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.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát, může být v
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové volební komise, a
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

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.
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Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a v den voleb svoji
okrskovou volební 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.

Foto: zdroj internet (https://www.mzv.cz)

Občasník Hamrovské listy. Vydává Město Velké Hamry, MěÚ Velké Hamry 362, PSČ 46845 (příjem příspěvků a inzerce) email: podatelna@velke-hamry.cz; kultura@velke-hamry.cz .Vychází v nákladu cca 200 ks. Odpovědná za HL redakční rada.
Redakce si vyhrazuje právo došlé příspěvky podle potřeby krátit, upravovat či nezařadit. Za věcnou správnost článků odpovídají
jednotliví autoři. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č. E 10468.

Stránka

16

www.velke-hamry.cz

