
 
 

Listy Hamru na Jezeře, 
Břevniště a Útěchovic 

 

 
Listopad 2011 

 



 
 

Vážení spoluobčané,  
 

začíná podzim a já bych vás rád seznámil s děním v obci 

v uplynulých měsících a také s tím, co nás čeká v blízké 

budoucnosti. 

Jak jistě všichni víte, letos první rok obec provozovala celou 

pláž s  atrakcemi, které k pláži náleží. Celý areál prošel na jaře 

rozsáhlou rekonstrukcí ( investice cca 1 000 000,- Kč ), aby byl 

zajištěn bezpečný a hygienicky nezávadný provoz. V sociálním 

zařízení proběhla rekonstrukce elektrické instalace včetně revize, 

výměna vodovodních baterií, nově byly zbudovány venkovní 

sprchy. Nemohu zapomenout na nově vybudovanou pokladnu na 

místě, kde stála před několika lety. Tato chatička slouží nejen 

k prodeji vstupenek, ale také k půjčování lodiček a dalšího 

sportovního vybavení. Hojně byla také využívána nově 

instalovaná obří trampolína, kterou si oblíbily nejen místní děti. 

Celkový příjem z provozu pláže činí 320 238,- Kč při provozních 

nákladech cca 80 000,- Kč. 

V autokempu byly provedeny před letní sezonou malé 

úpravy na sociálním zařízení, nutné bylo provést také opravu 

cesty do autokempu. Odměnou nám je umístění v anketě „Kemp 

roku 2011“, která probíhala do konce prázdnin. Získali jsme v ní 

krásné 22.místo v České a Slovenské republice. V kempech 

libereckého kraje jsme dosáhli na 2. místo za celkově nejlepšími 

Sedmihorkami. 

Příprava na letní sezonu byla důkladná, bohužel však vyšší 

koncentrace sinic začátkem léta, nestálé prázdninové letní počasí  

a nakonec zavřený most v Břevništi nám ideální podmínky 

k provozování našich rekreačních zařízení nepřipravily. 



 
 

  S přihlédnutím k těmto okolnostem jsem přesvědčen, že 

výsledek je uspokojivý. Celkový příjem v autokempu dosáhl výše 

1 053 597,- Kč, přičemž náklady činí 507 840,- Kč včetně 

investičních (rekonstrukce sociálního zařízení, venkovní altán). 

V průběhu léta bylo v sále obecního úřadu uspořádáno několik 

veřejných výstav a vystoupení. V červenci proběhla výstava 

fotografií pana Milana Drahoňovského, nazvaná „Libereckým 

krajem“, kterou zahájila na vernisáži náměstkyně hejtmana 

Libereckého kraje Ing. Lidie Vajnerová. Další byla prodejní výstava 

obrazů a textilní tvorby paní Ivety Součkové z Břevniště a ve 

dnech 10. – 21. srpna bylo možno shlédnout výstavu s výtvory 

místních lidových výtvarníků, kterou uspořádal umělec pan Milan 

Výboh. Pěknou kulturní akcí byl tradiční koncert Jabloneckého 

komorního orchestru a v létě potěšilo i originální vystoupení 

divadelní improvizace pražského souboru přímo na pláži jezera. 

1. září 2011 oslavila doma v Břevništi krásných 90 let nejstarší 

občanka našich obcí, paní Jaroslava Hybnerová – přejeme hodně 

zdraví, pohody a životního optimismu do dalších let. 

 



 
 

Již jsem zmiňoval náhlé uzavření mostku v Břevništi, které 

nečekaně oddělilo naše obce. Řidiči museli uzavírku objíždět buď 

po polní cestě z Břevniště směrem na Útěchovice nebo okolo 

hřbitova přes pastviny k bývalému dolu Sever, obzvlášť obtěžující 

byly komplikace v autobusové dopravě. Za deště se stávaly 

náhradní cesty takřka nesjízdnými. Dnes je mostek konečně 

opraven a zprovozněn.  

Nyní se řeší s Krajskou správou silnic oprava komunikací, 

poničených právě v důsledku „nelegálních“ objízdných tras, 

především té nejfrekventovanější přes Útěchovice. 

 

 

 

 



 
 

Ve Školní ulici je před dokončením nová škola dětského 
domova, ke které přiléhá víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 
Toto zařízení by se mělo začít využívat od příštího školního roku. 

 

V Hamru na Jezeře na odbočce k pomníku generálmajora 

Antonína Sochora byla postavena nová lesní správa Vojenských 

lesů ČR. 

 



 
 

V těchto dnech byly započaty práce na projektu „Zelená 
cyklomagistrála Ploučnice“. Jedná se o největší získaný dotační 
titul v historii naší obce v celkové hodnotě 60 259 788,- Kč 
s přiznanou dotací pro obec Hamr na Jezeře v celkové výši            
cca 10 milionů. Hlavním cílem je vytvořit kolem Ploučnice 
unikátní infrastrukturu pro rozvoj aktivních pobytů a rekreace, 
zejména pro cykloturistiku, rozvíjející se in-linové bruslení a také 
částečně opravit poškozené místní komunikace. 

 

 

Do konce letošního roku proběhne ještě svoz 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Určení data a 

způsob svozu tohoto odpadu bude oznámen hlášením místního 

rozhlasu a na úřední desce obce. 

Upozorňuji, že veškeré dosloužilé elektrospotřebiče 

(pračky, ledničky, sporáky, televize, monitory apod…) odvážíte 

zdarma na sběrný dvůr do Stráže pod Ralskem. Zde je od Vás 

odebere obsluha sběrného dvora každé ÚTERÝ, ČTVRTEK a 

SOBOTA vždy od 10,00 – 18,00 hodin. Zpětný odběr 

elektrospotřebičů zde zajišťuje smluvně firma ASEKOL s.r.o. 



 
 

 

V úterý dne 22. listopadu 2011 by měl být uskutečněn výlov 

Hamerského jezera. Záměrně píši „měl by být“, neboť rybářství 

Chlumec nad Cidlinou, které výlov realizuje v tomto pozdním 

termínu prozatím neví, zda současný vývoj inverzního mrazivého 

počasí a zamrzlá vodní hladina dovolí v plánovaném termínu 

výlov provést. Každopádně je důležité pro příští letní sezónu, že 

došlo k vypuštění vodní hladiny jezera a k celkové výměně 

zadržované vody, která již v závěru letní sezóny 2011 vykazovala 

zvýšené množství sinic.  

 

Mikulášská nadílka proběhne v sále obecního úřadu v neděli  

4. prosince od 14.00 hod. Zveme všechny naše děti, maminky, 

tatínky, babičky, dědečky, tetičky, strýčky …                                                                                                                                      

 

Pavel Krejbich – místostarosta obce 


