
Slovo starosty obce. 

 
Milí spoluobčané, 
 

skončilo nám podivné letošní léto, pokud se o nějakém létu vůbec nechá 
mluvit, neboť jen v měsíci červenci dle statistik propršelo v naší republice cel-
kem 27 dní. Jistě jste ale nalezli slunnou mezírku, během které jste strávili ně-
kolikadenní zaslouženou dovolenou se svou rodinou a načerpali jste síly do dal-
šího pracovního roku.  

Přestáli jsme všichni velice těžkou zkoušku způsobenou uzavřením mostu 
v Břevništi a jistě jste všichni šťastní, že v tak krátké době se již opět jezdí po 
zcela novém mostu. Věřte, že mi ze všech jednání ohledně opravy tohoto mos-
tu a hlavně o termínu dokončení celkové opravy přibyly na hlavě další šedivé 
vlasy. Naštěstí jsme společně s vedením Libereckého kraje nalezli to nejlepší 
řešení a oprava mostu byla bez komplikací dokončena před začátkem letošní 
zimy. Další poškozený most – propustek u otočky autobusu v Břevništi, by se 
měl opravovat na jaře příštího roku. Zde se naštěstí jedná „pouze“ o poškozené 
čelo a oprava bude podle mostmistra Libereckého kraje provedena za plného 
provozu jen s částečným omezením v jednom jízdním pruhu. 

  
Nyní nám však již nastal skutečný čas barevného podzimu a také čas pa-

dajícího listí. Mimo zmíněného padajícího listí můžeme sledovat, jak právě bě-
hem letošním podzimu padají i různobarevní ministři a poslanci v naší vládě. 
Není to právě ten nejlepší obrázek v době, kdy si v listopadu připomínáme       
22 let od „sametové revoluce“. 

Věřím a doufám, že si se schválenou daňovou reformou všichni nějak po-
radíme, i když vím, že to nebude lehké období nejen pro všechny obyvatele 
naší země, ale také nebude lehké pro obce a města. Zatím nebyl schválen zá-
kon o rozpočtovém určení daní pro obce a menší města, který by na provoz a 
údržbu místních samospráv těchto celků dofinancoval jejich zvýšené výdaje, ale 
naše vláda nám nepomohla ani již schváleným zákonem o loteriích a sázkách, 
kde jsme přišli o příjem z této činnosti. S ohledem k tomuto stavu musíme i cit-
livě přistoupit k návrhu rozpočtu naší obce na příští rok a musíme si umět část 
finančních prostředků do obecního rozpočtu sami vydělat, což si myslím, že 
jsme se za uplynulá léta již naučili. 

 
Snad vás v této nelehké době potěším skutečností, že obec Hamr na Je-

zeře NEZVYŠUJE ŽÁDNÉ POPLATKY místním občanům pro příští rok. 
     
 
 



V letošním roce poprvé naše obec, mimo již „zajetého“ provozu auto-
kempu, provozovala též i koupaliště s pláží nazvané „Sportovní areál pláž“. 
V tomto případě jsem velice rád, že jsme dostáli předvolebním slibům a vytvo-
řili jsme zde pracovní místa pro naše místní občany. Třemi vytvořenými doto-
vanými pracovními místy jsme podpořili místní občany registrované na úřadu 
práce a dále jsme brigádně v letních měsících zaměstnali tři mladé místní studu-
jící občany. O sezónní letní provoz pláže a autokempu se mimo takto vytvořená 
pracovní místa starali dva naši stálí zaměstnanci pan Smejkal a paní Ferklová, 
kteří mají mimo sezónu na starost nejen údržbu obecního majetku a zařízení, 
ale starají se také o úklid veřejných prostranství a údržbu zeleně v obcích. Na 
stálý pracovní poměr do obce nastoupil také pan Jirsák, který se mimo jiné prá-
ce stará o nově zakoupenou techniku – univerzální malotraktor ISEKI SXG 22 
včetně příslušenství, který naše obec zakoupila pro letní i zimní údržbu komu-
nikací a veřejné zeleně za finanční prostředky utržené prodejem dřevní hmoty 
z mýtních sečí. 

  
Jak jsem již zmínil v úvodu, letošní léto se příliš klimaticky a teplotně ne-

vydařilo. Kvůli loňským povodním jsme navíc registrovali již v červnu zvýšené 
množství sinic na koupališti a své vykonal v závěru letní sezóny i již zmíněný za-
vřený most v Břevništi. I přes tato zmíněná negativa jsme ovšem 
na ubytovacích službách v autokempu dosáhli zatím nejvyššího obratu přes 1 
milion korun a společně s provozem „Sportovního areálu pláž“ jsme jako provo-
zovatel obec Hamr na Jezeře v hrubém obratu získali téměř 1,4 milionu korun. 
Všem zaměstnancům, kteří pro naši obec odváděli pro dosažení tohoto výsled-
ku dobře vykonanou práci a za jejich neúnavnou činnost, patří tímto mé díky.  

V naší dnes turisticky zaměřené obci od sebe nelze oddělovat provoz 
obou těchto zařízení, neboť nabízíme kompletní služby pro všechny, kdo se 
rozhodli strávit dovolenou právě v Hamru na Jezeře a osobně jsem velice rád, 
že dlouholetá reklama, kterou pro naši obec tvořím nejen na webových strán-
kách www.dokempu.cz ale i ostatních turistických serverech, nese svoje ovoce. 

 
V souvislosti s rozvojem turistiky v naší obci připomenu jen v krátkosti le-

tos zrealizované dotační tituly: Projekt „Z Kokořínska do Podralska“, díky kte-
rému vzniklo v naší obci odpočinkové místo s informační tabulí u hráze jezera.   

„Panoramatické tabule na vyhlídkách Euroregionu Nisa“, kdy se jedná 
společný projekt Mikroregionu Podralsko, Novoborsko a Žitavské hory s pano-
ramatickými tabulemi na významných výhledových místech v těchto třech spo-
lupracujících mikroregionech, v Hamu na Jezeře na hrázi jezera. 

„Společný turistický systém na území Podralska a Žitavských hor“, Ten-
to projekt je spolufinancován Evropskou Unií v rámci Euroregionu Nisa z česko-



německého programu cíl 3 a zaměřuje se na snadnější orientaci turistů na po-
mezí České republiky a Německa. Samotný projekt spočívá v obnovení turistic-
kých vícejazyčných tabulí s mapami v českém, německém a polském jazyce. Ty-
to tabule jsou umístěny v naší obci u autokempu a na náměstí v Hamru na Jeze-
ře. 

 
V oblasti turistiky a cykloturistiky dále budujeme v současné době nejvý-

znamnější projekt pro rekreační zaměření naší obce s názvem „Zelená cyklo-
magistrála Ploučnice“. Jedná se o společný projekt Mikroregionu Podralsko, 
kdy na katastru naší obce dochází nejen k vybudování významných nových cyk-
lotras, ale současně s tímto bude částečně opravena i poškozená komunikace v 
ulici Děvínská, v Hamru na Jezeře, která je součástí tohoto projektu. 

 
V této části naší obce se plánuje na příští rok též oprava mostu na hrázi 

Hamerského jezera a opěrných zdí koryta bezpečnostního přelivu poškoze-
ných po loňských povodních, kdy na tyto akce se nám již podařilo zajistit fi-
nanční prostředky z evropských fondů ve výši 90 % z celkových plánovaných 
nákladů ve výši cca 4,5 milionu Kč. Na tuto akci bude vyhlášeno v dohledné do-
bě výběrové řízení na dodavatele prací, který by měl být finančně zdatný, aby 
obec nemusela na již zmíněné čerpání dotace uzavírat krátkodobý či jiný pře-
klenovací úvěr. 

 
V souvislosti s povodněmi roku 2010 zpracováváme a podáváme v další 

27. výzvě  OPŽP společný projekt v rámci Mikroregionu Podralsko „Varovný a 
výstražný systém obyvatelstvu a zpracování digitálního povodňového plánu“. 
Finanční podíl obce na tomto projektu bude činit 10% z celkových nákladů, kte-
ré jsou vyčísleny na částku cca 640 000,- Kč. V rámci tohoto projektu budou vy-
tvořeny měrné profily průtoků na vodních tocích a na vodních dílech v katastru 
naší obce, které budou on-line napojeny a budou předávat informace o povod-
ňovém nebezpečí.  

 
Pokud zde zmiňuji některé získané dotace, nemohu zde opomenout na již 

dokončený projekt „Záchrana, transport a rekonstrukce kulturní památky 
Sousoší Piety“. Jak jistě víte, v uplynulých letech se nám podařilo z dotačních 
titulů zrestaurovat všechny kulturní i drobné památky na území celého katastru 
našich obcí. Zbývala nám jediná a to ta nejstarší kulturní památka „Sousoší Pie-
ty“, která se nacházela v areálu podniku DIAMO jáma č. 3. Po téměř 4 letech 
jednání s Ministerstvem kultury nakonec došlo k řešení a k souhlasu 
s transportem této kulturní památky z prostoru bývalé šachty na důstojné mís-
to a to na právě tvořené náměstí v Hamru na Jezeře proti obecnímu úřadu. 



V příštím roce bude na návrh Národního památkového ústavu doplněna tomu-
to sousoší scházející hlava, kdy i na tuto akci je přislíbena dotace z Ministerstva 
kultury. Osobně si myslím, že je dobře, že se nám podařilo zachránit a hlavně 
zrestaurovat všechny kulturní památky, které naše obec vlastní a zachovat je 
pro příští generace. Připomenu již zrealizované dotační akce v oblasti památ-
kové péče: oprava Kaple svaté pany Marie – pomocnice křesťanů; Socha svaté-
ho Jana Nepomuckého; Boží muka v Útěchovicích; boží muka v Hamru na Jeze-
ře. 

  
Z obnovy technické infrastruktury v naší obci musím zmínit zrealizované 

nové vedení veřejného osvětlení v ulici Za jezerem v Hamru na Jezeře. V této 
zmíněné části obce jsme se v letošním roce ocitli zcela bez veřejného osvětlení 
a to díky prováděné rekonstrukce areálu DIAMO – zakládkové centrum Adéla. 
Stávající zastaralé osvětlení, které bylo v majetku podniku DIAMO, bylo zlikvi-
dováno. Obec vyřešila vedení nové sítě veřejného osvětlení z přípojného bodu 
na bývalé tzv. Ruské pláže a v rámci této vedené trasy bylo vyřešeno i sezonní 
osvětlení pěšiny pod Hutníkem u jezera, kde je u vody vyhrazen prostor pro ry-
báře. Jistě jste si nemohli nevšimnout, že během letošního roku se zmíněné bý-
valé zakládkové centrum Adéla změnilo na reprezentativní školící středisko 
státního podniku DIAMO, kdy tato budova a její okolí se stala významnou do-
minantní stavbou poblíž našeho jezera. Výhledově by státní podnik DIAMO měl 
v jarních měsících roku 2012 zahájit likvidaci areálu bývalé šachty č. 3 a CDS 
v Hamru na Jezeře a rekultivaci celého tohoto obrovského areálu.   

V prostoru u Hamerského jezera pod Hutníkem a přímo na Hutníku byly 
v těchto dnech zahájeny demoliční práce na objektech již dosloužilých rekreač-
ních chatek v celém areálu. Na území tohoto areálu, který je v soukromém 
vlastnictví, budou do budoucna vystavěny nové rekreační objekty s možností 
trvalého bydlení. Investorem uvedené akce je firma VK – Reality Development 
CZ s.r.o., která před realizací stavebního projektu v areálu nejprve vybuduje no-
vě veškeré dopravní a inženýrské sítě. 

 
V naší obci se nadále rozvíjí po vzájemné dohodě bezdrátový internet, 

jehož poskytovatelem je Ještěd-NET. Obec Břevniště již byla pokryta, stejně ja-
ko část Útěchovic a v současné době je již nainstalována směrová anténa a zesi-
lovač signálu na budově lesní správy VLS ČR v Hamru na Jezeře. V dohledné do-
bě by tedy mělo dojít k nabídce připojení bezdrátového internetu i v Hamru na 
Jezeře. Bezdrátovým signálem Wi-Fi byl v letošním roce pokryt i celý prostor 
našeho autokempu. 

 



Během letních měsíců jsme v naší obci uspořádali v budově obecního 
úřadu tři již zmíněné významné výstavy, rybářské závody „Hamerská zlatá 
rybka“ a dále „24 Kapřích hodin“. Tato akce byla dotována Regionální agrární 
radou Libereckého kraje pod vedením pana Ing. Roberta Erlebacha.  

Bylo uspořádáno ukončení rybářské sezony 2011 - tzv. zamykání vody je-
zera, které bylo letos pojato jako přebor místních rybářů o putovní pohár sta-
rosty obce Hamr na Jezeře. Letošní první ročník nazvaný „Poslední nához roku“ 
vyhrál Útěchovický rybář Jára Sechovec junior a ten má tudíž právo spát celý 
rok s touto získanou významnou trofejí doma pod hlavou. 

 
Vážení spoluobčané, věnujte prosím všichni pozornost vložené infor-

maci o likvidaci nebezpečného a objemného odpadu. Nově je do naší obce za-
váděn tzv. mobilní svoz tohoto odpadu, kdy vás žádám o dodržení časového 
harmonogramu svozu během „Sběrového dne“ na jednotlivých stanovištích dle 
přiložené zpracované tabulky (viz. příloha). Odpad odevzdejte přímo do rukou 
obsluhy sběrného vozu – nikde NEODKLÁDEJTE…!!! 

Platí pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hamr na Jezeře. Ostatní 
občané a drobní podnikatelé likvidují tento uvedený odpad po dohodě 
s pracovníky firmy COMPAQ CZ s.r.o. za úplatu v jiném termínu. 

 
Věřím, že se s některými z vás uvidím 22.11.2011 na hrázi Hamerského 

jezera, kde budou rybáři z Chlumce nad Cidlinou provádět po třech letech výlov 
s možností zakoupení tržní ryby. Dále vás zvu touto cestou dne 31.12.2011 
v 10,00 hodin na tradiční „Silvestrovský děvínský buřtík“, kdy se společně opět 
vydáme od obecního úřadu pomalým putováním na hrad Děvín, kde se rozlou-
číme mezi nejbližšími přáteli se starým rokem a připravíme se na přivítání roku 
nového.   

 
S přáním pohodových dní    

starosta obce Milan Dvořák 
 
 

PS: … UPOZORNĚNÍ … !!!...neotvírejte prosím svá obydlí neznámým osobám, 

dne 20.11.2011 v 19,00 hodin došlo k přepadení prodejny v Hamru na Jezeře. 

Všechny informace v těchto listech a další aktuální zprávy 

z obce Hamr na Jezeře naleznete v kompletní podobě na webových 

stránkách www.obechamr.cz. popř. googlujte . 


