


 

 

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři, 

bude to znít jako klišé, ale na prvním místě v novém roce Vám přejeme jednoznačně 

zdraví. Na druhém i třetím také. Ostatní už lze zařídit nebo alespoň ovlivnit 

správným směrem. Zvlášť pokud pomůže i přiměřená dávka štěstí.  

Nový rok vybízí ke změně, a tak si často vytváříme předsevzetí, plány, vize, přání a 

v tom letošním i rozhodnutí, komu dát v prezidentské volbě svůj hlas. Pro někoho 

nebyla volba vůbec jednoduchá, nikdy nevolíme mezi čistým dobrem nebo čistým 

zlem. Po bouřlivých dnech a 

týdnech je sledovaná volba 

prezidenta za námi. Výsledek 

všichni známe, z osmi 

kandidátů postoupili Andrej 

Babiš a Petr Pavel. V našich 

společných obcích byla 

volební účast přes 68 %. 

Vítězným kandidátem se 

v Hamru na Jezeře stal 

Andrej Babiš.  

O příštím prezidentovi rozhodne druhé kolo voleb, které proběhne 27. a 28. ledna 

2023.   

 

VÝZVA PRO VŠECHNY OBČANY 

Tímto mimořádným vydáním Zpravodaje bychom Vás rádi oslovili v místní 

záležitosti pro SESTAVENÍ NOVÉ REDAKČNÍ RADY obecního periodika - 

ZPRAVODAJE. Byli bychom opravdu rádi, kdyby se podařilo sestavit redakci z vás – 

občanů Hamru, Břevniště, Útěchovic. Pokud se chcete zapojit a vytvářet stránky 

Zpravodaje, pište prosím na mail: boroschova@obechamr.cz nebo volejte či pište na 

tel. č. 606 754 133, 603 729 495 do 15. února 2023. Nebuďte prosím z této výzvy 

překvapení…, nechceme se dostat do střetu zájmů – vedení obce by nemělo 

ovlivňovat celkovou koncepci a obsah periodika. A už vůbec nechceme, abyste měli 

někdy pocit, že si budujeme image či vylepšujeme veřejné vnímání práce 

zastupitelstva přes stránky Zpravodaje. Věříme, že nová redakční rada bude 

pozitivním přínosem pro Zpravodaj.  

V návaznosti na výše napsané mi dovolte, se s Vámi tedy rozloučit. Děkuji Vám za 

čtyřletou výdrž, kterou jste při čtení Zpravodajů měli. Poděkování patří redakční 

radě, občanům i zastupitelům za příspěvky, bývalému starostovi Milanu Dvořákovi 

za spolupráci, paní Heleně Kováčové za tisk a kompletování, rovněž panu Jindrovi 

Jirsákovi za rozvoz tiskovin do vašich domácností.  

Přeji klidnou mysl, otevřené srdce a vstřícný pohled na dění kolem nás.   

          Petra Boroschová  
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