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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
 
     první vydání našeho obecního zpravodaje vydáváme letos o měsíc dříve, než jste 
byli v posledních letech zvyklí, tedy kromě minulého roku, kdy nám koronavirus 
zcela narušil redakční plán termínů i obsahu. Koronavirus je bohužel stále tady a je 
jasné, že návrat k normálnímu životu bude ještě nějakou dobu trvat. Doufejme tedy, 
že se podaří zvládnout naočkování většiny lidí během několika měsíců a že vakcíny 
budou účinné i proti virovým mutacím. Na otázku, kdy bude moci být obnoven 
společenský život v obcích, asi nikdo odpověď nezná.  
 
     Přeji Vám, abyste prožili hezký zbytek letošní zimy a krásné jaro ve zdraví. 
    

Petr Křovina, starosta obce 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Zprávy o činnosti 

       
Příspěvek na kastraci koček a kocourů   

     Pro podporu omezení nekontrolovatelného množení toulavých koček v obci 
schválilo zastupitelstvo obce Hamry poskytování příspěvku na kastraci koček 
a kocourů. Příspěvek ve výši ½ nákladů na kastraci v maximální výši 600,- Kč 
za kastraci kočky a 350,- Kč za kastraci kocoura bude vyplacen občanům s trvalým 
pobytem v obci na základě písemné žádosti a dokladem o úhradě za kastraci. 
          
          Proč kastrovat kočky? 
     Přemnožené a bezprizorní kočky jsou problémem snad všech měst a obcí. Také 
v naší obci se takové kočky na některých místech v poslední době rozmnožily. 
Někteří lidé je krmí, druzí naopak odhánějí a kočky jim překáží. Kočky se ale 
v takové situaci ocitly právě kvůli nám lidem, kvůli nezodpovědnému majiteli, který 
nezajistil kočku před ztrátou nebo březostí a nekontrolovaným množením. 



 

     Tomu všemu se však dá zabránit kastrací - a to jak koček, tak i kocourů. Kočka 
může rodit i 3x ročně a může přivést na svět v průměru 15 koťat. Za její život to 
může být tedy až 200 mláďat!  Už šestiměsíční kočka může být březí, a proto se 
kočky doporučuje kastrovat právě již od šesti měsíců. Kastrování je nejlepší 
metodou, jak zabránit nežádoucímu rozmnožování. Kastrovaní kocouři neznačkují a 
nevyhledávají boje s jinými kocoury, kočky se zase tolik netoulají, drží se více u 
domu a nekončí tak často pod koly aut. Kastrací se zabrání přenosu vážných a 
neléčitelných chorob.  
 

          Poplatky z pobytu  
     Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Hamry č. 1/2021 o 
místním poplatku z pobytu, kterou se stanovuje poplatek z pobytu, který vybírá 
poskytovatel ubytovacích služeb v obci a odvádí správci poplatku, tedy obecnímu 
úřadu. Sazba poplatku byla navýšena z dosavadních 15,- Kč a činí 20,- Kč za každý 
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Vyhláška nabývá účinnosti  
19. 2. 2021.  
 

          Poplatky za komunální odpad 

     Poplatky za komunální odpad pro rok 2021 zůstávají v nezměněné výši 550,- Kč a 
jsou splatné do 30. 6. 2021. 

     V příštích letech nás čeká v důsledku nového zákona o odpadech, který vstoupil 
v platnost od 1. 1. 2021, zvyšování cen. Na tom, jak bude výrazné se budeme všichni 
spolupodílet, protože nový zákon je postaven na tom, kolik odpadů dokáží občané 
vytřídit k dalšímu využití (plasty, papír, sklo, kov, použité kuchyňské oleje, 
bioodpad a v budoucnu i textil) a jaké zbyde množství komunálního odpadu, které 
se odkládá na skládku. Cena, kterou bude obec již v průběhu letošního roku platit za 
svozové služby bude přímo souviset s poměrem vytříděného a nevytříděného 
komunálního odpadu a ještě s přepočtem množství komunálního odpadu na počet 
trvale hlášených obyvatel v obci. Velmi tedy bude záležet na tom, jak třídíme. 
___________________________________________________________________________ 

 
Různé 

          Sčítání lidu, domů a bytů roce 2021 
     Sčítání se uskuteční od 27. března do 11. května 2021. Online přes internet a bez 
kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst od 27. března do 9. dubna. Pokud se 
nesečtete online, budete muset v době od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat 
tištěný formulář. Všechny potřebné informace naleznete na internetových 
stránkách scitani.cz a v informačních letácích, které včas dostanete do poštovní 
schránky. Informace získáte dále na infolince 274 056 789 a e-mailu dotazy@scitani.cz 
Účast na sčítání je povinná. 
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