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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
 
     je to už rok, kdy jsme v této době doufali, že po první vlně pandemie už máme 
nejhorší za sebou. Bohužel tomu tak nebylo. Nyní se situace opakuje, situace kolem 
pandemie se u nás výrazně zlepšuje, málokdo ale věří tomu, že už máme vyhráno. 
K absolutnímu optimismu nepřispívá to, že dosud není naočkováno dostatečné 
množství populace, existence a vznikání dalších nakažlivějších mutací viru a zvýšené 
cestování lidí po světě v době letních prázdnin.  
     Pořádání společenských akcí je v současné již povoleno, zatím ale s podmínkami 
dodržování celkem nepříjemných hygienických opatření, které v našich podmínkách 
nejsme schopni zajistit. Budoucí opatření nejsou známa. Proto se rozhodl Sportovní 
klub Hamry na zasedání valné hromady dne 19. 6. 2021 v souladu se stanoviskem 
vedení obce, že ani letos nebude pořádat velké letní akce Turnaj v malé kopané a 
Hamerskou sekyru. O pořádání dalších možných menších akcí na konci prázdnin a 
na podzim bude rozhodnuto podle epidemického vývoje.    
     Věřím, že i tentokrát to většina z vás pochopí a že už se brzy vrátíme k co nejvíce 
normálnímu životu. 
 
     Přeji Vám krásné léto.  
 

Petr Křovina, starosta obce 
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Zprávy o činnosti 
           
 Bazarbudka 
     Ke konci roku 2020 byl provozovatelem ukončen provoz telefonní budky 
v Hamrech (pod ubytováním „Na Papírně“). Vysloužilé telefonní budce bez 



 

telefonního přístroje jsme dali nový vzhled a novou šanci, jak být užitečná. Bude 
sloužit jako „Bazarbudka“ kde můžete odkládat menší věci v dobrém stavu, které už 
nepotřebujete, ale myslíte si, že někomu jinému se ještě mohou hodit. A naopak, 
cokoliv se vám zalíbí, můžete si vzít.  
 

Úprava koupelen v bytech v obecním bytovém domě č.p. 30 
     Získali jsme dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 
2021 ve výši 100.000,- Kč. Tato dotace bude použita na úpravu dvou koupelen 
v bytech v obecním bytovém domě č.p. 30. V koupelnách bude provedena kompletní 
rekonstrukce, stávající vany budou nahrazeny sprchovými kouty, položena nová 
dlažba a instalovány nové obklady, provedena montáž nových zařizovacích 
předmětů a výmalba. Celková suma za rekonstrukci bude ve výši 185.679,- Kč.  
 
           Prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v oblasti Hamerský Dvůr 
     V oblasti Hamerský dvůr byl prodloužen vodovodní a kanalizační řad o 110 
metrů. Stavební práce byly financovány vlastníky 2 pozemků, kteří se po výstavbě 
jejich rodinných domů k těmto prodlouženým sítím připojí.     
  

Dotace na údržbu lyžařské stopy 
     Z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2020/2021 jsme od 
Plzeňského kraje získali dotaci na údržbu lyžařské stopy Hamerský okruh ve výši 
7.000,- Kč, přičemž celkové náklady v této sezoně činily 9.000,- Kč. 
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Různé 
Přeshraniční autobusová linka 

     Od 15. 5. 2021 do 29. 10. 2021 je provozována přeshraniční autobusová linka 
Klatovy – (Hamry) – Nýrsko – Lam – Eck – Arnbruck - Bodenmais. Přímo z Hamrů 
autobus jezdí ve všední dny (pondělí – pátek) v 10:06 Hamry, točna, v 10:08 Hamry, 
host., v 10:11 Hamry, u kostela a v 10:12 Hamry, rozc. přes Nýrsko do Lamu a dále 
pokračuje do Bodenmaisu.  
 
 Zasílání pozvánek na zasedání zastupitelstva 
     Vzhledem k tomu, že zasedání zastupitelstva se konají dle potřeby a termíny jsou 
zveřejňovány cca 10 dnů před konáním, nabízíme občanům, kteří si o tyto informace 
požádají na obecním úřadě, zasílání pozvánek na zastupitelstvo e-mailem.   
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