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Slovo starosty 
 
 
Zpráva z budoucnosti – verze A (velmi pravděpodobná) 
Je prosinec roku 2025. Doposud se nikomu nepodařilo vysvětlit třetině občanů, že 
jedinou možností, jak zabránit permanentnímu kolapsu zdravotnictví je očkování. 
Dále polovina z těch, kteří si nechali dát první a druhou dávku, odmítla třetí posilující 
dávku, neboť si přečetla na internetu, že v každé dávce očkovací látky je čip, jehož 
prostřednictvím budou všichni očkovaní přímo řízeni ilumináty. Zažíváme již 28. vlnu 
koronaviru. Kulturní a společenské akce jsou opět zakázány. Státní dluh narostl na 
osminásobek. Od zítřka bude opět platit zákaz vycházení… 
 
Zpráva z budoucnosti – verze B (velmi nepravděpodobná) 
Je prosinec roku 2025. Již na počátku roku 2022 bylo naočkováno 95 % občanů. Počet 
nakažených v nemocnicích na odděleních JIP vzápětí klesl pod 200, což našemu 
zdravotnictví nezpůsobuje žádné problémy. Veškeré kulturní a společenské akce byly 
již na jaře roku 2022 obnoveny a od té doby již nikdy nebyly omezeny. Roušky zase 
nosí jen lékaři na operačních sálech. Celý svět obdivuje, jak jednoduše a chytře si český 
národ dovedl s virem poradit, a to díky solidaritě a obětavosti občanů, kteří se téměř 
všichni nechali naočkovat nejen proto, že vakcína uchrání je samotné ale hlavně 
ostatní...   
  

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
 
     bohužel patříme mezi obce s nejnižším procentem proočkování v Česku, a to hlavně 
v nejrizikovější věkové kategorii 60+, kde vykazujeme proočkovanost pouze 50 %. 
Pokud by se někdo chtěl naočkovat a nemá možnost nebo nechce cestovat do 
očkovacího centra, můžeme zajistit mobilní očkovací tým, který by přijel do Hamrů a 
provedl očkování na obecním úřadě. Žádám Vás proto, pokud máte o tuto službu 
zájem, kontaktujte prosím obecní úřad.   
      



     Před rokem, kdy se pandemie před vánocemi zhoršovala, jsem věřil, že jakmile 
bude zahájena vakcinace a my všichni se budeme moci očkovat, „tak se během 
následujících měsíců bude situace rychle zlepšovat a postupně se budeme moci vrátit 
k životu, na který jsme zvyklí, včetně toho společenského.“ 
 
     Letos, kdy vakcína je k dispozici pro všechny, ale třetina lidí se nechce nechat 
očkovat, opravdu nevím. 
 
     V každém případě Vám přeji klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 
2022 pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.    
 

Petr Křovina, starosta obce, 
čekající na 3. dávku očkování 
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Zprávy o činnosti 
           

Úprava koupelen v bytech v obecním bytovém domě č.p. 30 
     Byla provedena kompletní rekonstrukce dvou koupelen v obecním bytovém 
domu č.p. 30. Stávající vany byly nahrazeny sprchovými kouty, byla položena nová 
dlažba a instalovány nové obklady, byla provedena montáž nových zařizovacích 
předmětů a výmalba. Celková cena za rekonstrukci byla 185.679,- Kč včetně DPH.  
Z toho 100.000,- Kč bylo uhrazeno z dotace, kterou jsme získali z programu 
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021.   
 
          Oprava mostu „Mužík“ 
     Byla provedena celková oprava mostu „Mužík“. Most byl demontován a ocelová 
konstrukce byla otryskána a opatřena novým nátěrem. Podkladové a příčné pojezdové 
hranoly byly nahrazeny novými, ošetřenými hloubkovou impregnací.  Cena za opravu 
činila 327.327,- Kč včetně DPH. 
 

Oprava hřbitovní zdi 
     Byla opravena přední část hřbitovní zdi v délce 44 m za cenu 37.694,- Kč včetně 
DPH. Oprava boční a spodní části je naplánována na příští rok. 

 
Finanční pomoc obcím postiženým tornádem 

     Na srpnovém zasedání zastupitelstva obce rozhodlo zastupitelstvo o poskytnutí 
finanční pomoci ve výši 10.000,- Kč  obcím, postiženým červnovým tornádem. Pomoc 
byla zaslána na transparentní účet, zřízený pro tento účel Sdružením místních 
samospráv. 
 
 



 Rozpočet na rok 2022 
     Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 5. 12. 2021 byl zastupitelstvem 
schválen rozpočet obce na příští rok. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný s příjmy  
a výdaji ve výši 3.754.155,- Kč s financováním splátek úvěru za odkanalizování obce  
ve výši – 363.000,- Kč. 
 
 Příspěvek na Babybox 
     Na základě žádosti spolku Babybox – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají 
odloženým dětem, z.s., který požádal o příspěvek na výměnu babyboxu v Klatovské 
nemocnici, rozhodlo zastupitelstvo na prosincovém zasedání o poskytnutí příspěvku 
ve výši 2.000,- Kč. 
 

Údržbu lyžařské stopy 
     I na letošní zimní sezonu je smluvně zajištěno udržování lyžařské běžecké stopy 
Hamerský okruh v délce 15 km. Trasa vede po modré turistické značce směrem na 
Ostrý až na Stateček, dále kolem Černého jezera a zpět kolem vodního zámku do 
Hamrů. Informace o aktuálním stavu tratě najdete vždy na webových stránkách 
www.bilastopa.cz 
  
__________________________________________________________________________________ 
 

Různé 
  

Poplatky za komunální odpad pro rok 2022 
     Na říjnovém zasedání schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou vyhlášku 
obce Hamry č. 2/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanovuje 
poplatek na rok 2022. Výše poplatku pro rok 2022 byla stanovena na 600,- Kč. Doba 
splatnosti je do 30. 6. 2022. 
 

Cena stočného pro rok 2022  
     Cena stočného pro rok 2022 byla stanovena na 53,90 Kč včetně DPH za 1 m3.  
  
             Milostivé léto 
     Ministerstvo vnitra České republiky upozorňuje na vyhlášenou právní úpravu 
„Milostivé léto“ s časovým omezením od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Je to šance pro ty, 
kteří dluží veřejnoprávním institucím. Uhrazením exekutorovi do 28. 1. 2022 dlužnou 
částku vůči veřejné instituci (tzv. jistinu) + poplatek exekutorovi 908,- Kč a díky akci 
„Milostivé léto“ bude zbytek dluhu odpuštěn.  
Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit se na dluhovou poradnu organizace Člověk 
v tísni, telefon +420 770 600 800, email: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz,  
web: milostiveleto.cz. 
 
 



          Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti 
     Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno 
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých 
kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. 
Plzeňský kraj připravuje další výzvu na kotlíkové dotace, jejíž cílem je výměna 
stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním. 
O přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost předložení elektronické 
žádosti, ale vyplnění tzv. „ předžádosti“ v aplikaci eDotace v dotačním 
titulu „Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany“ v 
rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“, 
který byl schválen dne 11. října 2021 usnesením Rady Plzeňského kraje č.1218/21. 
Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve 
výši 270 mil. Kč si mohou potenciální žadatelé vyplnit na webových stránkách 
Plzeňského kraje předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními údaji o žadateli 
a novém zdroji vytápění. Vyplněním předžádosti, kterou žadatel vyplní na webových 
stránkách Plzeňského kraje v aplikaci eDotace https://dotace.plzensky-
kraj.cz/verejnost, získá kraj informace o celkové částce požadované alokace, o kterou 
poté požádá Ministerstvo životního prostředí. 
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného 
domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu. 
Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, 
je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 
nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně. 
Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze 
způsobilých výdajů do maximální výše dotace. 
Další žadatelé, kteří nespadají do nízkopříjmových domácností, mohou využít 
program Nová zelená úsporám, který bude administrován na Státním fondu 
životního prostředí https://2030.novazelenausporam.cz/. 
 

     Příjemné prožití vánočních svátků, 
    pevné zdraví, hodně štěstí,  
    mnoho osobních i pracovních úspěchů  
    a šťastné vykročení do nového roku  
                          2022  
    Vám přeje zastupitelstvo obce    
___________________________________________________________________________                                                                     
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