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Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
 
     tak konečně po dlouhých dvou letech všelijakých koronavirových omezení a opatření zase 
s radostí zařazujeme zpět rubriku Připravované kulturní a sportovní akce. Organizátoři pro 
vás připravili spoustu pěkných akcí, první z nich – velikonoční koncert skupiny ELIAS, 
pořádaný obcí Hamry, bude na Boží hod velikonoční v kostele Panny Marie Bolestné. 
Srdečně Vás zveme, přijďte, moc rádi Vás uvidíme. 
 
     Přeji Vám hezké a klidné prožití velikonočních svátků a v přicházejících jarních měsících 
optimistickou jarní náladu. 
 

Petr Křovina, starosta obce 
__________________________________________________________________________________ 
 

Zprávy o činnosti 
           

Oprava komunikace v oblasti Hamerský dvůr 
     V květnu bude provedena oprava komunikace v oblasti Hamerský dvůr po nedávné 
výstavbě kanalizace a vodovodu. Před budovou bývalé školy bude položen nový asfaltový 
povrch.   
 

Výměna zdrojů tepla v bytovém domě 
     V letošním roce bude provedena výměna zdrojů tepla ve 3 bytech v bytovém domě čp. 23. 
Nevyhovující staré kotle budou nahrazeny novými. Pro financování bude použita dotace ve 
výši 240.000,- Kč, kterou jsme získali z Programu stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2022. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Připravované kulturní a sportovní akce 
 

Velikonoční koncert 
     V neděli 17. 4. 2022 pořádá obec Hamry v kostele Panny Marie Bolestné v Hamrech 
velikonoční koncert skupiny ELIAS. Koncert bude zahájen v 16 hodin.  
Srdečně Vás zveme ke společnému zážitku. 
 

 



 

 Ukliďme obec 
     V sobotu 23. 4. 2022 se srazem u Horské chaty Hamry v 10 hodin pořádá Sportovní klub 
Hamry, z.s. s místními podnikateli jarní úklidový den se závěrečným občerstvením pro 
účastníky na sportovišti.  
 

Pálení čarodějnic a stavění májky 
     V sobotu 30. 4. 2022 v odpoledních hodinách bude pořádat Sportovní klub Hamry, z.s. na 
sportovišti Pálení čarodějnic a stavění májky. 
 

Hamerská diabola 
     V květnu bude pořádat Sportovní klub Hamry, z.s. na sportovišti střeleckou soutěž ve 
střelbě ze vzduchovky Hamerská diabola. 
 

Den dětí 
     V sobotu 4. 6. 2022 od 14 hodin bude pořádat Sportovní klub Hamry, z.s. a obec Hamry na 
sportovišti Den dětí. 
 

Turnaj v malé kopané  
     V červenci bude pořádat Sportovní klub Hamry, z. s. ve spolupráci s obcí Hamry 19. 
ročník turnaje v malé kopané na sportovišti.  

 
Hamerské senosečení  

     V srpnu 2022 bude pořádat Sportovní klub Hamry, z. s. a obec Hamry na sportovišti akci 
Hamerské senosečení. Na programu bude výstava zemědělských a lesnických strojů, ukázky 
strojové práce, atrakce a soutěže pro děti, divácké soutěže, občerstvení. 
__________________________________________________________________________________ 

 
Různé 

  
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

     Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a sběr železného šrotu s 
jednotným sběrným místem v bývalém areálu Policie ČR v Hamrech se uskuteční 
v sobotu 21. 5. 2022 v časovém rozmezí 9.oo – 12.oo hodin. Do nebezpečného 
odpadu budou přijímány léky všeho druhu včetně mastí a roztoků, zbytky starých 
barev, obaly z plastů a plechovky od barev, zářivky, výbojky, televizory, rádia, 
pračky, všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní, upotřebené 
motorové oleje v uzavřených nádobách, lednice, pneumatiky. Do kontejneru na 
velkoobjemový odpad lze odkládat další odpad např. matrace, nábytek, hadry 
apod.). Do železného šrotu patří jen kovové části bez plastů, gumy a podobně. 
Odvoz odpadu bude také možno domluvit individuálně na tel. č. 603 856 236 (p. Roman 
Coufal) od 16. 5. 2022. Tyto služby jsou pro občany zdarma! 
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