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Slovo starosty 
 

Vážení  spoluobčané,  milí čtenáři, 
 
     jsem rád, že čtete Hamerský list – místní zpravodaj, kterým Vás pravidelně 
informujeme o dění v obci, o činnosti zastupitelstva a obecního úřadu, o 
připravovaných kulturních a sportovních akcích a o dalších skutečnostech, které se 
týkají naší obce a proto pro Vás mohou být užitečné anebo zajímavé.  
     Od podzimu Vás ale budeme informovat o nadcházejících akcích a  důležitých 
skutečnostech aktuálně prostřednictvím místního obecního rozhlasu. Získali jsme totiž 
dotaci na vybudování  Varovného a informačního systému, který je potřebný pro 
varování obyvatel v případě nebezpečí. Jelikož systém funguje prostřednictvím 
místního rozhlasu, budeme moci ještě vylepšit naše aktuální zpravodajství pro občany 
i návštěvníky obce.   
      
     Přeji Vám krásné léto. 
 

Petr Křovina, starosta obce 
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Ze života v obci 
 

Velikonoční koncert 
     V neděli 17. 4. 2022 pořádala obec Hamry v kostele Panny Marie Bolestné v 
Hamrech velikonoční koncert skupiny ELIAS.  

 
 Ukliďme obec 
     V sobotu 23. 4. 2022 pořádal Sportovní klub Hamry, z.s. jarní úklidový den se 
srazem u Horské chaty Hamry a se závěrečným občerstvením pro účastníky na 
sportovišti. Účastníci sesbírali během průchodu přes obec plný valník odpadků! 
Děkujeme všem místním podnikatelům, kteří na tuto akci přispěli sponzorským 
darem. 



 
Pálení čarodějnic a stavění májky 

     V sobotu 30. 4. 2022 pořádal Sportovní klub Hamry, z.s. na sportovišti Pálení 
čarodějnic a stavění májky. 
 

Den dětí 
     V sobotu 4. 6. 2022 pořádal Sportovní klub Hamry, z.s. a obec Hamry na sportovišti 
Den dětí. Součástí programu byla i ukázka hasičské techniky Hasičského záchranného 
sboru Plzeňského kraje ze Železné Rudy. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Zprávy o činnosti 
           

Oprava komunikace v oblasti Hamerský dvůr 
     Oprava komunikace v oblasti Hamerský dvůr po nedávné výstavbě kanalizace a 
vodovodu byla dokončena. Před budovou bývalé školy byl položen nový asfaltový 
povrch.   
  
 Dotace na údržbu lyžařské stopy 
     Z dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022 jsme od 
Plzeňského kraje získali dotaci na údržbu lyžařské stopy Hamerský okruh ve výši 
8.000,- Kč, přičemž celkové náklady v této sezoně činily 11.000,- Kč. 
 
 Varovný a informační systém  
     Získali jsme dotaci od Plzeňského kraje z programu určeného pro naléhavé potřeby 
obcí ve výši 250.000,- Kč na vybudování Varovného a informačního systému.  Tento 
systém bude provozován formou místního rozhlasu a bude přímo napojen na 
Jednotný systém varování a vyrozumění Hasičského záchranného sboru ČR.  
 
          Závěrečný účet obce Hamry za rok 2021 
     Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2021. 
 
Příjmy : 4.841.324,88 Kč 
Výdaje : 4.655.443,41 Kč 
 
Hospodaření obce Hamry skončilo přebytkem ve výši 185.881,47 Kč. 
 
Ve dnech 30. 5. 2022 - 31. 5. 2022 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce  
pracovnicemi Krajského úřadu Plzeňského kraje, oddělení přezkoumávání 
hospodaření obcí v sídle obecního úřadu. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky.   
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Připravované kulturní a sportovní akce 
 

Setkání rodáků 
     V soboru 2. července 2022 se uskuteční tradiční setkání rodáků. Zahájení bude 
v 10.30 hodin v kostele Panny Marie Bolestné v Hamrech. Akce je pořádána 
Sdružením německých rodáků. 
 

Turnaj v malé kopané  
     V sobotu 30. července od 9 hodin bude pořádat Sportovní klub Hamry, z. s. ve 
spolupráci s obcí Hamry 19. ročník turnaje v malé kopané na sportovišti. Prezentace 
fotbalových týmů bude probíhat od 8 do 9 hodin. 
 

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

 
Různé 

   
          Přeshraniční autobusová linka 
     I v letošním roce je od 15. 5. 2022 do 31.10. 2022 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. 
 
  Nový ceník služeb 
   I my jsme byli nuceni z důvodů výrazného zvýšení cen pohonných hmot a zvyšování 
cen oprav mechanizace zvýšit od 1. 7. 2022 ceny služeb poskytovaných obecním 
traktorem. Ostatní ceny zůstávají beze změny. 
 

Služba  
DPH 21% 

Cena bez DPH  
Kč/Mth  

Traktor + sněhová radlice  - zimní údržba             850  
Traktor + rozmetadlo zimního posypu + posyp     950  
Traktor + návěs                                                         800  
Traktor + příkopová sekačka 850  
Traktor (poskytnutí služby)                                   700  

           
          Volby do zastupitelstev obcí 
     Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí, 
které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.   
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání stanovilo, že zastupitelstvo obce  
v dalším volebním období 2022 - 2026 bude 7 členné. 



          Bavorsko-český jarmark v Lamu  
     Dne 3. 7. 2022 a 18. 9. 2022 od 8 do 18 hodin se na náměstí v Lamu uskuteční obnova 
tradičního jarmarku. V tento den se zde budou prezentovat umělecká řemesla, drobní 
obchodníci a trhovci. Připraveny budou také hry pro malé i velké, hudební doprovod 
a občerstvení od místních obchodníků. Zúčastnění obchodníci a hudebníci pocházejí z 
regionu, a to jak z Německa, tak z České republiky.  
 
Tato akce je projektem Městysů Lam a Dešenice. Partnerem projektu je také veřejně 
prospěšná společnost Úhlava, Klatovy, která se zúčastní se stánkem "Regionální 
potravina".  
 
Smyslem projektu je nejen obnovit jarmark v Lamu, ale také vytvořit místo setkávání 
německých a českých obchodníků i návštěvníků.  
 
Výběr obchodníků: 
Haimerl: kožené kabelky a opasky vlastní výroby 
Kramářka: z Bavorské Železné Rudy 
Malé řemeslnice: Anne Schreiber, Anita Lankes a Renate Altmann, vše o plsti, přes 
vlněné oblečení a tašky. 
Jízda na alpakách: Jízda na alpakách pro malé i velké 
Coctailerie Adämovi: Adämovi z Frauenau přivezou pochoutky 
Liebl: Prodavač klobouků z Viechtachu 
Hračkárna:  prodejna nabízí skvělé hry pro malé i velké 
Keramika Šumava Tesařková: vlastní keramika Ivany Tesařkové 
Svět nakupování: Vše od čokolády, přes víno, med, tašky 
Církevní prodejna 
Pivo Bizon: Pivo z Plzně 
Fresh Antje: Všechno od svíček, mýdla až po med 
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