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Slovo starosty 
 

Vážení  spoluobčané,  milí čtenáři, 
 
     už jsou zase tady – volby do zastupitelstva. Před osmi lety, kdy jsem poprvé 
kandidoval, kandidovaly 2 sdružení nezávislých kandidátů a volby se musely po půl 
roce opakovat. Před 4 lety kandidovaly dokonce 3 sdružení nezávislých kandidátů. 
V letošních volbách, které se budou konat 23. a 24. 9. 2022 kandiduje pouze jedno 
sdružení nezávislých kandidátů. Jak je to možné? Na kandidátní listině s názvem „Za 
Hamry společně“ kandidují ti, kteří mají zájem o práci v zastupitelstvu obce 
společně. Myslím, že je to skvělé. Jistě se najde několik občanů, kteří projeví svůj 
nesouhlas tím, že nepřijdou k volbám. Všechny ostatní ale prosím, abyste k volbám 
přišli. Protože i když tentokrát nebudete mít možnost volby vybírat z více 
kandidátních listin, každý Váš hlas pro nás bude znamenat potvrzení, že jste 
spokojeni s dosavadním vedením obce a důvěřujete kandidátům, kteří tentokrát 
kandidují společně.  Budu Vám za to vděčný. 
 
     Přeji Vám krásný podzim. 

Petr Křovina, starosta obce 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ze života v obci 
 

Turnaj v malé kopané  
     V sobotu 30. července pořádal Sportovní klub Hamry, z. s. ve spolupráci s obcí 
Hamry 19. ročník turnaje v malé kopané na sportovišti. Turnaje se zúčastnila 3 
mužstva. Na 1. místě se umístilo mužstvo Severýni z Hamrů a Zelené Lhoty, 2. místo 
Lovečáci z Nýrska a 3. místo Huan z Německa. Nejlepším golmanem byl vyhlášen 
Roman Coufal ml. z Hamrů, nejlepším střelcem Marian Göndor z Uhliště. Nejlepším 
hráčem se stala dívka Arleta Liebermannová ze Zelené Lhoty. Poděkování patří 
rozhodčímu Láďovi Bednářovi z Nýrska. 
 



 

Hamerská diabola 
     V sobotu 27. srpna pořádal Sportovní klub Hamry, z.s. na sportovišti střeleckou 
soutěž ve střelbě ze vzduchovky Hamerská diabola.  
     Soutěže se zúčastnilo v kategorii do 10 let 13 dětí, v kategorii nad 10 let 8 dětí, 
v kategorii žen 16 soutěžících a v kategorii mužů 21 soutěžících. Nejmladší účastnice 
byla Sofie Sýkorová (3 roky). 
 
  Loučení s létem  
      V sobotu 3. září pořádala obec Hamry a Sportovní klub Hamry, z.s. na sportovišti 
akci „Loučení s létem“ za doprovodu hudební skupiny 3G Klatovy.  
 
     Pořadatelé děkují všem účastníkům a sponzorům akcí: Janu Giliánovi – Horská 
chata Hamry, Aleně Svítkové – Ubytování u Svítků, Markovi Coufalovi - zemní a 
výkopové práce, Pavlovi Koleňákovi – zednické práce a Ctiborovi Hašovi – Chata 
pod skálou. 
 

Procesí Lohberg – Lam – Hamry 
     V neděli 4. září se Hamry staly opět cílem tradičního procesí poutníků, kteří se již 
po 26. vydali z Lohbergu přes Lam a vrchol Ostrého. Po přivítání poutníků v kostele 
následovala mše svatá, kterou sloužil pan farář Ambros Trummer.   

 
________________________________________________________________ 
 

Přehled investičních akcí ve volebním období 2018 – 2022 
 

V roce 2019: 
 

- Na obecním bytovém domě čp. 23 byl zateplen přístavek se sociálními 
zařízeními a celá původní fasáda byla nahrazena novou tepelně izolační 
omítkou. Celkové náklady činily 457.327, Kč, z toho dotace ve výši 300.000,- Kč 
získaná z Plzeňského kraje z programu PSOV – projekty obcí. 

- Byla dokončena II. Etapa odkanalizování obce 
- V rámci financování kanalizace s dotací z Evropských strukturálních fondů a 

od Plzeňského kraje byly provedeny opravy místních komunikací po 
kanalizačních výkopech položením nových asfaltových povrchů v místních 
částech Knížecí dvůr, Horník a nádraží v celkové délce 800 m.  

- Instalovali jsme v obci nové informační směrové cedule. 
 
V roce 2020: 
 

- Byla provedena oprava místní komunikace položením nového asfaltového 
povrchu v oblasti nádraží v délce 180 m. Celkové náklady činily 495.000,- Kč, 



 

z toho dotace ve výši 295.000,- Kč získaná od Plzeňského kraje z programu 
PSOV – projekty obcí. 

- Byla opravena kulturní památka opěrná kamenná zeď pod kostelem, která 
byla v havarijním stavu. Jelikož se jedná o zapsanou kulturní památku, musela 
být oprava provedena tradičním způsobem, a to vyzděním na vápennou maltu 
pod dohledem památkářů. Celkové náklady byly 786.000,- Kč, z toho dotace ve 
výši 650.000,- Kč získaná od Plzeňského kraje z programu Odstraňování 
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí. 

 
V roce 2021: 
 

- V obecním bytovém domě čp. 30 jsme provedli kompletní rekonstrukci dvou 
koupelen. Celkové náklady byly 185.679,- Kč, z toho dotace ve výši 100.000,- 
Kč získaná z Plzeňského kraje z programu PSOV – projekty obcí. 

- V oblasti předních Hamrů byl prodloužen vodovodní a kanalizační řad o 110 
m. Stavební práce byly financovány vlastníky 2 pozemků - zájemci o připojení. 
Tím došlo i k zasíťování obecního pozemku. 

- 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. 

- Byla opravena přední část hřbitovní zdi v délce 44 m. Cena za opravu byla  
37.694,- Kč. 
 

V roce 2022: 
 

- Byla opravena komunikace v oblasti Hamerský dvůr položením nového 
asfaltového povrchu v délce 100 m. Náklady obce byly ve výši 301.033,- Kč. 

- V obecním bytovém domě čp. 23 budou ve 3 bytech vyměněny nevyhovující 
zdroje tepla. Celkové náklady budou ve výši 349.584,- Kč, z toho dotace ve výši 
240.000,- Kč získaná z Plzeňského kraje z programu PSOV – projekty obcí. 

- Bude instalován Varovný a informační systém, který je napojen na Jednotný 
systém varování a vyrozumění Hasičského záchranného sboru. Celkové 
náklady budou ve výši  327.305,- Kč, z toho dotace ve výši 250.000,- Kč získaná 
od Plzeňského kraje z programu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé 
potřeby obcí. 

 
Stav finančních prostředků na účtech obce je 2.095.000,- Kč. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

Volby do zastupitelstev obcí 2022 
 
     Termín konání voleb do zastupitelstva obce Hamry je 23. září 2022 od 14 do 22 
hodin a 24. září 2022 od 8 do 14 hodin v budově Obecního úřadu Hamry. 
 
     Zastupitelstvo obce Hamry bude mít v následujícím období 7 členů.  
 
     V letošních volbách kandiduje jedno sdružení nezávislých kandidátů s názvem 
„Za Hamry společně“ s těmito kandidáty: 
 

1. Petr Křovina, 56 let, starosta obce 
2. Jiří Svítek, 74 let, důchodce 
3. Roman Coufal, 55 let, dělník 
4. Karel Žáček, 48 let, soukromý podnikatel 
5. Jaroslav Wolf, 39 let, dělník 
6. Jiří Petrželka, 53 let, dispečer 
7. David Sýkora, 39 let, dělník 

 
___________________________________________________________________________ 

 
Úprava hlasovacího lístku 

 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno. Volič 
může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů (upraveno pro případ, kdy je jen 
jedna kandidátní listina):  
 
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze 
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle 
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v 
obci volen.  

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem ty kandidáty, pro které 
hlasuje.  

  
Hlasovací lístek, který nebude ani jedním z výše uvedených způsobů označený je 
neplatný! 
___________________________________________________________________________ 
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