Obecní
zpravodaj
2. vydání 03/2015
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
opět přinášíme informace o dění v obci, o jednání zastupitelstva, o kulturních akcích, o věcech, které jsou
plánovány, a které Vás zajímají.

1. Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva 1/2015 se konalo dne 15. 1. 2015 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Mimo jiné bylo projednáno:
- Skončilo výběrové řízení na prohrnování silnic v obci v zimním období. Prohrnovat bude dále pan
Jan Smaţil. Nikdo další se v termínu nepřihlásil.
- Odebírání obědů z Charitního domova v Moravci a případná pomoc při financování dopravy
z obecních financí. Vzhledem k tomu, ţe se nikdo další k odběru obědů nepřihlásil, zůstává vše za
stávajících podmínek. V případě zájmu je moţné kdykoliv tuto věc dále řešit.
- Elektroodpad a nebezpečný odpad se bude sbírat po vyhlášení u staré hasičské zbrojnice a
velkoobjemový kontejner na komunální odpad (staré koberce, matrace aj.) bude vţdy umístěn u
místní prodejny. Drobný elektroodpad je moţné odevzdat do sběrné nádoby u OÚ. Kovový odpad je
moţno prodat na prodejně hospodářských potřeb v Moravci, nebo odloţit do označené nádoby na
kovový odpad, která je umístěna u sběrných nádob za KD.
- Prosíme občany, aby neparkovali svá auta na chodnících. Pokud chodci musí auto obcházet, můţe
dojít ke střetu s projíţdějícími vozidly! Děkujeme.
Zasedání zastupitelstva 2/2015 se konalo dne 19. 2. 2015 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ
Důleţité z projednaných bodů:

-

V obci Moravec byl schválen geologický průzkum k nalezení nových zdrojů pitné vody.
Naplánovali jsme oslavu 100 let narození letce pluk. Josefa Stehlíka (viz. pozvánka níţe).
Projednali jsme vysázení tújí u Svobodových, Zemanových a Hladíkových. Původně bylo schváleno
vykácení lísek. Po následném předloţení protestu proti kácení byl zatím upraven pouze prostor u
Hladíkových. Další postup bude projednán znovu na příštím jednání.
Bude pořízeno zábradlí u schodů do kulturního domu.
Jednalo se o pokračování chodníku na ulici směrem ke Křiţanovu aţ k poslednímu domu.
Bude zpracována studie a zjištěny moţnosti pořízení chodníku.
Byla nastíněna moţnost v budoucnu vybudovat čistírnu odpadních vod buď samostatně pro naši
obec, nebo společně ve spolupráci s obcemi Moravec a Radkov (dále bude projednáváno).
Úplná znění Usnesení z jednání zastupitelstva jsou přílohou zpravodaje.

2. Kulturní akce, které proběhly
Živý Betlém
Vánoce jsou dobou, kdy si lidé pomáhají, zastaví se, aby si mohli popovídat s kamarády, dělají jeden
druhému radost, a proto jsme uspořádaly tradiční Ţivý Betlém před kulturním domem. Za doprovodu koled
a vánočních písní mohli všichni příchozí zhlédnout a poslechnout si přes dva tisíce let starý příběh o
zvěstování a narození Jeţíška, kterým nás provádělo vypravování Hvězdičky. Díky ochotě a nadšení všech
účinkujících se nám podařilo zopakovat tento krásný příběh uţ pátým rokem. Představení zhlédlo téměř 300
návštěvníků, pro které jsme připravily čaj a svařené víno pro zahřátí. Za uspořené peníze z předchozích let
jsme v roce 2014 zakoupily 3 bezdrátové mikrofony v hodnotě 11 000 Kč, abychom zlepšily proţitek z
představení. Tyto porty budeme i nadále vyuţívat při konání akcí nejen pro děti. Všem účinkujícím a všem,
kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravách Ţivého Betlému, děkujeme. Doufáme, ţe se nám podaří
tuto tradici udrţet a budeme tím dělat radost všem příchozím i v příštích letech.
Dětský karneval
Pro naše nejmenší jsme v neděli odpoledne 8. 2. 2015 uspořádaly v sále vyzdobeném balonky a barevnými
obrázky dětský karneval plný veselých písniček, soutěţí a krásných masek, které si děti připravily. V
průvodu si všichni mohli prohlédnout nápadité masky - kovboje, princezny, rytíře, čarodějnice, čertíky, atd.
Děti, maminky, tatínky, babičky i dědečky uvítala krátká ukázka z pohádky o Machovi a Šebestové, kteří se
díky utrţenému kouzelnému sluchátku ocitli v pravěku a naučili se vařit mamuta na koprové omáčce. Děti si
mohly zatancovat se psem Jonatánem, panem Bumlem, Machem i Šebestovou. Svoji šikovnost mohla dítka
zúročit při překáţkové dráze a v soutěţích, kdy jim byla odměnou vţdy malá sladkost. I rodiče dostali šanci
ukázat svoji zdatnost při Pikárecké šoulané, kdy museli dopravit bramboru pomocí lţíce uvázané u pasu do
cíle. A podařilo se! A kdo chtěl zkusit štěstí, pro toho byla připravena tombola se spoustou zajímavých a
krásných cen. Těšíme se na vás na dalším karnevale.Nashledanou zase příští rok!
Pikárecké ženy (příspěvky dodala ing. Jana Juráková)
Pikárecké ostatky 2015
Během sobotního odpoledne 14. 2. 2015 naší vesnicí prošel ostatkový průvod maškar. U kulturního domu se
sešlo přes 80 účastníků v maskách, menší či větší skupinky. Po úvodním focení na schodech kulturního
domu začal rej masek po vsi. V čele průvodu cválal černý kůň s vlajkonošem na hřbetě. V doprovodu
skupiny Bobrůvanka se maškarního veselí účastnili pštrosi pořádající závody, zástupci tělovýchovné jednoty
sokol s náborem nových členů, ovečky se svým bačou, hroznové víno, kovbojové, uklízecí četa, kuchaři a
nechyběli ani tradičně cigánky, které sbíraly vejce na večerní občerstvení, a mnoho dalších krásných a
zajímavých masek. Spousta zpěvu a smíchu se linuly vesnicí do pozdních večerních hodin. Stárci v kaţdém
stavení zvali na ostatkové posezení v kulturním domě při harmonice, kde veselí s tancem a zpěvem
pokračovalo aţ do nočních hodin. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu
Pikáreckých ostatků, maskám za účast a občanům Pikárce za nemalý finanční příspěvek, který pomůţe tuto
tradiční kulturní akci udrţet i do dalších let. Stárci a masky od občanů dostali 13 295 Kč. Z těchto
prostředků byly uhrazeny náklady na občerstvení, hudbu a KD.
Děkujeme a těšíme se na Pikárecké ostatky 6. února 2016.
SDH Pikárec

3. Co je před námi
Pozvánka k oslavě 90. narozenin Mons. Josefa Valeriána
Mše svatá na poděkování bude slouţena v neděli 15. března 2015 v 10.00 hodin
v kostele Nalezení svatého Kříţe v Moravci.

Oslava k 100. výročí narození letce pluk. Josefa Stehlíka se uskuteční v sobotu 21. března 2015

4. Velikonoce ve farnosti Moravec
HRKÁNÍ po obci
- děti se sejdou na Zelený čtvrtek v 19.30 hod. u kapličky v Pikárci a projdou obcí s hrkačkami (dále na
Velký pátek a Bílou sobotu).
Mše svaté ve farním kostele na Moravci v období velikonočních svátků:
Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota - mše svatá pouze v Moravci, autobus pojede z Bobrůvky přes
Pikárec, čas bude upřesněn.
Neděle Boží hod velikonoční a Pondělí velikonoční - mše svatá v 9.15 hod.

5. Připravované akce
12. duben 2015 „Akce MÁJA“ – mladí pikárečtí muţi pojedou do lesa pro „MÁJU“.
19. duben 2015 „Čistá Vysočina“ – 7. ročník jarního úklidu Vysočiny, hlavní pozornost je určena okolí
silnic na Vysočině a veřejným prostranstvím v obcích a městech. Sraz sběračů v 13.00 hod. u nové hasičky.
30. duben 2015 Stavění Máje v 16.30 hod., pálení čarodějnic po setmění na Křibu.
9. květen 2015 Okrskové kolo cvičení dobrovolných hasičů v klasickém útoku, místo konání pod Křibem,
čas bude upřesněn později.
13. červen 2015 - Pohádkový les (22. ročník)
20. červen 2015 Okresní soutěţ dobrovolných hasičů v klasickém útoku, místo konání pod Křibem, čas bude
upřesněn později.

6. Závěrem
Případné připomínky, příspěvky ke zveřejnění, zlepšení, náměty na další témata, které by měl tento
zpravodaj obsahovat, zašlete emailem na adresu: obec@pikarec.cz
Další číslo zpravodaje vyjde cca za 3 měsíce.
Tento zpravodaj vydává v elektronické podobě Obec Pikárec.
Informace sepsal Pavel Krejčí, člen obecního zastupitelstva, email: krejci51@seznam.cz

Přílohy:
Usnesení č. 1/2015:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje:
1) Prohrnování po obci pan Smaţil
2) Dodatečné schválení rozpočtového opatření
3) Pravomoc starostovi obce
4) Prodej kuchyňské linky
5) Pravidla pro kontejnery a sběr elektroodpadu
6) Akci Čistá Vysočina
7) Upozornění občanů na parkování na chodníku
8) Ţádost na POV
9) Ţádost SRPŠ Křiţanov a ZŠ a MŠ Dobrá Voda
10) Potvrzení pozvánky na ZO
Zastupitelstvo odkládá:
1) Pojištění zastupitelů za rozhodnutí
2) Pojištění SDH
3) Pojištění obecního majetku
4) Chodník od Smaţilových
5) Kanál u Burešových
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 21.00 hod. ukončil.
Usnesení č. 2/2015:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje:
1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování vodovodu
2) Smlouvu o dílo VAS č.945/VÚMPE/2014 včetně plné moci
3) Doplněk č. 1 ke smlouvě o dílo s ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o.
4) Podíl na geologickém průzkumu v k. ú. Moravec
5) Dodatek smlouvy s KB
6) Finanční příspěvek ZŠ Moravec
7) Opravu obkladů v obecních bytech
8) Oslavu 100 let narození letce Josefa Stehlíka
9) Zpracování kanalizačního řádu ENVIREM
10) Osázení tújí naproti Hladíkovým a Zemanovým
11) Inventarizační zprávu obce Pikárec
12) Chodník zpracování studie
13) Opravení pozemku a osázení stromy u druţstva
14) Zábradlí u KD
15) Nákup ubrusů do KD
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) PRVKUK – čistírna Moravec
2) 0,85% úvazku účetní obce
3) Reakce operátorů mobilních sítí
4) Maškarní zábava 29. 1. 2016
5) Staţení ţádosti SDH Pikárec o příspěvek
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání ZO ve 21.00 hod. ukončil.

