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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v těchto jarních dnech opět dostáváte do rukou informace o dění v Pikárci.

Z jednání zastupitelstva konaného dne 18. 2. 2016
Mimo jiné se řešilo:
- inventarizace majetku
- POV (program obnovy vesnice), výměna radiátorů a výměna lina v KD
- od 1. 3. 2016 Obec Pikárec zaměstnává 1 pracovníka na veřejně prospěšné práce
- zakoupení traktoru a doplňků na sečení trávy a na zimní údržbu chodníků

Provedené akce v obci v roce 2015
- Zhotovení nové cesty pod Křibem - celkové náklady………1. 830. 000,- Kč
- Vyasfaltování příjezdu na Křib………………………….…….103. 500,- Kč
- Rekonstrukce nádrže nad kapličkou ……………………….….175. 200,- Kč
- Cesta pod areálem Proagra, a. s. …………..………………..…240. 300,- Kč
Provedené akce v obci v roce 2016
- Zakoupení traktoru na sečení a zimní údržbu chodníků – cena...79. 630,- Kč

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8:00-17:00, Úterý 8:00-12:00, Středa 8:00-12:00, Čtvrtek 18:00-19:00

Vraťme se krátce k tomu, co se dělo od léta do zimy loňského roku
Přespání (Noc) mladých hasičů na Křibu
V pátek 12. července navečer se sešli mladí hasiči s kamarády a rodiči, aby společně strávili
noc. Velitelé pro ně připravili pestrý program. Nejprve si zahráli míčové hry. Následná bouřka
zahnala všechny pod střechu, kde si kreslili, povídali o prázdninových zážitcích a soutěžili v
lovení višní na čas a trénovali rozhazování hadic.
Děti povečeřely chutné hamburgery. Poté přijelo hasičské auto, se kterým se děti projely, a
mohly si vyzkoušet vodní dělo. Dále pro ně byla připravená šipkovaná a táborák, při kterém
si zazpívaly v doprovodu kytary.
Ráno začaly děti jako správní táborníci rozcvičkou a po snídani se vydaly hledat poklad.
Nakonec děti obdržely diplomy, uklidily Křib a rozešly se domů.
Pořadatelé děkují všem, kteří s přespáním dětí pomohli, jak organizačně, tak materiálně, a
těšíme se zase příště.
Petr Bojanovský

Advent a Vánoce
Na 1. adventní neděli jsme se sešli k rozsvícení vánočního stromku a zároveň 1. svíce na
adventním věnci. Děti měly připraven kulturní program, svátečním duchovním slovem nás
pozdravil pan farář Vít Fatěna.
Další adventní neděle byly ve znamení podvečerního setkávání u adventního věnce. Krátké
zamyšlení doplňoval malý kulturní program.
Mikulášská besídka konaná dne 6. 12. 2015
Celkem přišlo přibližně 90 dětí s rodiči i prarodiči. Děti absolvovaly několik soutěží, tančily
při reprodukované hudbě, Mikuláš s anděly a čerty přinesl každému balíček sladkostí a krásný
dárek. Občerstvení bylo připravené pro všechny.
Živý Betlém 2015 konaný dne 24. 12. 2015
Zhruba 300 diváků zhlédlo prastarý příběh o narození Ježíška, zazpívali si koledy, děti si
prohlédly živé ovečky, pro zahřátí byl připravený čaj a svařené víno.

A než jsme se nadáli, máme rok 2016. Ať přinese jen samé dobré věci…
III. společenský ples
V sobotu 9. ledna 2016 se v naší obci uskutečnil již třetí společenský ples organizovaný místní
organizací KDU-ČSL. Celý ples se nesl v duchu pohody a dobré nálady. Plesová tombola byla
vskutku bohatá, a to jen díky mnoha štědrým dárcům, kterým tímto velice děkujeme.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat na čtvrtý společenský ples, který se uskuteční 7. 1. 2017.
Jiří Pech, předseda MO KDU-ČSL

Pikárecké ostatky 2016
Dne 6. února 2016 opět prošel naší obcí téměř stočlenný ostatkový průvod masek, který
pobavil nejen obyvatele, ale také ostatní přihlížející. Nápaditost zúčastněných každý rok
nebere konce. Stejně tak i letošní rej byl plný zajímavých a krásných masek – pavouci, vodáci,
Pikárecká hromadná doprava, První pikárecká převozní, mažoretky, Béda Trávníček a jeho
děvčata, Pikárec sa (ne)súdí, Řekové, a spousta dalších masek. Všechny skupinky doplnily své
představení vtipných slogany. Ostatkové veselí následně pokračovalo za zpěvu a tance v
kulturním domě, kde na hosty čekalo nejen občerstvení a pivo, případně limo, ale také skupina
Litrpůl, která všechny bavila do nočních hodin.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
přípravách a průběhu ostatkového veselí, dále také maskám za účast v průvodu a hlavně
občanům Pikárce, kteří nemalým finančním příspěvkem pomáhají udržovat tuto veselou
tradici v naší obci. Stárci od občanů obdrželi příspěvek v celkové výši 11 797 Kč, ze kterého
byly zaplaceny náklady na občerstvení, muziku a KD.
Děkujeme všem a budeme se těšit na příští Pikárecké ostatky 25. 2. 2017.
SDH Pikárec

VELIKONOCE
Hrkání po obci
Děti se sejdou na Zelený čtvrtek v 19.30 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 v 18.00 hod. (autobus z Pikárce v 17.45 hod.)
Bílá sobota v 19.30 hod. (autobus z Pikárce v 19.15 hod.)
Neděle Boží hod velikonoční a Pondělí velikonoční v 9.15 hod.
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Jsou to svátky jara, které
oslavují probouzení přírody, její plodnost, naději a lásku. Velikonoční zvyky a tradice se lišily
vesnici od vesnice a dřív probíhaly během velikonoční ho období, které trvalo šest neděl. Jejich
úkolem bylo zbavit se všeho starého, očistit domácnost i tělo od chorob, připravit se na
znovuzrození přírody.
Původ velikonočních svátků
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Mají připomínat zmrtvýchvstání
Ježíše Krista, které mělo nastat tři dny po jeho ukřižování. Velikonoce jsou svátkem
pohyblivým, který připadá každý rok na jiné datum – na neděli následující po prvním jarním
úplňku. Pokud první jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli.
Pondělí velikonoční podle těchto pravidel tak může připadnout na den v rozmezí od 23. března
do 26. dubna.

Pašijový týden
Poslední týden dlouhého postního období připomíná utrpení Ježíše Krista a každý den má své
pojmenování:
Modré pondělí – v kostelech se vyvěšovaly modré látky.
Šedivé úterý – hospodyňky vymetaly pavučiny a uklízely.
Škaredá (černá) středa – vymetaly se komíny a kdo se mračil, tak mu to zůstalo každou
středu v roce, v tento den zradil Jidáš Ježíše.
Zelený čtvrtek – v tento den by se měla jíst zelená jídla (špenát, kopřivy, řeřicha apod.), aby
byl člověk zdravý, zvony „odlétají do Říma“ a vesnicemi obcházejí až do soboty chlapci s
řehtačkami a klapači.
Velký pátek – je dnem smutku, protože Ježíš byl vyslýchán, odsouzen a ukřižován. V
některých městech se hrají pašijové hry. Podle starobylých pověr se v těchto dnech otvírala
země s poklady, nesmělo se orat a kopat na poli, nepralo se prádlo.
Bílá sobota – den, kdy byl Ježíš ukládán do hrobu. Doma se bílilo, vařily a pekly se obřadní
pokrmy, pekly se mazance a beránci, muži a chlapci pletli pomlázky, zdobila se vajíčka.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) je největším svátkem celého liturgického roku.
Jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý, kdo do domácnosti přišel, musel být takovým
jídlem obdarován.
Velikonoční (Červené) pondělí je dnes nejoblíbenějším dnem hlavně mužů. V tento den se
mělo darovat červené vejce a dívka měla být vyšlehána, aby byla celý rok zdravá.
…a vyzkoušejte něco tradičního - staročeský recept

Velikonoční hlavička (nádivka)

Ingredience

Postup přípravy

1/2 l mléka
3 vejce
zbytky uzeného masa
nebo drobů
libeček
sůl
pažitka
mladé kopřivy
krupice (dle potřeby)

Z mléka a krupice uvaříme hustou kaši a
necháme ji vychladnout.
Troubu předehřejeme na 200°C.
Potom vmícháme vejce, zbytky nasekaného
uzeného masa či drobů, osolíme a nakonec
vmícháme jemně usekané bylinky.
Vše zpracujeme do hmoty, kterou pečeme
pokud možno v hliněném pekáčku.

Velikonoční hlavička se jídávala po Vzkříšení nebo až na Boží hod velikonoční teplá, nebo po
celé svátky studená. Dobrou chuť!!!

Co nás dále čeká…
Připravované akce SDH Pikárec:
3. duben 2016 - „ MÁJA“ - pikárečtí muži pojedou do lesa pro „MÁJU“
9. duben 2016 - Setkání hasičských veteránů okrsku Strážek, od 16.00 hod. v Radkově
17. duben 2016 - Akce „Čistá Vysočina“ - úklid odpadků v okolí silnic v katastru naší obce,
sraz ve 13.00 hod. u hasičské zbrojnice (s sebou pracovní rukavice a reflexní vesty)
23. duben 2016 - Setkáni pikáreckých občanů při muzice, od 15.00 hod. v KD
30. duben 2016 - Tradiční stavění máje v 16.00 hod. u kaple. Večer po setmění pálení
čarodějnic na Křibu
7. květen 2016 - Účast na okrskovém cvičení v klasickém útoku, od 14.00 hod. v Radkově
DHL - dětská hasičská liga, termíny soutěží:
7. 5. Rozsochy, 28. 5. Branišov, 11. 6. Nedvědice, 18. 6. Ubušín, 3. 9. Pikárec (domácí
pořadatelství), 10. 9. Střítež
Táboření na Křibu 8. a 9. července, začátek ve 14.00 hodin.
Sportovně naučný program, různé hry, přespání na Křibu pod pergolou. Občerstvení zajištěno.
Pořádají vedoucí mladých hasičů
Připravované akce Pikáreckých žen:
18. června 2016 Pohádkový les Pikárec 2016, lesy v okolí obce od 12.30 hodin.
POZVÁNKA
Místní organizace KDU-ČSL si Vás dovoluje pozvat na zájezd, který se uskuteční 21. května
2016. Odjezd z Pikárce v 6:00 hodin a z Moravce v 6:05 hodin. Den zahájíme v 8:30 mší
svatou na Hoře Matky Boží v Králíkách. Dále bude následovat prohlídka poutního místa s
průvodcem, komentovaná prohlídka prvorepublikového obraného srubu K-S-5. Na závěr se
podíváme na atrakci - stezku v oblacích.
Zájemci se mohou hlásit u Martina Krejčího na tel. čísle 736 767 065.
Závěrem
Přejeme Vám, ať prožijete letošní velikonoce v klidu, pohodě a radosti.
starosta a zastupitelstvo obce
Děkujeme za přízeň a ohlasy na zpravodaj. Máte
všichni možnost se spolupodílet na tvorbě
zpravodaje, dávat příspěvky, které se týkají života
v obci, kultury i historie.
A pokud je něco špatně, dejte vědět. Chybami se
učíme.
Připomínky, příspěvky ke zveřejnění, zlepšení,
náměty na další témata, která by měl tento
zpravodaj obsahovat, zašlete emailem na adresu:
obec@pikarec.cz v kopii: krejci51@seznam.cz

Další číslo zpravodaje vyjde cca za 3 měsíce.
Tento zpravodaj vydává v elektronické podobě
Obec Pikárec
informace sepsal Pavel Krejčí, člen OZ, email:
krejci51@seznam.cz

Usnesení č. 6/2015:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje toto usnesení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Inventarizaci obecního majetku, složení IK, plán inventur
Rozpočet obce Pikárec 2016
Rozpočtové opatření č. 4
Změnu předsedy finančního výboru
Poplatek za komunální odpad 2016
Dotaci pro SDH Pikárec
Žádost VM Rekostav
Žádost - Karla Kubíčka
- Rybářství Kolář
- Proagra Radešínská Svratka
9) Deratizaci obce Pikárec
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Kalendáře obce Pikárec
Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Žádost Krčálových
2) Odměny členů OZ
Zastupitelstvo odkládá:
1 POV na 2016
Usnesení č. 1/2016:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje toto usnesení:
1) Rozpočtové opatření 5/2015
2) Inventarizační zprávu obce k 31. 12. 2015
3) Smlouvu o dílo č.:28/2010
4) Smlouvu o dílo č. 945/VÚMPE/2015
5) Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování vodovodu
6) Žádost POV 2016 – výměna radiátorů a linolea v KD
7) Rozpočtové opatření č.1/2016, nákup traktoru
8) Žádost na ÚP na 1 místo VPP
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Hydrologický průzkum Moravec
2) Vytýčení a připojení sítí u Flekových
Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Knihu Proxima Bohemia – placený zápis
2) Příspěvek na žáky ZŠ a MŠ Křižanov
3) Mapu obce – zaměření sítí
4) TERRA GROUP – zaštítění obce pro burzu energií
Zastupitelstvo odkládá:
1) Přístřešek na zvony a kontejnery u KD
2) Žádost o dotaci na lesní cestu

