Obecní
zpravodaj
5.vydání 06/2016

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
před letními prázdninovými měsíci opět dostáváte do rukou informace o dění v Pikárci.

Vraťme se krátce k tomu, co proběhlo v obci…
Akce Čistá Vysočina
Nedělní odpoledne 17. dubna 2016 bylo přínosem pro katastr obce Pikárec i obec samotnou, kdy proběhla
akce Čistá Vysočina. Sbírání odpadků v obci a kolem obce se zúčastnilo opět velké množství celkem 45
malých i dospělých občanů Pikárce. Po skončení sběru odpadků si všichni mohli odpočinout při opékání buřtů
a posezení u hasičské zbrojnice.

Setkání občanů Pikárce
V sobotu 23. dubna 2016 se uskutečnilo setkání pikáreckých občanů. Pro zpestření programu provedli malí
hasiči klasický útok a k dobré náladě přispěla i živá hudba, na harmoniku zahrál Jaroslav Vařejka ml. a na
bubny Miroslav Pech. Pro všechny bylo nachystané bohaté občerstvení a malý dárek.
Doufáme, že pro všechny návštěvníky to byly příjemné chvíle, a budeme se těšit na další takové setkání.
SDH Pikárec děkuje všem, kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na organizaci této akce.

Pálení čarodějnic a stavění máje
Sobota 30. dubna 2016 se nesla v duchu tradičního stavění máje u kaple sv. Prokopa včetně posezení pod
„Májou“. Večer pokračoval pálením čarodějnic na Křibu.
V sobotních ranních hodinách neznámý pachatel podpálil nachystanou hranici na večerní pálení čarodějnic a
chtěl tak překazit, zejména dětem, pěkný zážitek. Díky včasnému zásahu pikáreckých dobrovolných hasičů se
podařilo většinu nashromážděného dřeva zachránit a díky součinnosti pikáreckých občanů znovu hranici
postavit.
Děkujeme!

Okrskové cvičení dobrovolných hasičů v klasickém útoku
V sobotu 7. května 2016 se družstva mužů i žen SDH Pikárec zúčastnila Okrskového cvičení dobrovolných
hasičů v klasickém útoku v Radkově. Družstvo mužů opět předvedlo perfektní výkon v čase 51 sekund. Čas
ženského družstva byl 78 sekund. Pro všechny závodící i přihlížející bylo nachystané občerstvení, a ke
zpestření programu přispěla i možnost vyzkoušet si útok s historickým hasičským vozem. Zdravici družstev
provedl Karel Voneš, starosta obce Radkov, velitel hasičů Pavel Ventruba a zástupci spřízněné obce Vrícko
ze Slovenska. Po celé odpoledne panovala dobrá nálada.
(4 příspěvky od Jany Jurákové)

Zájezd do Králík
V sobotu 21. května jsme se všichni účastníci zájezdu setkali před kulturním domem, nasedli do autobusu a
vydali se na pouť do Králík. Cesta rychle utekla a před námi se zjevila Hora Matky Boží tyčící se nad Králíky.
Zde na nás čekala soukromá mše a potom prohlídky kláštera. Nejvíce nás zaujala Svatá brána a Kaple Svatých
schodů.
Další naše cesta vedla do Dolní Moravy. Po pěšině jsme došli od autobusu k pěchotnímu srubu K-S 5 "U
potoka". Zde už na nás čekali dva vojáci v uniformách prvorepublikové armády. Poutavým výkladem nás
provedli po opraveném bunkru. Vrátili jsme se do roku 1938 a vyzkoušeli si i obsluhu dobových zbraní.
Poslední zastavení bylo v Horní Moravě. Autobus nás vyvezl k hotelu Vista. Tady jsme využili lanovku nebo
turistické trasy k cestě na vrchol, na kterém stojí zajímavá rozhledna – Stezka v oblacích. Je vysoká 50 m a
na nejvyšším patře jsme mohli vstoupit na síť. Pod odvážlivci se otevřela 50 metrová propast. Další atrakcí
byl tobogán uprostřed rozhledny. Cesta dolů byla mnohem rychlejší než stoupání vzhůru.
Před zpáteční cestou jsme se ještě občerstvili a vyhodnotili pracovní listy, které na všech stanovištích
vyplňovaly děti s rodiči. Každý malý účastník dostal skleněnou medaili za odvahu a vytrvalost.
Děkujeme Martinovi Krejčímu za výborně zorganizovaný výlet, těšíme se na další zájezd.
(příspěvek od Jiřího Pecha)

Co nás dále čeká…

Pozvánka na Pohádkový les Pikárec 2016

Zveme všechny malé i velké
příznivce pohádek na
procházku pohádkovým lesem,
která se
uskuteční 18. června 2016.
Těšíme se na vás!

Kdo byl sv. Prokop – patron české země a naší obce
Pocházel z Chotouně u Kouřimi. Narodil se zemanským
rodičům kolem roku 985. Stal se knězem původně slovanského
obřadu, asi u vyšehradského chrámu. Uchýlil se do sázavských
lesů jako poustevník. Asi kolem roku 1030 došlo k náhodnému
setkání s knížetem Oldřichem, který byl v lesích na honu. Kníže
byl jeho životem velmi dojat. Od té doby se pověst o jeho
ctnostech šířila po celé zemi. Když ho začali vyhledávat
následovníci, pomáhal kníže Oldřich vybudovat klášter
slovanského obřadu. Klášter byl posvěcen pražským
arcibiskupem v r. 1035 a pod vedením sv. Prokopa velmi
vzkvétal. Vznikla u něho také škola. Stal se zahradou křesťanské dokonalosti a kolébkou umění, zpěvu,
malířství, sochařství a stavitelství.
Jako opat řídil své mnichy pravidlem pokory a zásadou: "Modli se a pracuj!" jeho úsilím bylo: "Vše pro Boha!"
Zemřel svatou smrtí v březnu 1053. Ihned po smrti byl uctíván jako světec. Sv. Prokop byl svatořečen papežem
Inocencem III v roce 1204. Jeho ostatky byly slavnostně vyzdviženy 4. července 1204 a tento den se stal dnem
jeho trvalé památky. Byl uctíván jako patron země zvláště v nebezpečných dobách. Ostatky svatého opata
byly přeneseny 29. května 1588 do chrámu Všech svatých na Hradčanech.
Svatý Prokop byl vzácným květem svatosti a strážcem cyrilometodějského dědictví. Stal se patronem rolníků
a horníků.
(Podle Fr. Cinka, zkráceno a upraveno)

Tradiční pikárecká pouť - Program
Pátek 1. července 2016 – „Pikárecký BEERFEST“ od 20.00 hod. u staré hasičské zbrojnice
* hraje country skupina LITRPŮL
* ochutnat bude možné
Budweiser Budvar ORIGINÁL světlý ležák (12°, alk. 5% obj.)
Bernard JEDENÁCTKA (11°, alk. 4,5% obj.)
Litovel MORAVAN (11°, alk. 4,6% obj.)
Bohemia Regent super výčepní pivo (11°, alk. 4,6% obj.)
Staropramen GRANÁT (polotmavé pivo, alk. 4,8% obj.)
točená malinovka
Sobota 2. července 2016
* 20.00 hod. pouťový výlet Pod Skalou se skupinou PIKARDI
Neděle 3. července 2016 – v 11.00 hod. Mše svatá u kaple sv. Prokopa
* v 14.30 hod. - pouťová plavba na dolní požární nádrži slavnostně zahájená starostou obce (alegorické lodě
a krasoplavci jsou srdečně vítáni)
* v 15.00 hod. - posezení na návsi s BOBRŮVANKOU
* v 16.30 hod. tradiční kácení máje a losování jejího nového majitele
Úterý 5. července 2016 – promítání na Křibu - tématem letošního roku je: historie ostatků
Sobota 6. srpna 2016 – taneční zábava v polovině prázdnin – hraje skupina PIKARDI

Malí hasiči – jaro a léto 2016
Pikárecké děti začaly cvičit Dětskou hasičskou ligu (DHL), jedná se o soutěž v klasice, kterou organizuje
Okrsek Dolní Rožínka. Od dubna pilně trénují dvě družstva. V sobotu 23. dubna na setkání pikáreckých
občanů malí hasiči předvedli, co už se naučili. Zatím proběhly soutěže v Rozsochách a Branišově. S každým
závodem se děti zlepšují, v Branišově skončily na 23. a 24. místě z 30 týmů. Do prázdnin nás ještě čeká 11.
června závod v Nedvědici.
V létě 8. července plánujeme přespání na Křibu, jsou zvány všechny děti, připravujeme pro ně sportovní a
zábavný program. Přihlášky naleznete v obchodě COOP Pikárec a ve škole a školce Moravec a to do 30. 6.
2016.
V sobotu 3. září ve 14. hodin budeme pořádat soutěž DHL u výletiště, po soutěži bude následovat taneční
zábava se skupinou Pikardi. Tímto Vás všechny srdečně zveme.
Poslední závod letošního ročníku nás čeká 10. září ve Stříteži.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří malé hasiče podporují, zvláště pak Obci Pikárec, místní organizaci KDUČSL a spolku žen za finanční podporu.
(Petr Bojanovský a Martin Krejčí – velitelé malých hasičů)

Sraz rodáků 2016 – sobota 1. října 2016
„Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém domově, beze strachu, bez
závisti, bez předstírání, bez ambicí.“

(Joachim du Bellay)
Pozvánku s dalšími informacemi obdržíte začátkem července.

Závěrem
Přejeme Vám, ať si v letních měsících užijete klidu a pohody na dovolené a načerpáte novou
sílu a energii k dalším každodenním činnostem.
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 na podzim.
Tento zpravodaj vydává v elektronické podobě
Obec Pikárec
informace sepsal Pavel Krejčí, člen OZ, email:
krejci51@seznam.cz

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

Usnesení č. 3/2016:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje
toto usnesení:
1) Rozpočtové opatření č. 1
2) Závěrečný účet obce Pikárec 2015
3) Účetní závěrku obce Pikárec 2015
4) Termín Rodáků 1. 10. 2016
5) Vítání občánků – podzim
6) Výstavbu chodníku po parcelu 1350
7) Záměr prodat obecní pozemek 27m2
8) Deratizaci obce
9) Proplacení fa pro děti SDH
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Pozemkové úpravy
2) Cesta Losy
3) Vývoz kontejnerů u KD každý týden
4) POV realizace
5) Dotace na dětské hřiště nebude
6) Kontejner u Jednoty
Zastupitelstvo odkládá:
1) Zastřešení popelnic
2) Zpomalovací retardér
Usnesení č. 4/2016:
Zastupitelstvo počtem 8 hlasů schvaluje toto
usnesení:
1) Rozpočtové opatření č. 2
2) Prodej Pozemku a kupní smlouvu
3) Opravu skluzavky
4) Doplnění písku v pískovišti
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Ukončení POV
2) Lesní cestu Losy
3) Telekomunikace odpovědi
4) Studii zásobování vodou
5) Ukončení deratizace

