Obecní
zpravodaj
3.vydání 07/2015
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v těchto krásných letních dnech opět dostáváte do rukou informace o dění v Pikárci.
Z jednání zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva 3/2015 se konalo dne
9. 4. 2015 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Mimo jiné bylo projednáno:
-Obecně závazná vyhláška obce Pikárec č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Pikárec.
-Smlouva s firmou COLAS CZ, a.s. o zhotovení
cesty pod Křibem a vyasfaltování příjezdu na
Křib. Zakázky byly v červnu firmou předány obci.
Celkové náklady na cestu činí 1.829.221,- Kč., na
příjezd na Křib 103.546,- Kč.
-Smlouva s firmou Stylstav s.r.o. na rekonstrukci
horní nádrže, beton a zábradlí.
-V obci Moravec vznikl v areálu Hospodářské
potřeby Pipa sběrný dvůr, kam je možno ukládat
elektroodpad a nebezpečný odpad. Dále je zde
kompostárna.
-V červnu byla provedena oprava mantinelů,
sloupků a sítí na hřišti nákladem 57.033,- Kč.
-Bude zakoupeno 9 ks stejnokrojů pro SDH
v hodnotě cca 14.000,- Kč a stuha k výročí
založení sboru.

-Bylo provedeno vykopání a položení kanálu u
Burešových.
Zasedání zastupitelstva 4/2015 se konalo dne
18. 6. 2015 v 19.00 hod. v kanceláři OÚ.
Mimo jiné bylo projednáno:
-Proběhne oprava chodníků, vyrovnání nerovností.
-Bude provedena oprava povrchu místní
komunikace za Proagrem (bude použita frézovaná
balená, náklady cca 240.000,- Kč.)
-Výměna kamerového systému zatím nebude
uskutečněna, nechá se udělat více cenových
nabídek.
-Nabídka zakoupení a vyvěšení moravské vlajky
dne 5. 7. 2015 – nebylo schváleno.
-Zasíťování pozemků na výstavbu. Jedná se o
pozemky naproti Svobodových, Zemanových a
Hladíkových. Bylo svoláno jednání s vlastníky
pozemků. V případě zájmu všech vlastníků o
zasíťování bude požádáno o dotaci. Pokud zájem
vlastníků nebude, bude nutno provést zasíťování
na náklady vlastníka pozemku.
-Byl schválen příspěvek ve výši 1.000,- na ceny
Okresního kola soutěže dobrovolných hasičů v
klasickém útoku.
-V obci probíhá plošná deratizace
(Usnesení 3/2015 a 4/2015 jsou v příloze)

Pohádkový les 2015

Kulturní akce
Okrskové cvičení
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V sobotu 9. května 2015 se v naší obci konalo
Okrskové cvičení dobrovolných hasičů v
klasickém útoku. Za okrsek se cvičení se
zúčastnilo 7 mužských týmů, 1 ženský tým a
příjemnou podívanou pro všechny byl útok
malých pikáreckých hasičů. Do okresního kola
postoupily vítězné týmy Pikárec muži a Pikárec
ženy. Průběh soutěže mohli návštěvníci sledovat
přímo na bojišti nebo také na výletišti, kde byla
připravena videoprojekce. Součástí celého
soutěžního odpoledne bylo také předání čestného
vyznamenání za celoživotní práci ve sboru panu
Rostislavu Ježovi z Moravce.

Pohádkový les se konal v tomto roce 13. června už
po dvaadvacáté. I přes obrovské horko navštívilo
pohádkový rej přes 1000 malých i velkých
milovníků kouzel, princů a princezen. Tradiční
procházku lesem provázely pohádky na 12
stanovištích – pohádky o zvířátkách, princeznách,
dobru i zlu. Spokojenost a dobrá nálada
návštěvníků dokazovaly úsměvy a potlesk po
každém úryvku pohádky. Na konci pohádkového
putování čekalo na malé i velké poutníky
občerstvení i pobavení na výletišti. Letošní
zakončení pohádek doprovázely i dětské atrakce
na výletišti, kde si děti mohly zkusit velkého
houpacího koně, houpačky nebo i střelnici. K
osvěžení po horkém dni pomohla také dobrá
zmrzlina.
Pořadatelky tímto děkují všem účinkujícím,
pomocníkům a sponzorům.
(příspěvek od ing. Jany Jurákové)

Setkání hasičských veteránů a přátel hasičů
Během sobotního odpoledne 16. května 2015
proběhlo posezení hasičských veteránů a přátel
hasičů v pikáreckém kulturním domě. Toto
setkání organizuje SH ČMS okrsku Strážek za
podpory obcí v okrsku Strážek. Pro zpestření i
lepší náladu zahrála dechová hudba a pro příchozí
bylo nachystané i chutné občerstvení. Příjemná
atmosféra panovala až do večerních hodin.

Okresní kolo dobrovolných hasičů v klasickém
útoku
SDH Pikárec uspořádalo 20. června 1015 okresní
kolo dobrovolných hasičů v klasickém útoku.
Soutěže se zúčastnilo 27 družstev z celého okresu,
16 mužských a 11 ženských týmů. Soutěžní
družstva se utkala ve čtyřech disciplínách –
klasický útok, štafeta, teoretická část a pořadové
cvičení. Žádnému týmu nechyběla bojovnost a
dobrá nálada, a to i přes nepřízeň počasí. Vítězem
letošního okresního kola se stalo družstvo Pikárec
muži, ženy se umístily na 6. místě. Pokřikem „3x
zdar“ se všichni rozloučili s letošním ročníkem
soutěže.
SDH Pikárec děkuje všem, kteří pomáhali s
organizací a přípravami akcí!
(příspěvky od Jana Smažila)

PIKÁRECKÁ POUŤ 2015
PÁTEK 3. 7. 2015
18.00 hod. „PIKÁRECKÝ BEERFEST“ u staré
hasičky.
20.00 hod. hraje skupina DE$$ERT.
točená limonáda ZON CIMO, Krušovice
pšeničné, Harrach 12° světlý ležák, Bernard 11°,
Zámecká dvanáctka Bratčice světlý nefiltrovaný
ležák, Svijanský Fanda polotmavý nefiltrovaný
ležák, grilovaná klobása a steaky.
SOBOTA 4. 7. 2015
20.00 hod. Pouťový výlet „Pod skalou“,
hrají PIKARDI.
NEDĚLE 5. 7. 2015
11.00 hod. Mše svatá u kaple svatého Prokopa.
15.00 hod posezení pod májkou u staré hasičky.
Pro dobrou náladu zahraje BOBRŮVANKA.
Kolem 16.00 hod. proběhne slavnostní kácení
máje a následně vylosování a vyhlášení jejího
nového majitele.
Všichni jste na pouť srdečně zváni.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD

V pátek 31. 7. 2015 ve 20.00 hod. bude probíhat
na Křibu promítání záznamů akcí za uplynulý rok.
V sobotu 29. 8. 2015 se uskuteční vzpomínková
akce se mší svatou k příležitosti 110 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů v Pikárci a
žehnání stuhy.

Místní organizace KDU-ČSL Vás srdečně zve na
společný výlet pro děti i dospělé
v sobotu 26. září 2015.
Program:
1) Odjezd
6:10 ze Strážku (z rozcestí ,,Na špici“)
6:20 z Moravce (od kostela)
6:30 z Pikárce (od kulturního domu)
2) 10.00 – 11.00 hod.
Prohlídka poutního areálu Velehrad s
průvodcem
3) 11.00 – 14.00 hod.
Rozchod, možnost oběda a návštěva Botanické a
sladkovodní expozice Živá voda Modrá
4) 14.00 – 15.30 hod.
Prohlídka
Archeoskanzenu
Modrá
s průvodcem.
5) Návrat kolem 18.30 hod
Cena zájezdu: doprava 200 Kč/os.; Velehrad
60Kč/os., 40 Kč/děti a senioři, 120 Kč/rodina;
Archeoskanzen 80 Kč/os. 60 Kč/6-15 let a senioři,
180 Kč/rodina; záloha na zájezd 200 Kč/os.
Přihlásit se můžete u p. Jiřího Pecha, Pikárec 82,
na tel. číslech 566 673 407; 737 772 012
nebo e-mailu info@jiripech.cz
(příspěvek od p. Jiřího Pecha)
Další připravované akce:
O prázdninách se uskuteční několik akcí pro
děti.
Kopaná, florbal, cyklovýlet, opékání buřtů
+ přespání na Křibu
a samozřejmě trénink hasičského útoku.

KNIHA
Ondřej Červený vydal knihu
OSVOBOZENÍ ŽĎÁRSKA.
Možnost zapůjčení knihy je na obecním úřadě
v Pikárci každý čtvrtek 18.00 – 19.00 hod

Závěrem
Přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců,
krásnou dovolenou a hodně klidných a
pohodových dní. Mnoho příjemných setkání
s dobrými lidmi.
zastupitelstvo a starosta 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
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

Termín přespání je 17. 7. 2015 na Křibu.
Na tyto akce jsou zvány všechny děti.
Kontaktní osoby: Martin Krejčí, Petr Bojanovský
Přejeme krásné prázdniny
(příspěvek od Martina Krejčího)

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

Příloha
Usnesení č. 3/2015:

Usnesení č. 4/2015:

Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje:

Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje:

1) Plán činností kontrolní komise

1) Rozpočtové opatření

2) Smlouvu o dílo číslo JI/VY/2015/006B se
zhotovitelem COLAS CZ, a.s.

2) Závěrečný účet obce Pikárec 2014 bez
výhrad

3) Smlouvu se STYLSTAVEM

3) Účetní závěrku obce Pikárec 2014

4) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 obce
Pikárec

4) Opravu chodníků
5) Opravu povrchu komunikace

5) Dohodu o vytvoření
příležitostí s ÚP ČR

pracovních

6) Opravu mantinelů na dětském hřišti
7) Nákup pracovních stejnokrojů pro SDH
8) Kanál u Burešových
9) Smlouvu
Vysočina

ZZ01176.0040

6) Zavedení staré hasičské zbrojnice do
majetku obce
7) Vyřazení DDHM SDH z podrozvahové
evidence
8) Jednání s vlastníky o odprodeji pozemků
na výstavbu a jejich zasíťování

s

Krajem
9) Celoplošnou deratizaci obce

10) Nákup 5 kusů botníku

10) Příspěvek 1000,-Kč pro SDH Pikárec

11) Zvony na sklo

11) Žádost SDH na akceschopnost

12) Nákup 2 kusů knihy

12) Žádost na Mě. Ú. Velké Meziříčí

Zastupitelstvo bere na vědomí:

13) Maximální
Zpravodaje

1) Protokol o kontrole OSSZ Žďár nad
Sázavou
2) Sběrný dvůr v Moravci
3) Protest proti kácení lísek
4) OSA – hlášení akcí
5) Vyúčtování oslavy 100 let narození pilota
Stehlíka
Zastupitelstvo odkládá:
Žádost městyse Křižanov o příspěvek

délku

příspěvku

do

14) Žádost Ladislava Zemana – po doložení
vyjádření sítí a vytýčení
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Zakoupení knihy a její půjčování
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů neschvaluje:
1) Nové kamery a kamerový systém
2) Vyvěšení moravské vlajky na státní
svátek Cyrila a Metoděje

