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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
dětem začínají prázdniny, dospělým čas dovolených a částečného odpočinku,
přijměte několik informací o dění v Pikárci.

Informace z jednání obecního zastupitelstva
Zasedání obecního zastupitelstva dne 25. 5. 2017.
Byl schválen závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2016.
Dochází ke zvýšení ceny vodného na 60 Kč/m3.
V rámci probíhající digitalizace se řešilo několik žádostí občanů o odkup částí pozemků od obce. Digitalizace
dále probíhá. Skončila fáze zjišťování hranic a následně dojde k zaměřování zjištěných hranic.
Dalším bodem byla informace ze školení o odpadech. Z vystoupení vyplynula stále větší nutnost třídění
odpadu v obcích.
Posledním bodem jednání byla informace o začátku platnosti protikuřáckého zákona a vymezení prostoru pro
kouření.

Zasedání obecního zastupitelstva dne 29. 6. 2017.
Byl schválen rozpočtový výhled obce, prodej obecních pozemků v rámci digitalizace a prodej stavební
parcely.
Dále došlo ke schválení smlouvy s firmou COLAS CZ, a.s. na opravy cesty do Radkova (cena 825.021,56 Kč)
a cesty od Křibu k areálu ZD (cena 466.487,38 Kč)
Posledním bodem jednání bylo řešení stížnosti na kouření a porušování nočního klidu, podané nájemníky bytu
v kulturním domě.

Vraťme se krátce k tomu, co proběhlo v obci…
Již se stalo dobrou tradicí pořádání několika plesů v měsíci lednu. Na sklonku měsíce února prošel obcí
masopustní průvod, aby tak uzavřel plesovou sezónu. Velikonoční svátky otvírají jarní období, které se
postavením zelené májky přehoupne do nejkrásnějšího měsíce máje - měsíce květů.

Zájezd pro seniory a rodiny s dětmi
Dne 20. 5. jsme vyrazili již třetím rokem poznávat zajímavosti a krásy naší vlasti. Letos jsme měli první
zastávku na mši svatou v kostele v Jaroměřicích nad Rokytnou. Na léta, kdy zde sloužil jako kaplan náš bývalý
pan farář Josef Valerián, vzpomněl pan farář Tomáš Holcner, který nás provedl i budovou místní fary. Další
zastávka byla v zámku ve Vranově nad Dyjí, odkud byl mimo jiné krásný výhled do údolí řeky Dyje. Poté
jsme se přesunuli na Vranovskou přehradu, kde jsme se nalodili na parník a absolvovali plavbu navzdory
chladným vlnám a větru. Ve Znojmě nás čekalo tajuplné znojemské podzemí a poté návštěva muzea vinařství
a bednářství spojená s ochutnávkou vín. Děti měly možnost vyplňovat pracovní listy s úkoly týkající se
navštívených míst, dospělí nakoupit vzorky kvalitních vín, takže spokojenost, doufejme, zavládla u každého.
MO KDU-ČSL
příspěvek od Jiřího Pecha

Pohádkový les Pikárec 2017
V sobotu 10. června 2017 proběhl tradiční Pohádkový les Pikárec 2017. Počasí návštěvníkům přálo, a tak
procházka pohádkovým lesem byla příjemná. Celkem 11 pohádek shlédlo přibližně 1200 malých i velkých
příznivců pohádek. Na programu byly známé i méně známe pohádky, ale všechny měly své kouzlo, což
dokazovaly spokojené úsměvy především na dětských rtech. Samozřejmostí bylo i občerstvení na Křibu.
Pořadatelky děkují všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli a zúčastnili se letošního pohádkového lesa, a
bez kterých by tato akce neproběhla.
Dále děkují i za pomoc při přípravě a organizaci všech akcí uskutečněných v období 11/2016 až 06/2017.
Děkujeme!
příspěvek od Jany Jurákové

Co nás čeká…
Tradiční pikárecká pouť ke sv. Prokopu – patronu české země a naší obce

Program
ČTVRTEK 6. 7. 2017
19.30 na Křibu promítání nových i starších záznamů z dění v Pikárci. Projekce začne po setmění, o
občerstvení bude postaráno.
PÁTEK 7. 7. 2017
18.00 „SOUSEDSKÉ POSEZENÍ“ u staré hasičky
20.00 hraje country skupina LITRPŮL.
k pití: točená limonáda ZON CIMO,
Ruprenz Ležák 11° - pivoruprenz.cz
Pilsner Urquell
k jídlu: grilované steaky
SOBOTA 8. 7. 2017
20.00 Pouťový výlet na Křibu, hrají PIKARDI

NEDĚLE 9. 7. 2017
11.00 Mše svatá u kaple svatého Prokopa
14.30 PIKÁRECKÁ PLAVBA na spodní „požárce“, alegorické lodě a krasoplavci jsou vítáni
15.00 POUŤOVÉ POSEZENÍ na návsi – pro dobrou náladu zahraje kapela BOBRŮVANKA
16.30 proběhne slavnostní kácení máje a následně vylosování a vyhlášení jejího nového majitele
Pikáreckou pouť 2017 pro Vás pořádá a zároveň Vás všechny srdečně zve SDH Pikárec.

Malí hasiči – léto 2017
Velitelé mladých hasičů zvou všechny děti (na přespání starší 5 let nebo za doprovodu rodiče) na "táboření
pod skalou". Akce se uskuteční v pátek 14. 7. 2017 od 15.00 hodin.
Různé hry, malování na obličej…. Občerstvení zajištěno. Rozchod domů v sobotu asi v 10.00 hodin. Vstup
zdarma.
Petr Bojanovský a Martin Krejčí – velitelé malých hasičů

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
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. 2/2017:
6) Záměr prodat obecní pozemky
Zastupitelstvo počtem 8 hlasů schvaluje toto
usnesení:
Schvaluje:
1) Závěrečný
účet
obce
Pikárec
s výhradou a přijímá opatření
2) Účetní závěrku obce Pikárec
3) Zvýšení ceny vodného na 60 Kč/m3
4) Kupní smlouvu s panem Ježem Pavlem
5) Kupní smlouvu s Ivou Ventrubovou a
Radkem Musilem

7) Knihu Žďársko
8) Zpevnění pozemků pro
parkování – Lundovi, Holí, Krejčovi
9) Vymezení prostoru pro kuřáky
Neschvaluje:
1) Žádost Linky bezpečí o příspěvek
Bere na vědomí:
1) Pokračování digitalizace obce

