Obecní
zpravodaj
1. vydání 12/2014

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
v tomto předvánočním čase se Vám do rukou dostává 1. (zkušební) číslo obecního zpravodaje.
Chceme v něm, několikrát za rok, předávat informace o dění v obci, o jednání zastupitelstva, o kulturních
akcích, o věcech, které jsou plánovány, a které Vás zajímají. Snad se nám to podaří 

1. Z jednání zastupitelstva obce
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Pikárec po volbách se uskutečnilo v pondělí 3. 11.2014.
Zastupitelstvo bude po dobu dalších 4 let pracovat ve sloţení: Ing. František Broţa – starosta,
Josef Krejčí – místostarosta, členové - Jitka Jeţová, Antonín Jízdný, ing. Jana Juráková, Jana Krejčová,
Martin Krejčí, Pavel Krejčí, Jaroslav Vařejka.
Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 8:00-17:00, Úterý 8:00-12:00, Středa 8:00-12:00, Čtvrtek 18:00-19:00
S vašimi problémy, připomínkami a podněty se máte moţnost kdykoliv osobně obracet na jednotlivé členy
zastupitelstva, popřípadě v úřední hodiny na obecní úřad, nebo se zúčastnit jednání obecního zastupitelstva.
(Termíny budou oznamovány 7 dní předem na úřední desce u Jednoty a vyhlašovány místním rozhlasem.)
Dále je plánováno pravidelné setkávání občanů se zastupiteli, (cca 2x za rok), o kterém budete také včas
informováni.
Zasedání zastupitelstva 6/2014 se konalo 11. 12. 2014 v prostorách obecního úřadu
Mimo jiné bylo projednáno:
- Zakoupení malého ručního posypového zařízení na sypání chodníků drobnými kamínky.
- Výběrové řízení na prohrnování silnic v obci v zimním období. Své nabídky mohou majitelé traktorů
v Pikárci podávat na obecním úřadě do 30. 12. 2014. K prohrnování bude vyuţita obecní radlice.
- Sníţení poplatku za popelnice na 480 Kč za osobu v roce 2015. Kaţdý dům v obci dostane v příštím
roce 1 kus plastového kompostéru (na kompostování trávy, listí apod.) Prosíme občany o důsledné
třídění odpadů. Tím se mohou náklady na odvoz komunálních odpadů v dalších letech ještě sníţit.
-

Obecní kalendář na rok 2015 s hasičskou tématikou. Je moţné jej zakoupit v místní prodejně
Jednoty. Cena 105,- Kč

-

Odebírání obědů z Charitního domova v Moravci a případná pomoc při financování dopravy
z obecních financí (bude ještě projednáváno). Prosíme občany, pokud mají zájem o odebírání obědů,
aby se co nejdříve přihlásili na obecním úřadě. Při větším počtu obědů se sníţí platba za dopravu.
Ceny obědů:
Charita:cena 1 oběda bez dopravy je nyní 68,- Kč. Vaří se i o víkendech (doprava OU Moravec
100Kč/den), další moţnosti jsou:
Proagro Radešínská Svratka 65,- Kč včetně dopravy na jedno výdejní místo v obci. Nevaří
víkendy a diety.
Rekreační středisko Křižanov 65,- Kč včetně dopravy do domu. Nevaří víkendy a diety. Mají
vlastní jídlonosiče.
Úplné znění Usnesení z jednání zastupitelstva je přílohou zpravodaje

2. Kulturní akce
Rozsvícení vánočního stromku a adventního věnce v parku na návsi na 1. adventní neděli. Rodiče s dětmi
se, jako kaţdý rok, i letos sešli u místní kaple a slavnostním průvodem s lucerničkami a lampióny prošli obcí
a shromáţdili se v parku u vánočního stromu. Zde proběhlo kulturní pásmo dětí a mládeţe. Na závěr byl
rozsvícen vánoční strom a vypuštěny lampiony štěstí. Všechny přítomné pozdravil starosta obce a popřál
klidnou adventní dobu.
Mikulášská besídka
V neděli 7. prosince 2014 se konala v kulturním domě tradiční mikulášská besídka. Za dětmi se přišel
podívat svatý Mikuláš s krásnými andílky a zlobivými čertíky. Poté co si Mikuláš vyslechl modlitbičku,
básničku nebo písničku, obdaroval všechny děti pytlíkem plným dobrot. Ty zlobivější děti si čertíci označili,
aby si je do příštího roku zapamatovali, a zlobivci museli slíbit, ţe se polepší. Po celou dobu hrály dětské
písničky, děti tancovaly, soutěţily, a také dostaly dáreček, který na ně čekal pod krásně nazdobeným
stromečkem. Všichni jsme proţili velmi pěkné a pohodové odpoledne se spoustou záţitků a budeme se těšit
zase na příští rok.
Ţivý Betlém. Tradiční vánoční představení o narození Jeţíška bude 24. 12. 2014 ve 12.30 hod. u kulturního
domu. Po skončení je moţno si odnést Betlémské světlo. Všichni občané jsou srdečně vítáni.

3. Vánoce ve farnosti Moravec
Betlémské světlo bude v kostele od neděle 21. 12. 2014.
Mše svaté na Moravci v období vánočních svátků:
24. 12. 2014 Štědrý den
25. 12. 2014
26. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015

Hod boţí vánoční
svatý Štěpán
Silvestr
Nový rok

půlnoční mše svatá ve 22.00 hod,
(autobus z Pikárce odjíţdí ve 21.20 hod.)
9.15 hod.
9.15 hod.
14. 00 hod. děkovná bohosluţba
9.15 hod.

4. Plesy pořádané v Pikárci
3. 1. 2015 (sobota)
17. 1. 2015 (sobota)
30. 1. 2015 (pátek)
8. 2. 2015 (neděle)

II. Společenský ples - KDU-ČSL (Bobrůvanka + Dessert)
Myslivecký ples - MS Bobrůvka (Pikardi)
Maškarní taneční zábava – Obec Pikárec (Pikardi)
Dětský maškarní karneval v kulturním domě od 13,30 hodin

5. Ostatky 2015
14. 2. 2015 (sobota)

od 12.00 průvod masek po návsi (Bobrůvanka)

6. Závěrem
Případné 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 3-4 měsíce.

V tomto adventním a předvánočním čase si podejme vzájemně ruku, odpusťme si,
popřejme si radostné a požehnané prožití vánočních svátků a vše dobré do nového
roku 2015. Symbolicky pozvedněme číše a připijme si na zdraví.
zastupitelstvo obce Pikárec

Tento zpravodaj vydává v elektronické podobě Obec Pikárec
informace sepsal Pavel Krejčí, člen OZ, email: krejci51@seznam.cz

