Obecní
zpravodaj
6. vydání 12/2016
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
nejnovější číslo zpravodaje k vám přichází před nejkrásnějšími svátky v roce. Máme se
pozastavit, užít si pohody Vánoc a zavzpomínat na ty, kteří už mezi námi nejsou.
Přijměte nyní několik informací o dění v obci.

Z jednání zastupitelstva obce
Poslední jednání obecního zastupitelstva v roce 2016 se uskutečnilo dne 8. 12. 2016.
(Přílohou jsou usnesení ze dvou jednání č. 5 a č. 6.)
Co se v roce 2016 vybudovalo, pořídilo a kolik to stálo?
Obec velkou část prostředků investovala do rekonstrukce místních a obecních komunikací,
celkem je to cca 2,2 mil. Kč, konkrétně takto:
cesty
do Losů
1. 442. 900,- Kč
za Proagrem
422. 700,- Kč
u Hájkových
350. 300,- Kč.
Dále došlo k nákupu zemědělské půdy o výměře 46.952 m² za 1,5 mil. Kč.
Mezi významné položky patří také oprava ústředního topení, výměna radiátorů a nová
vinylová podlaha v kulturním domě, cena 284. 600,- Kč, pořízeno v rámci Programu obnovy
venkova.

Vraťme se krátce ke srazu rodáků
V sobotu 1. 10. 2016 v odpoledních hodinách se sešli v místním kulturním domě rodáci a
jejich rodinní příslušníci, aby se potkali se známými, pohovořili a zavzpomínali na léta minulá.
Odpolední program začal kulturním vystoupením pikáreckých dětí. Následně na podium
vystoupil místní herecký kroužek, aby předvedl ukázky z filmu: Vesničko má, středisková.
Všechny účastníky přišel pozdravit p. farář Vít Fatěna. Následovalo přivítání starostou obce.
Přítomní se dověděli, co se v obci děje, co se buduje a jaké jsou plány do budoucna. Poté
všichni poobědvali a dále už byla volná zábava. Byla možnost navštívit výstavu dřevěných
soch, nebo si udělat projížďku po obci koňským spřežením. Mladí hasiči předvedli ukázku
požárního útoku. Po večerní mši svaté v kapli pokračovala zábava se skupinou DESSERT až
do nočních hodin.

Co proběhlo a co nás dále čeká…
V neděli 27. listopadu 2016 jsme vstoupili do adventní doby a období přípravy na Vánoce.
Odpoledne se tradičně sešly děti s rodiči u kaple, aby vyšly průvodem s lampiony a světýlky
směrem k parčíku. Tam jsme symbolicky zapálili 1. svíci na adventním věnci a děti se
představily v kulturním programu. Po přivítání starostou obce byl rozsvícen vánoční strom a
nakonec byli všichni pozváni na teplý punč. Každou další neděli v 16.30 hodin se postupně
rozzářily další svíce, doprovázené vždy malým kulturním programem. Na poslední adventní
neděli dokonce začal padat sníh a vytvořil krásnou předvánoční atmosféru.
V neděli 4. prosince 2016 se uskutečnila tradiční Mikulášská besídka určená nejen dětem,
ale také rodičům, prarodičům a všem, kdo má rád zábavu. Besídky se v letošním roce
zúčastnilo 75 menších i větších dětí. Všechny děti hned na začátku přivítal svatý Mikuláš
společně s andílky a čertíky. Děti si pro svatého Mikuláše připravily spoustu krásných
básniček, písniček a modliteb, a za to byly také odměněny balíčkem s ovocem a sladkou
drobností. Na všechny děti také čekaly dárečky jako překvapení pod stromečkem. Po rozdání
dárečků si naši malí mohli zatancovat společně s čertíky a anděly a zahrát si rytmické hry.
Jako tradičně bylo připravené i občerstvení – párek v rohlíku a limonáda. Celé odpoledne
doprovázely dětské písničky.
Doufáme, že se nedělní odpoledne všem líbilo, a budeme se těšit na viděnou příští rok.
Děkujeme také všem, kteří se podíleli nebo jakkoli jinak spolupracovali na přípravě
Mikulášské besídky.
Pozvánka na Pikárecký Živý Betlém

Vánoce ve farním kostele na Moravci
24. 12. 2016 Štědrý den - noční mše svatá ve 21.00 hod. (autobus z Pikárce ve 20.40 hod.)
25. 12. 2016 Slavnost Narození Páně - 9.15 hod.
26. 12. 2016 svátek Sv. Štěpána - 9.15 hod.
1. 1. 2017 Nový rok - 9.15 hod.

A už jsme zase o rok starší a máme rok 2017…
V lednu začíná plesová sezóna.
IV. Společenský ples
V sobotu 7. ledna 2017 jste zváni na IV. Společenský ples, který pořádá Místní organizace
KDU-ČSL za podpory Okresní organizace ve Žďáře nad Sázavou. Je připravena výborná
kuchyně, předtančení, losování o ceny, zahrají Vám kapely Bobrůvanka a Dessert.
Myslivecký ples
Následující sobotu 14. 1. 2017 se uskuteční tradiční Myslivecký ples, který pořádá Myslivecké
sdružení Bobrůvka. Čeká Vás myslivecká kuchyně, losování, zahraje skupina Pikardi.
Maškarní bál
V pátek 27.1.2017 Vás zvou hasiči a sportovci z Pikárce do KD na Maškarní bál. Hrají Pikardi,
je připravena bohatá tombola.

A koncem února – v sobotu 25. 2. 2017 proběhnou tradiční „OSTATKY 2017“

Akce pro děti
Bobování na Křibu
Zveme všechny malé i velké nadšence na bobování na Křibu. Termín bude upřesněn dle
počasí!
Dětský karneval
V neděli 12. března 2017 připravujeme dětský karneval. Všichni malí i dospěláci jsou
srdečně zváni!
Krásné a pohodové vánoční svátky a šťastné vykročení do roku 2017 přejí všem
Pikárecké ženy
SDH Pikárec
SDH Pikárec děkuje všem členům a přátelům hasičů za pomoc při pořádání nejen kulturních
akcí během celého roku 2016. Děkujeme našim týmům za vzornou reprezentaci při soutěžích,
zvláště pak velitelům malých hasičům, kteří se do práce s dětmi vrhli s nadšením. Celé naše
snažení vyvrcholilo pořádáním dětských hasičských závodů v Pikárci. Poděkování patří
samozřejmě také všem, kdo se vzorným způsobem starají o hasičskou techniku a bez kterých
bychom na soutěžích nedosahovali takových skvělých výsledků. Celé počínání SDH bylo
završeno hasičskou valnou hromadou, která se konala 10. 12. 2016. Zde byl zhodnocen celý
uplynulý rok a stanoveny cíle na rok příští.
Rádi bychom všem občanům popřáli krásné a poklidné Vánoce a úspěšný nový rok.
Za SDH Pikárec
Jan Smažil

Závěrem
Přejeme Vám, ať prožijete Vánoce v radosti, klidu a pohodě, v kruhu svých blízkých
a rok 2017 ať přinese jen dobré věci.
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. 5/2016:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje toto usnesení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Rozpočtové opatření č. 3. a 4.
EON – věcné břemeno
Pozemky u Proagra- výkup
Vysílač Vodafone na výletišti
VPP – Hladík Alois na 2 měsíce
Opravit cestu za Proagrem

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1)
2)
3)
4)

Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Plnění rozpočtu k 30. 6. 2016
Ukončení opravy cest u Hájkových a u Losů
Program na Rodáky 2016

Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání OZ ve 20.00 hod. ukončil.
Datum vyhotovení zápisu: 19. 9. 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení č. 6/2016:
Zastupitelstvo počtem 9 hlasů schvaluje toto usnesení:
1) Rozpočtové opatření č. 5. a 6.
2) Poplatek za komunální odpad na 2017
Rozpočet obce Pikárec 2017
3) Smlouvu s Vodafone po úpravách
4) Smlouvu s TS Bystřice nad Pern.
5) Nový územní plán obce
6) Smlouvu na výkup pozemků u Proagra – cesta
7) Zvýšení nájemného
8) Opravu povrchu cesty k Radkovu
9) POV 2017 – oprava topení a lino v KD
10) Písemné upozornění na zákaz zastavení vozidel na chodníku.
11) Oslovení projektantů na ozelenění kolem kaple
12) Iventarizační komisi a inventury dne 2. 1. 2017 od 18.00 hod.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Vyúčtování Rodáků 2016
2) Novou žádost na dětské hřiště
Zastupitelstvo odkládá:
1) Žádost MŠ a ZŠ Dobrá Voda
Zastupitelstvo neschvaluje:
1) Pořádání Maškarní zábavy obecním zastupitelstvem
Starosta poděkoval za účast všem přítomným a zasedání OZ ve 20.30 hod. ukončil.
Datum vyhotovení zápisu: 15. 12. 2016

