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Prodej tatry
Tatra byla
prodána 1.4.
2011 panu Karlu
Holanovi,
Sadská za
částku 60 000,Kč (vč. DPH).

 U hasičské nádrže v Pernarci bude umístěn památeční
kámen (pomník) na vlastní náklady žadatele.

Vítání občánků - 9.4. 2011

Rekonstrukce střechy ŠD + ŠJ
Na základě podané žádosti o dotaci v rámci Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje byla obci
Pernarec schválena dotace ve výši 130 000,-Kč na
rekonstrukci střechy ŠJ+ŠD Pernarec čp.24
noví občánci: Karolína Pekarová, Dominik Zelenka,
Ondřej Vohlídal, Vojtěch Červenka, Adam Mlčoch, Petr
Růžek a Barbora Stárková

Pálení čarodějnice a stavění májky v Pernarci

 Byla schválena Smlouva o vytvoření společného
spádového obvodu Základní škola a Mateřská škola
Pernarec s Obcí Křelovice a Dohoda mezi obcemi
Pernarec a Trpísty, ve které se obec Pernarec jako
zřizovatel ZŠ zavazuje obci Trpísty umožnit plnění
povinné školní docházky v této škole.

Upálení čárodějnice viděli
někteří z Pernarce poprvé. V
sobotu 30.dubna se za
pomoci místních
dobrovolných hasičů a
některých občanů uskutečnilo
tradiční stavění májky. A
čarodějnice zpestřila pěkný
večer strávený u ohně nebo
při sledování hokejového
zápasu. Důkazem byla i
velká účast na této akci, která
se pro některé vytrvalce
protáhla až do druhého dne.

 Ve čtvrtek 21.4. obecní zaměstnanci po domluvě s p.
Tintěrou vyčerpali vodu z kanalizace vedoucí z obce
na pozemku p. Tintěry. Byla objednána potřebná
mechanizace (za 3.360,-Kč) a prasklá roura
vyměněna.

Pronájem části hřiště od Pozemkového fondu
Dne 1.6. 2011 se přidává do nájemní smlouvy na základě
žádosti Obce Pernarec pozemek v k.ú. Pernarec p.p.č.
1018 (část hřiště) o výměře 3 600 m2 orná půda. Tímto
dodatkem se nově stanovuje výše ročního nájemného na
částku 25 349,-Kč (nájemné za "nově přidaný" pozemek
činí 6 016,-Kč od PF).

28.5. 2011 bude KÁCENÍ MÁJKY
u hasičárny v Pernarci

Předání pamětních plaket péče o válečné hroby
Ve středu 4. května 2011 se na Krajském úřadě
Plzeňského kraje uskutečnil slavnostní akt, při
kterém byly zástupcům měst, obcí a občanům kraje
předány pamětní plakety péče o válečné hroby, jako
výraz ocenění jejich příkladné a záslužné práce v
této oblasti; za obec Pernarec byla oceněna paní
Viera Nováková – za péči o hromadný hrob obětem

LETNÍ KINO
v Pernarci
v úterý 5.7. 2011
promítání české komedie

"ŢENY V POKUŠENÍ"
od 21:00h u hasičárny
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

AKCE K MDD 14.5.2011 - MYDLOVARY
Firma InvestLES Plzeň Ing. Ludvík Jiří spolu se psem
Lupčou uskutečnili turisticko-historicko-lesáckou a
přírodovědní expedici

pochodu smrti v obci Pernarec.

Dne 11.6. 2011 se uskuteční
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Předmětem svozu budou tyto druhy odpadu:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, obaly z plastů a plechovky od
barev
- zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
- všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- lednice
- osobní pneumatiky ( 4 ks na jednu rodinu)
Objemný komunální odpad, který nelze umístit do
popelnice ( linoleum, koberce, starý nábytek)
!!! Důrazně upozorňujeme občany, že odpad možno
odevzdat jen v určenou dobu, nikoliv den před určeným
svozem!!!

DĚTSKÝ DEN V PERNARCI
SOBOTA 4.6. 2011 od 13:00 hodin
- na hřišti v Pernarci
Okresní soutěţ muţů Plzeň - sever jaro 2011
22.kolo 21.5.
23.kolo 28.5.
24.kolo 5. 6.
25.kolo 11.6.
26.kolo 18.6.

17:00h
17:00h
17:00h
17:00h
17:00h

SOKOL Pernarec x SOKOL Pňovany
SOKOL Pernarec x TATRAN Třemošná
SK Viktorie Úlice x SOKOL Pernarec
SOKOL Pernarec x SLOVAN Blatnice
SOKOL Trnová x SOKOL Pernarec

 Proběhla volba nového člena kontrolního výboru
místo Ivany Trochové, která nastoupila na místo
účetní od 1.5.2011 na Obecním úřadě v Pernarci.
Novým členem kontrolního výboru byla zvolena paní
Irena Dvořáková s platností od 1.5.2011
 Zastupitelstvo obce Pernarec vydává územní plán
Pernarec. Jeho konečná a schválená verze bude k
nahlédnutí na Obecním úřadě v Pernarci.

 Byla vypracována smlouva o poskytnutí
neinvestičního finančního příspěvku na provoz
zdravotního střediska Pernarec od Obce Křelovice ve
výši 24 000,-Kč.

FOTBALOVÝ TURNAJ V PERNARCI
sobota 23.7. 2011
bližší informace budou upřesněny
Brzy můžete
využít nově
vybudovaná
parkovací místa
při nákupu na
návsi (!pokud
bude volný
přístup ...!)

