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OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Během srpna započala výstavba herních prvků a tím se naše
obec dočkala po 3 letech obnovení venkovní hrací plochy s
pískovištěm. Herní prvky dodala firma FLORA SERVIS - Lubomír
Straka, Brno a celé hřiště bylo vybudováno za 328.576,-Kč (vč. DPH).
Výše dotace v rámci Obnovy a kultivace veřejných prostranství jako
míst k setkávání od MAS Český západ - místní partnerství by měla
činit 225.932,-Kč.
V pátek 31.srpna 2012 bylo hřiště za přítomnosti starostky
obce a přihlížejících diváků otevřeno pro děti, které se i přes nepříznivé
počasí nemohly dočkat, aby nové herní prvky vyzkoušely.
Každý uživatel je povinen se seznámit s Provozním řádem
veřejného dětského hřiště v Pernarci a je určeno pro věkovou hranici
od 3 – 14let (podle typu herních prvků).
Provozní doba: duben – září 9:00 – 20:00 hod.,
říjen – březen 9:00 – max. do 17:00 hod. (dle počasí)





Podepsána smlouva o zřízení věcného břemene IV-120005928/VB/1 Pernarec - Krukanice, p.94, kabel NN,
jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla
sjednána ve výši 1.200,-Kč vč. DPH
Na základě vydaného záměru na prodej p.p.č. 67/7 v
k.ú. Pernarec Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej
pozemku za cenu 9.170,-Kč p. Rudolfu Válkovi a Mgr.
Jiřině Balínové



Byl schválen pronájem bytu 2+1 Pernarec čp. 107 po p.
Liškové p. Václavu Trochovi ml. od 1.9. 2012



Schválena úprava rozpočtu obce na r. 2012 – č.3/2012:
příjmy – 94.300,-Kč a výdaje – 94.300,-Kč; úprava
rozpočtu na r. 2012 – č.3/2012 je vyrovnaná





Podepsána kupní smlouva č. 58/950/12 mezi Obcí
Pernarec a Státním statkem Jeneč, státní podnik v
likvidaci, jejímž předmětem je koupě p.p.č. 55/7 o
výměře 39m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Pernarec za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.500,Kč

Byl vydán souhlas s vedením a vyznačením jezdecké
stezky dle standardů KČT, dle které Obec Pernarec
jako vlastník pozemků
Krukanice 368,375/1,377/1 a
Pernarec 1547/3,1548
souhlasí s vedením a
vyznačením jezdecké trasy
realizované v rámci projektu
"Na koni po západě Čech"



Prohlášení vlastníka budovy (budova čp. 108 a 137
obec Pernarec, k.ú. Pernarec) dle §4 zákona č. 72/1994
Sb., v platném znění bylo schváleno a bude podáno na
Katastr nemovitostí Plzeň sever

svážení listí ze zahrad - od října každé
pondělí (nejlépe se předem domluvit se
zaměstnanci obce)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU SE USKUTEČNÍ 3.LISTOPADU 2012

CESTA STRAŠIDELNÝM PERNARCEM
Sobotní večer 1.září se Pernarec proměnil v místo plné pohádkových
postav, které navštívily v hojném počtu děti nejen z naší obce, ale i jejich
kamarádi a známí.
Úkolem bylo samostatně nebo po skupinkách projít
cestu s plněním nejrůznějších úkolů či odpovídat na
záludné otázky, které jim dával vodník, straka nebo
poustevník.
Nejstrašidelnější byl
pro mnohé zážitek s
hejkalem, ježibabou či
smrťákem, naopak
nejpříjemnějším bylo
povídání s bílou paní a
vílou, zkouška u
poškoláků či babky
kořenářky, hraní karet s
loupežníky. Odměnou za statečnost a splnění všech úkolů bylo malé
občerstvení v podobě vuřtů od žebráka.

1.TŘÍDA NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Tak jako každý rok i letos paní starostka s panem ředitelem
a tř. učitelkou uvítala žáčky 1.třídy v obřadní síni Obecního
úřadu a spolu s p.uč. Hausnerovou předala drobné pomůcky,
které budou využívat při výuce.

Manželé Jirsovi z Pernarce oslavili v srpnu 2012
55.výročí svatby - blahopřejeme..
foto zleva: Iveta Karlová, David Tipán, David Kapr, Ladislav Toráč, Jakub
Zouna, Filip Tintěra, Štěpán Příhoda, Karolína Buhlová, Lukáš Křivánek,
Zdeněk Marek a Josef Achac

Squash klub a restaurant Pernarec hledá nové zaměstnance
Již koncem roku otevře v Pernarci v budově bývalého kina společnost LC group
Plzeň s.r.o. zcela nový squash klub a pizza restaurant na evropské úrovni, který nabídne všem
hostům řadu možností na trávení volného času, a to jak aktivním způsobem, tak i příjemným
posezením u dobrého jídla či kvalitní kávy. Hostům dále nabídne vysokorychlostní internet
včetně možnosti zapůjčení notebooku, možnost spálit kalorie při hře na mezinárodně certifikovaném squashovém kurtu,
velkoplošnou obrazovku pro sledování sportovních přenosů v HD kvalitě, možnost online sázek prostřednictvím renomovaných
sázkových kanceláří a samozřejmě možnost čerpání věrnostních slev formou zákaznických karet.
V nabídce jídel bude mnoho variací pizzy připravované ve speciální peci na dřevě, pravé italské těstoviny nebo chlapské
steaky z nejlepšího hovězího. Samozřejmostí bude rozvoz pizzy: do 10 km zcela zdarma, do 20 km za mírný poplatek.
Pro maminky s dětmi bude připraven dětský koutek, dopoledne bude k dispozici speciální snídaňové menu s racionálním
pečivem, čerstvě připravovaným přímo v restauraci. Všem bude k dispozici salonek pro 20 osob pro privátní akce s individuální
péčí a obsluhou. Protože chceme pro budoucí zákazníky zajistit profesionální služby na vysoké úrovni, hledáme spolehlivé a
bezúhonné mladé lidi na pozice: servírka/barman
kuchař/kuchařka
uklízeč/uklízečka
Zájemci o tuto práci přímo v Pernarci se hlaste prosím u jednatele společnosti LC group Plzeň s.r.o. na telefonu
606 622 567 v prac. dny mezi 9,00 a 15,00h. Každý zájemce se může dostavit k místnímu pohovoru do zasedací místnosti OÚ
Pernarec v pondělí 22.října mezi 15,00-17,00h

