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Bytový dům čp. 137
V posledním týdnu měsíce srpna byla provedena dle
plánu kompletní výměna kanalizačních a vodovodních
stoupaček v Pernarci čp. 137. Během prací však
vyplynula i nutná výměna trubek přívodu vody
k bateriím, které jsou ve velmi špatném stavu a
kompletní výměna vodoměrů.

 ZŠ a MŠ Pernarec získala finanční příspěvek ve
výši 413.572,20,-Kč jako neinvestiční dotaci na akci
„EU peníze školám“ Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

SDH Pernarec – hasičská soutěţ Pláň 3.9. 2011
Pernarečtí hasiči vybojovali 1. místo – BLAHOPŘEJEME!

SDH Pernarec na hasičské soutěţi - Nevřeň
30.8. 2011

Vítání prvňáčků – 1.9. 2011
Na Obecním úřadě v Pernarci již tradičně proběhlo 1.září
vítání prvňáčků. Letos jich bylo opravdu málo, protože do
1.třídy nastoupili jen 4 žáci. První třída je spojena se čtvrtou a
tř. učitelka je Mgr. Danuše Brabníková.
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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
osobní pneumatiky ( 4 ks na jednu rodinu)
- lednice

Objemný komunální odpad, který nelze umístit do
popelnice ( linoleum, koberce, starý nábytek)
Prvňáčci: Petruška Obermajerová, Vojta Troch, Kubík Myška a
Tomáš Lacina

 Na 22. října 2011 je plánováno vítání občánků
Budou vítáni tito občánci: Alžběta Kubizňáková,
Sebastian Hlous, Samuel Trš a Marcela Pacáková

MÍSTNÍ OBECNÍ KNIHOVNA PERNAREC
Od října otevřena:
PONDĚLÍ a STŘEDA 16:00 – 17.00h
na požádání kdykoli

!!! Důrazně upozorňujeme občany, že odpad
možno odevzdat jen v určenou dobu,
nikoliv den před určeným svozem!!!
!!!Materiál, který obsahuje azbest, nebude odvezen!!!

 Z důvodu prasklé kanalizace v k.ú. Krukanice byla
provedena výměna potrubí 6.9. 2011 za celkovou
částku 2354,-Kč + zaplacena potřebná mechanika
2500,-Kč

 V období od 13.- 20.9. 2011 bylo provedeno
odstranění závad tlakových expanzních nádob
teplovodních plynových zdrojů a došlo k výměně
plynového kotle v objektu hasičské zbrojnice.
 Na OÚ v Pernarci byly
uskutečněny během srpna a
září již 2 svatební obřady a
v listopadu by měl být
uskutečněn další svatební
obřad (oddávající p. Jindřiška
Koncevičová).
 Byl zpracován Povodňový plán pro obec Pernarec
a jeho spádové obce, který bude součástí
digitálních povodňových plánů ORP Nýřany

 Zastupitelstvo obce schválilo udělení výjimky
z počtu žáků ve třídách. Vyhláška MŠMT ČR
č.48/2005 Sb. stanoví nejnižší počet žáků na jednu
třídu 17. Škola má 7 tříd (spojené jsou 1.+ 4.třída a
3.+5.třída). 1.září nastoupilo do školy 91 žáků,
průměr je tedy 13 žáků na třídu.
 Pan Pavel Klička – má chatu v Něšově, podal na
OÚ Pernarec geometrický plán, který bude sloužit
jako podklad k podání záměru o prodeji nově
vzniklé pozemkové parcely v k.ú. Něšov: p.p.č.
2
310/2 o výměře 150m (vzniklou z pozemku č.310)
– viz geom. plán č. 61-20/2011

Soutěţ SDH Pernarec – 24.9. 2011

 Plzeňský kraj bezúplatně převedl pozemky pod
chodníkem v obci Pernarec. Obec může chodníky
pouze opravit, ale nesmí udělat nové s vysokým
obrubníkem z důvodu chybějící kanalizace.
V SOBOTU 14.9. SE
NAŠE MLÁDEŢ, KTERÁ
SE SCHÁZÍ U
STŘEDISKA, OPĚT
PŘEDVEDLA. POKUD
SE CHCE VYBÍJET
TÍMTO ZPŮSOBEM,
MOHLA BY SVÉ SÍLY
ZAPOJIT PŘI POMOCI
NA AKCÍCH
POŘÁDANÝCH
SPORTOVCI NEBO
HASIČI. TAKOVOU
AKTIVTU BYCHOM
UVÍTALI




Zastupitelstvo obce schválilo na veřejné schůzi 22.9.
2011 podání žádosti o odkup pozemku p.č.1586 v obci
2
Pernarec, k.ú. Pernarec o celkové výměře 1931m za
cenu 110.530,44,-Kč od SELGEN a.s. Tento pozemek
bude sloužit jako přístupová cesta k domu čp.108 a
případná komunikace k dětskému hřišti.
Byl podán záměr na prodej nově vzniklých pozemkových
a stavebních parcel v k.ú. Březí: p.p.č. 415/3 o výměře
2
154m (vzniklou z pozemku č.415), st.p.č. 10/2 o výměře
2
2
19m a st.p.č. 10/3 o výměře 14m vzniklé ze st.p.č. 10) –
viz geom. plán č. 52-385/2010

Paní ředitelka Mgr. Marie Formanová ukončí k
31.12. 2011 své působení na Základní škole a
Mateřské škole v Pernarci.


Obec Pernarec podala žádost o odkup pozemku
2
p.p.č.103/3 v k.ú. Pernarec o celkové výměře 1309 m za
restituční nároky od PF ČR. Tento pozemek je využíván
na základě nájemní smlouvy č. 64N07/04 jako zahrada
s dětským hřiště v areálu MŠ Pernarec. Jelikož se dětské
hřiště budovalo za pomoci schválené dotace od EU, je
nutné zajistit udržitelnost projektu na pět let. Bohužel
k tomu nestačí nájemní smlouva s PF ČR na dobu
neurčitou a nelze tuto nájemní smlouvu upravit či změnit.
Proto bylo nutné zažádat o odkup tohoto pozemku. PF
ČR může Obci Pernarec zaslat potvrzení o zaslání
žádosti o odkup pozemku a to bude zasláno na SZIV do
Č. Budějovic, aby mohla být dotace poskytnuta.

Na 9.ročníku „O svatováclavský pohár“, který
pořádal SDH Pernarec, se soutěžící i diváci rozhodně
nenudili. Bohatá účast hasičských družstev, pěkné počasí,
dobré
pohoštění a
1.ročník
Sudové
olympiády –
to vše bylo
zárukou
příjemně
stráveného
sobotního dne.
Pernarečtí hasiči zvítězili v hasičské soutěži, čímž
udělali radost nejen sobě, ale i místním. Své vítězství oslavili
skokem do hasičské nádrže a přípitkem z poháru vítězství.
V Sudové olympiádě zvítězil Antonín Dražský a z žen
excelovala Stanislava Krátká.

