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Návrh znaku a vlajky obce
„V zeleném štítě pod zlatou hlavou s trojím černým parožím vpravo z dolního okraje vyrůstající zlatá berla se závitem zakončeným lilií, vlevo
koňská hlava s krkem provázená dole hvězdou, obojí stříbrné.“
Archivní průzkum v období před konstitucí obecního zřízení nepotvrdil existenci
vlastního obecního obrazového pečetního znamení žádné z uvedených vsí.
Archivní fondy, u nichž lze očekávat případné užití pečeti obce – tj. například
Indikační skizzy nebo Popisy hranic Stabilního katastru v Národním archivu v Praze
z období první poloviny 19.století - totiž shodně ukazují pouze otisky
vrchnostenských pečetí panství Krukanice a Bezdružice, k nimž jednotlivé vsi
v minulosti patřily.Zatímco pečeť panství Bezdružice byla pouze nápisová, v pečeti
panství Krukanice spatřujeme heraldické symboly v podobě trojího jeleního paroží
ze znaku kláštera premonstrátů v Teplé.Kromě pečeti panství Krukanice, tj. panství
se sídlem na území dnešní obce Pernarec, existují ještě dva doklady o historických
obrazových pečetích na území dnešní obce: Jedná se o otisky dvou farních pečetí
kostela v Pernarci, jež obsahují v různých podobách shodný námět – vyobrazení
sv.Mikuláše, patrona pernareckého farního kostela, s jeho typickými atributy
v podobě berly a mitry.
Při absenci historických obecních pečetí mohou jako historický pramen pro tvorbu
znaku obce figurovat popsané obrazové pečeti panství Krukanice a farnosti
Pernarec. Náměty jejich obrazů totiž vyjadřují i dva podstatné motivy historie obce:
1.Farní kostel sv.Mikuláše jakožto významná historická dominanta obce, jejíž počátky sahají do období pozdní gotiky, tj.poloviny 14.století,
2.Historická příslušnost obce a poloviny jejích místních částí ke klášteru v Teplé, s nímž souvisí i první zmínka o obci z roku 1219.
Kostel sv.Mikuláše, jehož patron je zobrazen na dvou zmíněných starých pečetích, lze ve znaku vyjádřit heraldicky jednoduchým způsobem v podobě obecné (tj.
z reality odvozené, avšak graficky adekvátně stylizované) figury berly, zatímco na první zmínku o obci a její staletou vazbu k tepelskému panství je možné
odkázat prostřednictvím obecné figury trojího jeleního paroží (nebo i zjednodušeně skrze figuru jednoho paroží), přičemž počet jednotlivých jeleních parohů
koresponduje s počtem místních částí obce.
Závit berly přitom můžeme zakončit lilií, která je mimo jiné typickým atributem P.Marie, čímž dosáhneme heraldicky adekvátně jednoduchého a přitom
dostatečně výrazného vyjádření jak farního kostela sv.Mikuláše v centru obce, tak kostela Nanebevzetí P.Marie v místní části Březí, jenž je k pernareckému
farnímu chrámu kostelem historicky filiálním.
Kromě tohoto základního významu může berla s lilií připomínat (ve spojení s jelením parožím, nebo samostatně) i tepelský klášter, protože ve znaku řádu
premonstrátů se obě tyto figury objevují.
Kromě uvedených dvou historicky dominantních prvků obsahuje návrh znaku obce Pernarec také několik dalších znakových figur vyjadřujících další relevantní
motivy z historie a geografie obce a jejích místních částí:
Obecná figura koňské hlavy s krkem představuje derivát erbu rodu Rozvadovských
z Něšova, jehož příslušníci se psali též dle místní části Něšov "z Něšova" a uváděli se seděním "ve Skupči" a kteří vlastnili svobodný dvůr v Málkovicích.
Obecná figura (šestihroté) hvězdy je převzata z erbu Winklerů z Heinfeldu (Heinsfeldu, Heimfeldu), kteří se připomínají jako majitelé tvrze Skupeč. Počet šesti
hrotů hvězdy přitom koresponduje s počtem šesti místních částí obce.
(zpracoval: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA)

 Pavel Anděl byl zvolen jako člen do školské rady za
Obec Pernarec
 Poskytnut příspěvek pro ţáky na dopravu na plavání ve
výši 2.700,-Kč
 Schválena výjimka z počtu ţáků MŠ na 28 ţáků na šk.r.
2011/2012
Podání ţádosti obce o bezúplatný převod zemědělského
pozemku podle § 5 odst.1 písm. b) zákona č. 95/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů p.p.č. 22 a p.p.č. 510/6 v k.ú.
Málkovice u Pernarce od Pozemkového fondu České
republiky

LETNÍ KINO PERNAREC
sobota 2.6. 2012
u hasičské zbrojnice
film bude zveřejněn dle aktuální nabídky na
DVD před akcí

Chodník v obci
- zahájeny práce od
13.dubna 2012.
Chodník byl rozebrán
vlastními silami
(materiál nabídnut pro
potřeby obce a
jednotlivým sdruţením,
teprve potom
soukromým osobám).
CHODNÍK JE
URČEN PRO
CHODCE - NIKOLI
K PARKOVÁNÍ AUT!!!

svoz větví a zeleně obecními
zaměstnanci končí 7.5. (další
termín svozu ze zahrad moţný po
předchozí domluvě na Obecním
úřadě za úplatu)

Schválení pronájmu obecních bytů:
byt 3+1 čp. 105 po p. Krčkové p. Heleně Hájkové od 1.5.
byt 2+1 čp. 107 po p. Hájkové sl. Šárce Svobodové od 1.5.
byt 2+1 čp. 107 po p. Zelenkovi p. Petru Tillerovi od 1.6.
Dne 19.5. 2012 se uskuteční
SBĚRNÝ DEN
pro obce Pernarec
Něšov
Skupeč
Málkovice
Krukanice
Pernarec
Březí
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8.45 hod.
9.45 hod.
10.45 hod.
11.45 hod.
12.40 hod.
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do
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do
do
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8.30 hod.
9.30 hod.
10.30 hod.
11.30 hod.
12.30 hod.
13.00 hod.

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, ţe odpad
moţno odevzdat jen v určenou dobu osobně,
nikoliv den před určeným svozem!!!
!!!Materiál, který obsahuje azbest nebude odvezen!!!

Očkování psů - 5.5. 2012
PŘESNÝ ČAS VYVĚŠEN NA PLAKÁTECH V OBCÍCH

 Podána ţádost o pronájem vodní plochy p.p.č. 980 a
982 k.ú. Pernarec (rybník-cihelna), prozatím zůstává
stávající stav vyuţití. Ţádost obce bude po provedené
lustraci (zajištění dokladů, které potvrdí stát)
postoupená sekci řízení oddělení převodů - PF ČR
Praha

SELGEN a.s. - UPOZORNĚNÍ
- někteří občané nedovoleně skládkují komunální odpad v
zahradě zámku, kde vzniká nepovolená skládka; v případě
zjištění porušení zákazu skládkování či vstupu na soukromý
pozemek bude celá věc předána k šetření Policii ČR

Vystoupení
žáků
školy v Čerňovicích
29.3. 2012 na setkání
MAS Český západ Místní partnerství

Obnovení venkovní hrací plochy s pískovištěm
Došlo k vytyčení
hranic pozemku 1589
k.ú. Pernarec
(12x20m) a dle
výběrové řízení 23.4.
podepsána smlouva s
firmou FLORA
SERVIS Brno na
částku 328.576,-Kč
vč. DPH
hrací prvky: kolotoč, velká prolézačka, pískoviště,
houpačka, houpadlo - realizace nejpozději do konce srpna
 Obec Křelovice schválila poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 24 000,-Kč na provoz zdravotního
střediska. V této souvislosti byla vypracována smlouva
o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na
provoz zdravotního střediska Pernarec
 Podán záměr na pronájem části p.p.č. 1/1 o výměře 385
m2 v k.ú. Březí u Pernarce, obec Pernarec, cena: 3,-Kč/
m2 ; tj. za celkovou částku 1.155,-Kč za rok. O nájemci
rozhodne ZO dle ţádostí na nejbliţším veřejném
zasedání.

Dětský den v Pernarci
neděle 3.6. 2012
hry a soutěţe pro děti
Myslivecké sdruţení Pernarec
SDH a TJ SOKOL Pernarec
hosté: Milan Zaleš-sokolnictví, MX-Pernarec
o.s., ZKO Plzeň – Čechurov (ukázky z výcviku psů)
VÝVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU
Dobrý den,
naše posádka u vás v obci prováděla výsyp papíru a ve zvonu byl i
komunální odpad.
Můţete prosím upozornit vaše občany, aby:
házeli tříděný odpad do příslušných kontejnerů
ty velké otvory ve zvonech nejsou proto, aby házeli dovnitř
objemově velké věci. Uvnitř zvonu je lanoví a při výsypu pak
nejdou otevřít spodní chlopně. To se stalo u plastů, kdy do zvonu
někdo narval plastový kanystr a ten se tam zaklínil.
EKO-SEPAR, s.r.o.

Stavění májky a pálení čarodějnice
Poděkování za uspořádání akce patří zejména SDH
Pernarec, dobrovolníkům při zdobení a stavění májky i
všem účastníkům této jarní akce, která i přes nepřízeň počasí
měla velký úspěch

