www.pernarec.cz

Dotace na opravu interiéru a exteriéru MŠ

Obec Pernarec získala dotaci na opravu interiéru a exteriéru MŠ ve výši 250 000,- Kč. Celkový
objem finančních prostředků vyčleněných na opravu MŠ je plánován ve výši 700 000,- Kč. Oprava se
bude týkat kompletní výměny sanitární keramiky, obkladů a dlažeb v interiéru MŠ, dále vymalování
školky uvnitř i zvenku, oprava plotu a přístupového chodníku.
Z důvodu rekonstrukce bude MŠ uzavřena od 29.6. do 31.8. 2015. Rodiče mohou umístit svoje
děti do Mateřského centra Sluníčko v Líšťanech v době od 29.6. do 20.7. a od 17.8. do 31.8. Bližší
informace získáte u vedení ZŠ.

Povolení stavby přístřešku na hřišti

Obec Pernarec získala souhlas od Pozemkového úřadu s umístěním stavby. Nemusíme tedy čekat na
odkoupení pozemku, ale můžeme začít ihned po vydání stavebního povolení, které je v současné době v
běhu. Při zadávání projektové dokumentace byla podmínka využítí veškerého stávajícího materiálu.
Stavbu plánujeme postavit svépomocí ve spolupráci obec - Sokol Pernarec.

Májka
Jako každý rok i letos byl postavena májka. Dík patří našim hasičům, kteří vybrali obvzláště
hezkou a vysokou. Večer došlo samozřejmě i na pálení čarodějnic, opékání buřtů a kdo chtěl, mohl si
zazpívat při kytaře. Bohužel v noci se zlomila špička a tak jsme si sami svoji májku museli podříznout.
A než se naši hasiči vzpamatovali, aby májku znovu postavili, májka další den záhadně zmizela .

Pro připomenutí
Výměna dveří
Ve dnech 3. a 4.6. 2015 dojde k výměně
vchodových dveří v bytových domech č.p. 103,
104, 105
Nakládání s bioodpadem
Připomínáme všem, že mohou využívat
kontejner na bioodpad, který je umístěn na
bývalé skládce a je k dispozici každou sobotu od
9 do 11 hod zdarma. Po dohodě lze též využít
odvoz bioodpadu obcí za poplatek 50 Kč.
Vítání občánků
Dne 13.6. ve 14 hod. proběhne v obřadní síni
obecního úřadu vítání občánků.
Poděkování
Poděkování patří paní Olině Vítové, která
zajistila lavice a stoly pro MŠ na venkovní
posezení, zdarma jako sponzorský dar.

Pozvánka
Občanské sdružení Vydrýsek a Obec Pernarec zve
všechny děti na DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
13.6. 2015 od 13 30 hod. ve Skupči.
Pozvánka
Sokol Pernarec a Obec Pernarec zve všechny děti a rodiče
na dětský den 6.6. od 14 hod. na hřišti v Pernarci.
Připravené budou soutěže, bohaté ceny a samozřejmě
občerstvení.

