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Vítání občánků 22.10. 2011

Ukončení nájemní smlouvy na motokros
Ţádost p. Jana Dolanského o ukončení nájemní smlouvy na
část p.p.č. 1003/1 k provozování rekreačního motokrosu a
zkrácení výpovědní lhůty na dva měsíce byla schválena
zastupitelstvem obce a zbývající částku za pronájem v r.2011
pan Dolanský uhradí do 23.12.2011
Svoz objemného a nebezpečného odpadu - 8.10. 2011
- celková částka za odvoz činila 26.495,-Kč

noví občánci: Sebastian Hlous, Marcela Pacáková, Alžběta
Kubizňáková, Samuel Trš (nezúčastnil se)

Schválení prodeje obecních pozemků (nemovitostí)
a) panu Leopoldu Pikalovi, Březí 9 v k.ú. Březí, p.p.č. 415/3 o
2
výměře 154m (vzniklou z pozemku č.415), st.p.č. 10/2 o
2
2
výměře 19m a st.p.č. 10/3 o výměře 14m vzniklé ze st. p.č.
10)
b) panu Ing. Pavlu Kličkovi, Plzeň v k.ú. Něšov p.p.č. 310/2 o
2
výměře 150m (vzniklou z pozemku č.310)

Schválení pronájmu obecních bytů:




Cesta okrskem - 15.10. 2011
taktické cvičení v netradičních soutěžích, kterého se
zúčastnily SDH: Pernarec, Křelovice, Krsy, Pláň, Krsov a
Úněšov






2+1 Pernarec čp. 103 po p. Janě Lejčkové panu Petru
Stárkovi
3+1 Skupeč čp. 40 po p. Zdeňku Krpelovi panu Jiřímu
Pecušovi ml.
2+1 v Pernarci čp. 104 po p. Pavlu Andělovi panu Ondřeji
Hrabáčkovi
2+1 v Pernarci čp. 104 po p. Martinu Bráchovi panu
Tomáši Špirochovi
1+1 v Pernarci čp. 18 po p. Ondřeji Hrabáčkovi paní
Martině Bártlové od 1.1. 2012
garsoniéra v Pernarci čp. 105 po p. Martině Bártlové
panu Jiřímu Pecušovi st. od 1.1. 2012

Konkurz na ředitele/ku ZŠ a MŠ Pernarec
Dne 15.11. proběhlo první kolo konkurzního řízení na
obsazení místa ředitele/ky na ZŠ a MŠ Pernarec. Při otvírání
obálek prošli všichni čtyři uchazeči Mgr. Miroslava
Hausnerová, Mgr. Zuzana Houdková, Mgr. Marian Husák a
Mgr. Marta Kollerová do 2.kola, které se uskutečnilo 1.12.
2011.
V pátek 2.12.2011 starostka obce jmenovala do funkce
ředitele ZŠ a MŠ Pernarec Mgr. Mariana Husáka s účinností
od 1.1. 2012.

Zřízení věcného břemene
Vypracována smlouva o zřízení věcného břemene mezi p.
Radkem Zelenkou a Obcí Pernarec. Pan Zelenka zřizuje
věcné břemeno práva přístupu a opravy kanalizační stoky na
pozemkové parcele č. 26/16 pro oprávněnou z věcného
břemene Obec Pernarec
Zastupitelstvo obce Pernarec neschválilo poskytnutí
příspěvku na dopravu dětí do Mateřské školy v Úněšově ve
výši 32.608,-Kč

Byla
podána
ţádost o nadační
příspěvek
od
Nadace ČEZ na
projekt
Dětské
hřiště Pernarec,
které by mohlo
být vybudováno
do června 2012
na
sídlišti
v
Pernarci u čp.
108

Halloweenský večer - 5.11. 2011
autor článku: Markéta Brabníková – bývalá žákyně ZŠ

V sobotu 5.11. ozářily Pernarec lampiony a lucerny z dýní.
Členové SDH ve spolupráci s obecním úřadem a Základní školou
připravili pro veřejnost Halloweenský večer. Od 15,30 se hasičská
zbrojnice přeměnila ve výtvarnou dílnu, ve které děti se svými rodiči či
prarodiči vyráběly soutěţní lucerny. Okolo 18 hodiny uţ se na
stěnách míhaly odlesky svíček.
Symbolickým momentem se stal okamţik, kdy se děti
z místní školy chystaly nasadit první tóny svého pěveckého
vystoupení a obcí se rozezněla siréna. Stovka přítomných pak se
zatajeným dechem sledovala, jak se parta jejich kamarádů
v okamţiku proměnila v sehranou skupinu profesionálů.
Hasiči museli zasahovat u poţáru v okolí, vystoupení tak
neviděli, ale na Vánoce uţ děti připravily se svými
učitelkami tradiční vystoupení a hasičům to vynahradily.
Naladěn písněmi se vydal průvod barevných
lampiónů k místnímu zámku. Po návratu následovalo
vyhlášení
vítězů
a
předání
krásných
dortů.
Dorty,
jako
odměna
za
nejorigánlnější dýně, vzešly z
"dílny" Marie Hebíkové a byly
zakoupeny
díky
přispění
finančního daru od firmy
Hygocentrum prostřednictvím
paní Markéty Kopačkové z
Čerňovic

Obec Pernarec podepsala kupní smlouvu se společností
Selgen, a.s. na pozemek p.č. 1586 v k.ú. Pernarec o
2
výměře 1931 m za cenu stanovenou soudním znalcem ve
výši 110.530,-Kč

Půlnoční mše
v
kostele sv. Mikuláše v Pernarci
24. prosince 2011 v 15.00h
se zpěvem vánočních koled
za doprovodu varhan ...

Oprava chodníku v obci Pernarec
Na základě výběrového řízení bude zastupitelstvem obce
vybrána firma, která opraví chodník podél komunikace v
obci i za cenu, ţe můţe dojít k jeho poničení při budování
splaškové kanalizace. S opravou by se začalo na jaře 2012.

zpěv: Hana Roučková
varhany: Jan Kopačka

Matrika na OÚ v Pernarci jiţ od 1. prosince 2011 nepřijímá
ţádosti o občanské průkazy. Zaţádat o vydání OP si
zájemci mohou na MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň - Bory

Rozsvícení vánočního stromu v Pernarci
Po roce se opět občané nejen Pernarce sešli v hojném
počtu v předvánočním čase u rozsvícení vánočního stromu. I
kdyţ s malým zpoţděním, ale přece, se podařilo vánoční strom
rozsvítit a diváci poté zhlédli vánoční vystoupení ţáků ZŠ v
Pernarci v krásných kostýmech pod vedením p.uč. Brabníkové,
za doprovodu p.uč. Husákové, J. Kopačky a H. Roučkové.
Program doplnil amatérský pěvecký sbor ze Všerub, který u nás
vystupoval uţ v loňském roce.
Kaţdý si mohl vychutnat teplý svařák, který na akci
zakoupil pan Josef Kopecký, a ochutnat bramboráčky, připravené
a předsmaţené dobrovolnými "kuchaři" z 18kg brambor. Celkem
bylo usmaţeno 276 bramboráčků.
Posezení v příjemné společnosti se za doprovodu
kytaristů protáhlo aţ do ranních hodin.

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
do nového roku
přeje
Obec Pernarec

