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Obec Pernarec přispěje na opravu střechy kostela ve
Březí
Byl schválen příspěvek ve výši 15.000,-Kč Římskokatolické
farnosti Dolní
Bělá na dotaci od
Ministerstva
kultury ČR na
opravu střechy
kostela
Nanebevzetí
Panny Marie v
Březí u Pernarce,
která proběhla v
r. 2012.
Rozhledna na Vinici zřejmě bude
Na veřejné schůzi zastupitelstva byl předběžně schválen
prodej části pozemku na lokalitě Vinice. Po geodetickém
zaměření plochy o rozloze cca 200m2, které hradí žadatel LC group Plzeň s.r.o. Čerňovice, bude schválen záměr na
prodej pozemku o rozloze cca 200m2 (dle GP) za účelem
vybudování rozhledny na lokalitě Vinice o kótě 595m n.m.
Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na
pozemku vlastníka
- smlouvy jsou uzavírány v souvislosti s PD Průtah Pernarec k územnímu řízení
(oprava komunikace a vybudování
chodníků vč. vjezdů po výstavbě
splaškové kanalizace) - kromě
vlastníků některých pozemků
všichni podepsali souhlas se
stavbou.

Přidělení obecního bytu:
• 3+1 v čp. 107 Pernarec po p. Bohumilu Pacákovi manž.
Ivetě a Petru Červenkovým od 1.2. 2013 na dobu
určitou za účelem následné koupě bytu
• 2+1 v čp. 105 Pernarec po manž. Ivetě a Petru
Červenkových p. Bohumilu Pacákovi od 1.2. 2013 na
dobu určitou
• 3+1 v čp. 108 Pernarec po p. Richardu Schusterovi p.
Veronice Veisové od 1.2. 2013 na dobu určitou za
účelem následné koupě bytu

Dle novely zákona o hospodaření energií (406/2000Sb.) a
nové vyhlášky o energetické náročnosti budov musí Obec
vystavit Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) u
domů, jejichž bytové jenotky jsou v prodeji. Pro bytový
dům Skupeč 40 byl zpracován PENB za cenu 7.000,-Kč.

Dotace na dětské hřiště je zase o něco blíže
Dne 15.ledna 2013 byla podepsána žádost o proplacení
dotace v Č. Budějovicích na vybudování venkovní hrací
plochy s pískovištěm v celkové hodnotě 337.046,-Kč vč.
DPH. V ceně je zahrnuta dokumentace k územnímu řízení,
vybudování hřiště (dodávka a montáž prvků) a výsadba
zeleně. Teprve po kontrole dne 28.2. 2013 a vyřízení všech
dokladů by měla být poskytnuta dotace ve výši 225.932,-Kč
od SZIF Č. Budějovice prostřednictvím MAS Český západ Místní partnerství na účet obce.

•

Začátkem ledna 2013 proběhla oprava topného rozvodu
v bytovém domě čp. 133 za celkovou částku 13.175,Kč bez DPH. Vzhledem k jeho stáří a nevhodnému
vedení v podlaze přízemí domu (musela být rozkopána
podlaha i v bytě) bude nutné nové topné vedení.

Mateřská škola se dočká nových oken
Posouzení a schválení cenové nabídky proběhne začátkem
března a dle rozhodnutí Zastupitelstva obce bude vybrána
firma, která
zakázku na
začátku
letních
prázdnin
provede.
Celá zakázka
by neměla
přesáhnout
500.000,-Kč
vč. DPH
•

Ve dnech 15.-16.3. 2013 bude v obci Pernarec a
sousedních obcích provádět kontrolu spalinových cest
kominík. Své služby nabízí i majitelům domů za 500,Kč (vyčištění spalinových cest vč. protokolu),
objednávky na tel.: 731 616 195 (J. Buberle kominictví).

!POPLATEK ZE PSA JE SPLATNÝ DO
KONCE ÚNORA 2013!

Zápis dětí do 1.třídy
30.leden zůstane v paměti některých rodičů jistě ještě dlouho. Jedná se konkrétně o 16 rodin z Pernarce a okolí, jejichž
děti šly dnes do školy poprvé za jiným účelem než za divadlem či nějakou besídkou. V doprovodu nejen svých rodičů, ale i
učitelek z mateřské školky, přišly v tento den k zápisu do 1.třídy. S pomocí šikovných a milých žákyň 5.třídy byl pro nastávající
prvňáčky připraven zábavný program plný otázek a her.
Jejich budoucí paní učitelka Mgr. Dana Brabníková a
pan ředitel Mgr. Marian Husák si pak, po společném
úvodu, s každým předškolákem zvlášť popovídali a děti
tak mohly předvést své znalosti a dovednosti. Celý
zápis trval 2 hodiny a my všem, kteří se na něm
podíleli, děkujeme. Zároveň děkujeme paní starostce
paní Mgr. Miladě Baurové, která svou přítomností akci
podpořila. Budoucím prvňáčkům přejeme ještě krásné a
hravé měsíce strávené ve školce a budeme se na ně těšit
v září v lavicích 1.třídy Základní školy v Pernarci.
Autorce děkuji za příspěvek - starostka obce

Masopust 2013
„Masopust, masopust, jen mě holka neopusť “, i tak mohly znít prosby některých
chlapců a mužů těsně před zahájením masopustního průvodu v Pernarci. V sobotu 16.února
v deset hodin dopoledne byl zástupci průvodu J. Svobodovi zapůjčen „klíč od Pernarce“
zastupitelem obce a maškary tak mohly vyrazit na pouť celou vsí. Kdo se přišel podívat,
mohl vidět masky tradiční i originální. Role ženicha se letošní rok ujala Stáňa Krátká a za
svou drahou choť si vybrala Jirku Hrubého. Oba se svých velkých rolí zhostili důstojně a
tančili až do pozdního odpoledne s každým, kdo nás přivítal. Ale jak praví klasik: „není
malých rolí“, a tak bychom rádi poděkovali všem maškarám, které i přes nepříznivé únorové
počasí vyrazily do pernareckých ulic a po celou dobu je neopustil úsměv.
Poděkování patří i
těm, kteří nám nejen otevřeli
dveře, ale pohostili nás i
tradičními
koblihami,
chlebíčky, uzeným masem,
sladkými moučníky, řízky či lahodným mokem. Peníze, vybrané
díky štědrosti našich spoluobčanů, budou použity na Dětský den
a další akce pořádané hasiči. Darovaný alkohol byl důsledně
"prozkoumán" účastníky masopustu v závěru dne. Věříme, že se
tato akce již stává tradicí a příští rok se snad naše maškarní parta
rozšíří o další členy. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc,
podporu a těšíme se na další společné akce.
kolektiv autorů

