
                                  27. ročník, rok 2010, číslo 6 
 
 

 
 
Vážení obyvatelé Perninku, milí čtenáři! 
 
Dovolte mi podělit se s Vámi především o informace týkající se aktivit, které můžete 
zaznamenat v následujícím období.  
Začínáme s výstavbou dětského hřiště na bývalém školním pozemku, budou tam 
umístěny prolézačky a atrakce pro naše nejmenší děti. Další významnou akcí, která 
proběhne ještě v letošním roce, je osazení zeleně na našem hřbitově. V souvislosti 
s tím nyní připravuji podklady pro žádost o dotaci na opravu a obnovu hřbitovních 
zdí, zastupitelstvo vyhlásilo hřbitov za významnou obecní památku. V zadní části 
hřbitova už vlastně žádná zeď není a boční zdi viditelně volají po opravě. Pokud 
budeme se žádostí úspěšní, mohli bychom už příští rok mít část zdí opravenu. O tyto 
dotace žádáme prostřednictvím Místní akční skupiny Krušné hory západ, jejímž 
členem je i naše obec, a to z Programu rozvoje venkova. Obec obdrží 85 % dotace a 
zbývajících 15 % pak vydá ze svého rozpočtu.  

Pokračování na straně -2- 
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V běhu je také výběr dodavatele na opravu živičného povrchu v Bludenské ulici, byli 
jsme totiž úspěšní při podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova a obdrželi 
jsme k tomuto účelu 290 tis. Kč. Další dotací, kterou jsme získali, je 150 tis. Kč na 
dokončení územního plánu naší obce. A právě s územním plánem jako s rozvojovým 
dokumentem naší obce souvisí moje následující upozornění. V současné době je 
vyvěšena na úřední desce OÚ veřejná vyhláška Návrh Zadání Územního plánu obce 
Pernink. Prosím, seznamte se s tímto návrhem Zadání (je k nahlédnutí na našem 
obecním úřadě, případně na Městském úřadě v Ostrově, odbor rozvoje a územního 
plánování, jako pořizovatele územního plánu). V termínu od 15. 6. 2010 nejpozději 
však do 15. 7. 2010 můžete své připomínky k tomuto návrhu zadání územního plánu 
obce podat písemně na adresu Měst. úřadu Ostrov, odbor rozvoje a územního 
plánování, Klínovecká ul. 1204, 363 01 Ostrov. Na pozdější připomínky nebude 
brán zřetel. 
Dalším důležitým dokumentem, na který chci upozornit, je tzv. ZÚR, se kterým se 
můžete seznámit na webovém portále Karlovarského kraje, vystaven je na odboru 
územního plánování Krajského úřadu Karlovarského kraje. Jde opět o mimořádně 
důležitý dokument pro rozvoj Karlovarského kraje. Jeho veřejné projednání se 
uskuteční 24. 6. 2010 v krajské knihovně Karlovarského kraje, do tohoto data je 
možno podat námitky či připomínky k tomuto návrhu. Za naši obec budeme podávat 
námitku především k možnosti rozšíření hraničního přechodu o nákladní dopravu nad 
3,5 t a k dopravě na silnici II/221. Stále platí jak usnesení ZO, tak i usnesení Svazku 
obcí Bystřice, že je pro všechny obce svazku nepřijatelné povolení rozšíření 
hraničního přechodu o automobily nad 3,5 t. Podáme také zásadní nesouhlas 
s variantou nově budované rychlostní silnice přes Krušné hory. 
Ještě bych Vám chtěla připomenout, že od 1. 5. do 30. 9. platí obecně závazná 
vyhláška 1/2009 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku – stručně řečeno, že 
v neděli a státem uznaných svátcích se máme zdržet jakýchkoli hlučných činností 
(řezání dřeva na cirkulárce, sekání trávy motorovou sekačkou, práci křovinořezem 
apod.).  Výše uvedená opatření se netýkají neodkladných zabezpečovacích prací 
způsobených haváriemi a jinými životu nebezpečnými událostmi. Tato vyhláška 
rovněž řeší i volné pobíhání psů a odklízení psích exkrementů. V loňském roce jsme 
porušení vyhlášky řešili domluvou, ale v letošním roce už s takovou benevolencí nelze 
počítat a porušení se bude řešit v přestupkovém řízení. 
Na závěr se vracím k tomu, co jste již k poslednímu květnu zřejmě správně 
udělali, a to je úhrada daně z nemovitostí, kterou vláda pro letošní rok zvýšila. 
Ráda bych Vám v této souvislosti připomněla, že naše obec - tak jako jiné obce a 
města - k dalšímu navýšení této daně nepřistoupila, protože nechtěla ještě více 
zatížit Vaše rodinné rozpočty.  
          Vaše Jitka Tůmová 
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Zápis a usnesení 42. zasedání ZO Pernink 

 
1/42/10 ZO schvaluje program jednání 42. zasedání a jeho doplnění o RO č. 3/2010 
Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
2/42/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 41. zasedání ZO 
Hlasování: pro 5 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/42/10 ZO schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009, ve kterém 
byly obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v úplném členění platné 
rozpočtové skladby a dalších finančních operací, včetně tvorby a použití fondů v tak 
podrobném členění a obsahu, že bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce, jí 
zřízené příspěvkové organizace a hospodaření s obecním majetkem bez výhrad, kdy 
celkové příjmy byly ve výši  21 365 157,71 Kč  a celkové výdaje ve výši 39 129 
300,48 Kč. Hlasování: pro: 5 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo. 
4/42/10 ZO bere na vědomí  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 
odborem kontroly KÚ Karlovarského kraje. Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo  
5/42/10 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink  za rok 2009. Hlasování: 
pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas(p.Zralý) 
6/42/10 ZO schvaluje úhradu cestovních výdajů Mgr. Josefu Svobodovi ve výši Kč 
246,- a pověřuje hospodářku školy provedením. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
7/42/10 ZO schvaluje převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pernink za r. 2009 
ve výši 116 716,46 do rezervního fondu a dále schvaluje použít částku z HV  ve výši 
34 943,- Kč na zlepšení mzdové úrovně zaměstnanců ZŠ a MŠ. 
Hlasování: pro 6 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo  
8/42/10 ZO schvaluje terénní úpravy na p.p.č. 674/8 a 674/1, které jsou v majetku 
obce, které má TJ Sokol ve výpůjčce. Hlasování: pro 6 hlasů proti nikdo, zdržel se 
nikdo 
9/42/10 ZO schvaluje dodatečně podání žádosti o dotaci Karlovarského kraje na 
vytvoření „dirty parku“  6 skoků a nájezdu pro speciální kola ve výši Kč 70000,- Kč. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/42/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ 
Distribuce,a.s. Děčín 4, Teplická 874/8 č. EP-12-0001438/01 a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti zdržel  
11/42/10 ZO schvaluje Rozpočtové opatření 3/2010 dle předložených paragrafů a 
položek. Hlasování pro : 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
12/42/10 ZO schvaluje snížení odměn neuvolněným zastupitelům dle Nař.vlády, a to 
od. 1.1.2010 z důvodů snížení obyvatel. Hlasování: pro 6 hlasů proti nikdo zdržel se 
nikdo 

 
Úplné znění 42. a 43. zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce 
www.pernink.eu, nebo na úřední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé znění 
37. zasedání ZO Pernink, můžete si ho nechat  vytisknout v infocentru obce. 
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Zápis a usnesení 43. zasedání ZO Pernink 

 
1/43/10 ZO schvaluje program jednání 43. zasedání jeho doplnění. Hlasování pro 7 
hlasů,proti nikdo, zdržel se nikdo 
2/43/10 ZO bere na vědomí plnění usnesení 42. zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
3/43/10 ZO schvaluje vyhlášení hřbitova na p.p.č.  1744/2 za významnou obecní 
památku. Hlasování: pro 8 hlasů,proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/43/10 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP NUTS 2 Severozápad 
Prioritní osa: 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje 
Oblast podpory 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta  veřejnosti. 
Název projektu: „Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory-západ“. Rozpočtové náklady: 
celkem 4,9 mil. Kč. Předkladatel žádosti: Sdružení Krušné hory – západ, ZO schvaluje zajištění 
předfinancování projektu „Budování kapacity pro rozvoj regionu krušné hory – západ“ předkladatele 
žádosti ve výši 4,9 mil. Kč, tj. 100% z úvěru od České spořitelny, a.s. Praha, pobočka Karlovy Vary. 
Zároveň schvaluje spolufinancování projektu ve výši 367 500,- Kč tj. 7,5 % z vlastních zdrojů 
předkladatele – Sdružení Krušné hory – západ. ZO schvaluje úhradu úroků z úvěru z rozpočtu obce 
ve výši 4,6% svého podílu. Hlasování: pro : 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/43/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  s panem Janem 
Gaveldou, Potůčky 101 jako jediným zájemcem na část p.p.č. 349/1 o výměře cca 
1500 m2 za 36,-Kč/m2 na výstavbu rodinného domu dle podmínek a pravidel 
přijatých ZO pro přidělování pozemků určených k individuální výstavě rodinných 
domů v Perninku s tím, že do smlouvy bude doplněna podmínka - do dvou let od 
podpisu smlouva začít stavět. Hlasování: pro 8 hlasů , proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/43/10 ZO schvaluje převod  hospodářského výsledku   VHČ ZŠ ve výši Kč 52 
869,54 do rezervního fondu s tím, že z této částky bude provedena úhrada  1 ks 
basketbalového koše s konstrukcí pro venkovní hřiště ZŠ. Hlasování: pro  8 hlasů 
7/43/10 ZO schvaluje pronájem p.p.č. 663/19 o výměře 3727 m2 panu Rudolfu 
Holému, Jáchymovská 360, Pernink na dobu určitou, a to vždy od 1.12. do 31.3. 
v následujících letech 2010-2019, tj. do 31.3.2019 jako odstavnou plochu za cenu Kč 
70000,- za toto období. Hlasování pro: 6 hlasů   proti 1 hlas (Štauber), zdržel se 1 hlas 
(Höhnl) 
8/43/10 ZO schvaluje pronájem p.p.č. 316/1 o výměře cca 3500 m2 a stpč. 280 o 
výměře 334 m2 panu Františku Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink na dobu určitou, 
a to vždy od 1.12.do 31.3. v následujících letech 2010-2019, tj. do 31.3.2019 jako 
odstavnou plochu za cenu Kč 70000,- za toto období. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 
hlas‚Štauber), zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
9/43/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o partnerství s Městem Hroznětín v rámci 
projektu „Městské společenské centrum – rekonstrukce domu, Školní ulice 185, 
Hroznětín“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování :  pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo  
10/43/10 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů Mgr. Josefu Svobodovi ve výši 
342,- Kč a pověřuje hospodářku školy provedením. Hlasování: pro 8 hlasů proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
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ZŠ a MŠ Pernink 

 
 
 

HURÁ PRÁZDNINY aneb DOBRODRUŽSTVÍ RYTÍ ŘE OČKA 
 

Zveme všechny děti na 120 minutový program se spoustou zábavy, s novými 
tanečky, soutěžemi, kolem štěstí, hromadou dárků a samozřejmě nebudou chybět 

oblíbené plyšové postavičky. 
 

POŘAD VYCHÁZÍ Z POHÁDKY, KTERÁ OŽÍVÁ P ŘÍMO MEZI D ĚTMI... 
 

Přijďte se pobavit   25. 6. ve 14:30 na zahradu MŠ v Perninku 
 (za nepříznivého počasí do KC Krušnohorka). 

 

Vstupné se bude platit na místě: 50,- Kč. 
 

www.rtcproduction.cz 
 
 
 
Krušnohorský  závod po lesních cestách  
 
Krušnohorský kross – závod v přespolním běhu pro žáky základních a mateřských 
škol, který pořádají  základní školy pod záštitou obcí sdružených ve Svazku obcí 
Bystřice, se tentokrát konal v prostoru lyžařských tratí U srubu v Abertamech. Pro děti 
zde byly označeny běžecké tratě v délce 600, 1200 a 1800 m, na kterých se startovalo 
hromadnými starty v jednotlivých kategoriích. V cíli bylo připraveno  občerstvení, 
opékaly se špekáčky. Své síly v závodě porovnaly  děti ze tří základních škol 
(Abertamy, Pernink a Merklín ) a vůbec jim nevadilo, že jaro tady v Krušných horách 
stále ještě neukázalo svoji pravou tvář. Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na 
další ročník.         Iveta Dibelková, ZŠ a MŠ Pernink 
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Perninský den dětí: Ani počasí nezkazilo výbornou zábavu  

 
Necelé tři hodiny před začátkem nás nepříznivé počasí donutilo přesunout Den dětí 
pod střechu KC Krušnohorka. Mokrá varianta byla sice improvizací, ale děti i rodiče 
si nakonec nedělní oslavu moc užili.  

 
      
 
 
  
 
            
 
       
 
 
 
 
 
 
          
 
             
 
       Chytání ryb v Grónsku 
 
 

 
Téměř 90 dětí absolvovalo Cestu kolem světa, navštívily 
země známé i méně známé, v jednotlivých zemích plnily 
úkoly a soutěže, které pro ně připravily u čitelé z naší 
základní školy a mateřské školy, zástupci obce a TJ 
Sokol Pernink, hasiči a také rodiče našich nejmenších. 
Jednotlivá stanoviště byla rozmístěna po celé 
Krušnohorce a pokračovala spojovací chodbou až do 
školy. Nechyběl ani hudební doprovod, karaoke a 
občerstvovací stanice ve stanu na hřišti vedle tělocvičny – 
s buřtíky a limonádou. Na běžeckém kolečku bylo pro 
děti připraveno také velmi zajímavé stanoviště, kde by 
děti mohly pod dohledem místních horolezců šplhat po 
stromech a slaňovat, to se ale bohužel do komunitního 
centra  přesunout nedalo.  
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Přebírání rýže hůlkami v Japonsku  Lukostřelba u Indiánů 

 
 
 
 
 

Brazílie – země kopané 
 
 
 
Austrálie -   

skákání 
v pytlích 
u klokanů 
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Rusko - hledání a sestavování 
bábušek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         

Německo – nošení piva  
 

 
 
 
  
        
 
       
 
       
 

            
USA kovbojská jízda na koních 
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Španělsko – lovení langust v moři 
 

 
Poděkování patří organizátorům, kterým se tak podařilo udělat radost našim 
dětem, a také sponzorům: 
 
Obec Pernink, Sport TON Hračky - manželé Zahrádkovi, Sdružení 
„ Hüttner“ Nejdek, Krámek u Patrika, Smíšené zboží Junek, Květinářství – 
Vinotéka Gutová, Lékárna Zdravíčko, Auto Ragazi –manželé Zikovi, 
Ecotoner s.r.o. K.Vary, penzion „U tří louží“ - pan Synáček, penzion U 
Bendů, restaurace Plzeňka, Hospůdka U kostela – manželé Novákovi, 
Skiareál Nad nádražím – pan Kučera, Jitka a Milan Tůmovi, Ing. Jan 
Dvořák, Ing. Jiří Veselý - Net Partners, MUDr. Jan Pazdiora, Miroslav 
Janecký ml., rodina Riedlových. 
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TJ Sokol Pernink 

 
Kolovou jsme přehráli, Útvina a Bochov byly nad naše síly 
 
První květnový den pokračovala jarní fotbalová sezona mladých fotbalistů zápasem 
s mužstvem Útviny na domácím hřišti. Zpočátku byli naši chlapci zastrašeni, ale 
s postupem času se jejich hra vylepšovala. Vytvořili i několik slibných šancí, ale dát 
gól se jim nepodařilo. Naopak soupeř z brejků naše mužstvo trestal. Zápas pro nás 
skončil krutou porážkou 4:1. Jediný gól soupeři vstřelil Petr Čečák. 
Další utkání nás čekalo 15. 5. v Bochově, kde se hrálo na mokrém a kluzkém terénu. 
Naše mužstvo prohrálo 4:1, autorem gólu byl Jan Kotrla. 
O týden později jsme se utkali na domácím hřišti s týmem Kolové. I přes oslabení, ve 
kterém hrálo naše mužstvo, se kluci soupeře nezalekli a po celý zápas daleko lépe 
útočili.Vytvo řili si mnoho šancí na vstřelení branky a nakonec se jim i přes všechny 
nezdary podařilo vstřelit dva góly a vyhrát nad soupeřem 2:1. K úspěšným střelcům 
patřili Václav Mašek junior a Petr Čečák. 
                              
                                                                                        Václav Mašek, trenér 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 
Milan Vachel 

Žižkova 896 (naproti radnici) 
362 21 Nejdek 

           NABÍZÍ:  
• Brikety 
• Mostecké uhlí 
• Pytlované brikety 
• Dřevěné brikety 
• Pytlované dřevo 
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
• Doprava sypkých materiálů 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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POZVÁNKA 
 

Srdečně zveme všechny příznivce žákovské kopané 
 

 na 4. ročník turnaje 
 

„O pohár starostky obce Pernink“, 
 

který se bude konat 26. 6. od 09:00 na 
fotbalovém hřišti v Perninku. 

 
 
 
 

 
Upozorňujeme čtenáře Perninských novin, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, popř. 

v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. Za obsah článku odpovídá 
autor. Redakční uzávěrka příspěvků do dalšího čísla PN je vždy ke 29. dni v měsíci. Příspěvky 

zasílejte na e-mail: infopernink@volny.cz, nebo přineste přímo do infocentra.  Děkujeme. 
Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
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                                               Vždy od 18:00 hodin Vstupné: 55,-Kč 

Sobota 5.6.   PŘESTUPNÝ ROK (The Leap Year, USA 2010) Romantická komedie 
Anna chtěla 29.února požádat svého přítele o ruku. Ten kluk, co stojí vedle ní, není 
její přítel…Režie: Anand Tucker. V Irsku mají pěknou tradici. Na přestupný rok může 
právě 29. února požádat holka kluka o ruku. V romantické komedii Ananda Tuckera 
zjistíte, co všechno je moderní mladá žena ochotná podstoupit, aby si tenhle obyčej 
mohla vyzkoušet na vlastní kůži. Anna je pohledná a úspěšná bytová návrhářka z 
Bostonu. Má všechno, na co si vzpomene, tedy kromě zásadního vyjádření svého 
přítele, nadějného kardiologa Jeremyho. Ten se totiž k tomu, aby před ní poklekl a 
nabídnul jí prsten, stále nějak nemá. A tak když Jeremy odletí do Dublinu na lékařský 
kongres a navíc se blíží magický 29. únor, rozhodne se Anna chytit šanci za pačesy. 
Plán je jednoduchý…  Doporučená přístupnost: od 12 let.             České titulky 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 12.6.  PEVNÉ POUTO  (The Lovely Bones, USA 2009) Drama 
Příběh o životě a o tom, co následovalo po něm… Režie: Peter Jackson (trilogie Pán 
prstenů). „Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když mě zavraždil.“ Těmito 
slovy začíná hlavní hrdinka filmu Pevné pouto vyprávět svůj nevšední životní a 
posmrtný příběh. Susie  je obyčejná čtrnáctiletá holka, která udělala tu chybu, že šla 
jednoho dne ze školy domů zkratkou přes pole. A tam potkala pana Harveyho. A z 
tohohle nenápadného souseda se vyklubala zrůda, která ji připravila o život. V jejím 
případě ale smrtí všechno nekončí. Susie se ocitá ve zvláštním světě mezi nebem a 
zemí, ze kterého pozoruje, jak probíhá pátrání po jejím vrahovi a zároveň drží palce 
členům své rodiny, aby její náhlý odchod ustáli…Doporučená přístupnost: od 12 let. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.6.  ŽENY V POKUŠENÍ  (ČR 2010) Komedie  
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne 
zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a 
milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí 
na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou, zároveň se 
však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí 
k Helenině zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje 
svéráznou školu života. Výstřední dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného 
chlapa, chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale k překvapení Heleny i Laury  
muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství tu stále ještě 
jsou. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné a pokud se má něco 
vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději… Hrají: Eliška Balzerová, 
Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vohtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach ad.  
Režie a scénář: Jiří Vejdělek.                    Mládeži přístupno                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 26.6.   Kino nehraje! 


