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Vážení a milí spoluobčané, 
  
předně Vám v novém roce přeji pevné zdraví, hodně spokojenosti, radosti a také štěstí!   
 
V letošním roce nás čekají opět úkoly, se kterými se budeme muset vyrovnat. Hned na jaře 
začneme s výstavbou cyklostezky mezi naší obcí a městem Abertamy, která je součástí 
projektu z Cíle 3 „Karlova stezka“. Díky zapojení svazku obcí Bystřice do tohoto projektu  
jsme získali dotaci skoro ve výši  9 mil. Kč, náš podíl je pak 10% z dotace, o který se 
podělíme rovným dílem s Abertamy. Věříme, že vybudování cyklostezky přispěje k 
bezpečnosti chodců a cyklistů, kteří doposud využívají silnici II. třídy. Cyklostezka povede 
souběžně s touto silnicí a v tělese cyklostezky bude uložena i kanalizace, která bude sloužit k 
odkanalizování města Abertamy. V rámci stavby kanalizace, kterou bude provádět 
vodohospodářské sdružení, budou napojeny na kanalizační řad i domy za perninským 
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hřbitovem, které doposud mají pouze domácí čistírnu odpadních vod. Podle finančních 
možností bychom rádi opravili chodníky, další akce, která je naplánována, je uložení kabelů 
NN a veřejného osvětlení do země ve Střední, Nádražní ul. a na Školní Louce, záleží jen, zda 
bude ČEZ tyto akce v naší obci realizovat.  
 

První dny letošního roku připomínaly spíše jaro než zimu,  tání sněhu a neustálý déšť si také  
vyžádaly několik výjezdů našich hasičů. U pensionu Mila odčerpávali hasiči vodu, aby se 
nedostala do domu a neohrozila soukromý majetek. Důvodem bylo veliké množství vody, 
které způsobilo, že dešťové kanály takové velké množství vody nemohly kapacitně pojmout. 
Situaci jsme řešili i s VaKem Karlovy Vary a na jaře uděláme taková opatření, která povedou 
ke zlepšení odtoku vody z oblev, jarního tání a přívalových dešťů. Dalším případem bylo 
zabezpečení objektu Státní tiskárny cenin, kde kvůli tání hrozilo zatopení plynové kotelny.  A 
v neposlední řadě a vlastně jako každý rok, byli hasiči přivoláni i do Plzeňky, kde došlo k 
zatopení sklepa. Bohužel i přes veškerá doporučení a upozornění na závažné problémy (např. 
špatná elektroinstalace) se někteří majitelé nemovitostí nepoučí a neprovedou potřebné 
opravy. To jim ale nebrání v tom, aby se pak přesto domáhali provedení záchrany jejich 
majetku hasiči. Hasič je ovšem také „jen člověk“ a do prostoru, kde může být ohrožen na 
životě zásahem elektrického proudu, ho velitel zásahu pustit zkrátka nesmí...   
 

V pátek 18. ledna a v sobotu 19. ledna proběhnou na běžeckém kolečku přebory krajského 
policejního ředitelství Karlovarského kraje v běžeckém lyžování, doufejme, že paní zima se 
umoudří a pošle nadílku sněhu, aby se závody mohly uskutečnit.   
 

A na závěr mi dovolte, abych Vám všem ještě jednou popřála  úspěšný  nový rok.  

                        Vaše Jitka Tůmová, starostka  

 

 
Usnesení 23. zasedání ZO Pernink ze dne 17. 12. 2012  

 
1/23/12 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Aloise Štaubera, pana Jaroslava Aiznera a 
pořizovatele zápisu pana Ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
nikdo. 
2/23/12 ZO schvaluje program 23. Zasedání a jeho doplnění o projednání žádosti ZŠ a MŠ 
Pernink o povolení čerpání rezervního fondu na odměny zaměstnancům příspěvkové 
organizace, projednání dodatku ke smlouvě s Lesy ČR o pronájmu honitby a projednání  
rozpočtového  opatření č. 13/2012. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 
3/23/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 22. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel nikdo. 
4/23/12 ZO schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 
5/23/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ, Distribuce, 
Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 o právu stavby pro akci 
Pernink, Andělská p.p.č. 203/3 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 
6/23/12 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uložení plynové přípojky s firmou 
RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 40117 Ústí n.Labem IČ 27295567, DIČ 27295567 dle GP č. 
769-248/2012 firmy ing. Karel Turčín, Karlovy Vary a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
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7/23/12 ZO schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy s OSA - ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, se sídlem v Praze 6, Československé armády 20, IČ 
63839997, DIČ 63839997 při promítání audiovizuálních děl v kině a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 
8/23/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2012 dle předloženého rozpisu, který bude 
součástí zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 
9/23/12 ZO souhlasí s úpravami rozpočtu po posledním zasedání ZO, a to v případě 
nepředvídatelných výdajů a v případě přijatých dotací z jiných veřejných rozpočtu (jak příjmů 
tak výdajů) a pověřuje starostku obce provedením příslušných rozpočtových opatření. O 
těchto změnách bude starostka obce informovat zastupitele na dalším zasedání ZO, které bude 
bezprostředně následovat po provedených změnách. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel nikdo. 
10/23/12 ZO schvaluje rozpočet obce v členění do kapitol  na rok 2013 jako schodkový, a to 
celkové příjmy ve výši 6 297 tis.Kč, celkové výdaje ve výši 6 997 tis. Kč  s tím, že rozdíl 
mezi příjmy a výdaji ve výši 700 tis. Kč  bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá 
starostce a účetní obce rozepsat do položkového členěni. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel nikdo. 
11/23/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o kooperačním příspěvku s Krajskou knihovnou 
Karlovy Vary, Závodní 84, Karlovy Vary pro Místní knihovnu v Perninku na částku Kč 
22500,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
nikdo. 
12/23/12 ZO pověřuje starostku obce  k jednání s firmou Spa hotel Zámek Lužec ve věci 
umístění reklamního zařízení. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel  se 1 (Rudolf Höhnl) 
13/23/12 ZO schvaluje uzavření dodatku č.3 k dohodě o výši úhrady za přenechání práva na 
využití pozemků k výkonu práva myslivosti s Lesy České Republiky l.s. Horní Blatná, Nám. 
Sv. Vavřince 119 a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel nikdo 
14/23/12 ZO neschvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na mzdové 
prostředky za období září a prosinec 2012 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink a to 
z důvodů, že tyto prostředky zůstanou jako rezerva pro mimořádné a nepředvídatelné výdaje 
do konce tohoto kalendářního roku. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1  (Iveta 
Dibelková) 
15/23/12 ZO schvaluje prodej budovy č.p. 308 stpč. 19/2  a  p.p.č 29 prostřednictvím realitní 
kanceláře SPA Reality KV s.r.o., Moskevská 18, Karlovy Vary s nabídkovou částku 3990 tis. 
Kč. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
 

Úplné znění 23. zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce www.pernink.eu, 
nebo na úřední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé znění zasedání ZO Pernink, můžete si ho 

nechat  vytisknout v podatelně (infocentru) obce. 
 
 
                                                                   

 
                                                                      Zprávy ze základní školy 
 
Florbalový turnaj 
 
Po dva prosincové dny bojovali žáci a žákyně v okresním kole AŠSK turnaje ve florbalu. 
Pořadatelem byla škola Masarykova Ostrov, která měla i své zastoupení v soutěžících. K této 
skupině patřily všechny ostrovské školy a naše. Obě perninská družstva přivezla krásná třetí 
místa. Z děvčat nejvíce branek dala Mirka Ličková a z kluků se nejvíce rozstřílel Petr Čečák.  
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V úterý 5. 2. 2012  proběhne na naší škole 

 
v prostorách 1. třídy v době 

 
od 13:00 do 17:00 hod. 

 

ZÁPIS  DO 1. TŘÍDY 
Prosíme rodiče, aby si s sebou vzali občanský průkaz a 

rodný list dítěte. 
 

Těšíme se na Vás! 
 

Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink 

 

 
Jak dopadl ping-pong 
 
Školní kolo ve stolním tenise už zná své vítěze. Sečtením bodů a rozdělením do kategorií na 
děvčata a chlapce jsme dospěli k těmto výsledkům: 
 

Hoši      Děvčata 
 

1. Ondřej Nýber   9. třída   1. Renata Mrňková 8. třída 
2. Roman Kalán    8. třída   2. Veronika Vaníčková 8. třída 
3. Dominik Groh  8. třída    3. Veronika Pošvová 8. třída 

 

Hrál každý s každým na dva vítězné sety, žáci si dělali rozhodčí sami, turnaje se zúčastnilo 15 
žáků z II. stupně.  
 
Prosincový skok do výšky 
 

Rok 2012 zakončili žáci ZŠ sportem a doskočili si pro výkony ve školním kole skoku 
vysokého. Nejmenší morálně podporovali své spolužáky z prvního stupně a čtvrťáci se pustili 
hrdě do boje. Druhý stupeň tuto soutěž zná a při skocích si plno žáků vylepšilo své osobní 
rekordy. Soutěž měla tři kategorie: 3. – 5. třída H/D, 6., 7. třída H/D. 8., 9. třída H/D. 
Odměnou byl diplom a medaile. Můžete porovnat celkové pořadí: 

 

1. Pavel Vrzal 140 cm   9. třída 
2. Michael Oláh 135 cm   9. třída 
3. Ondřej Nýber 135 cm   9. třída 
4. Daniel Klimm 120 cm   6. třída 
5. Daniela Lišková 120 cm   8. třída 
6. Vilém Abrahám 115 cm   7. třída 
7. Renáta Mrňková 115 cm   8. třída 
8. Nikol Oláhová 110 cm   7. třída 
9. Terézie Péčová 110 cm   7. třída 
10. Kája-Le Duc 110 cm   6. třída 

11. František Šimr 105 cm   4. třída 
12. Petr Čečák  105 cm   6. třída 
13. Marek Beňovský 100 cm   4. třída 
14. Bára Zámečníková 95 cm   7. třída 
15. Štěpán Gordík 95 cm    7. třída 
16. Honza-Nguyen 90 cm    4. třída 
17. Mirka Ličková 90 cm    7. třída 
18. Jaroslav Svoboda 90 cm    7. třída 
19. Martin Dvořák 85 cm    6. třída 
20. Milan Kubát 80 cm    6. třída



 
Setkání s Robertem Změlíkem 

 
Žáci naší školy se prvním rokem aktivně účastní projektu Odznak Všestrannosti 
Olympijských Vítězů. Spoluautory této sportovní aktivity jsou držitelé zlatých olympijských 
medailí v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. A právě Robert Změlík navštívil v 
pondělí 10. prosince Masarykovu školu v Ostrově s cílem prezentovat projekt OVOV a 
popovídat si s žáky a učiteli i dalšími pozvanými hosty. 

 
Zážitkový den s olympionikem jsme si patřičně užili 
v podobě besedy a dotazů na pana Změlíka. Daniel Klimm 
se zmíněným desetibojařem dokonce poměřil síly 
v trojskoku. A nám ostatním věnoval olympionik drobné 
dárky s autorským podpisem. 
 
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů je ve své 
podstatě desetiboj složený z disciplín lehké atletiky, 
gymnastických dovedností, silových prvků a plavání. 
Odznaky mají bronzovou, stříbrnou, zlatou a diamantovou 
hodnotu a k plnění se může zapojit každý bez rozdílu 
pohlaví a věku, každý kdo má chuť si protáhnou tělo. Ve 
školním roce 2011/12 si tento desetiboj vyzkoušeli téměř 
všichni žáci 2. stupně naší školy. Po vyhodnocení jich 
celkem 10 dosáhlo na některý z odznaků. Nejčastěji se 
jednalo o odznak bronzový a zatím jedinou majitelkou 
zlatého odznaku je Renata Mrňková. 

   

 

 

 

 

 

 
 
JIBB JAM na snowboardech i lyžích 
 
Poslední prosincovou sobotu se v Perninku uskutečnila akce nazvaná JIBB JAM PERNINK 
2012.  

Jejím hlavním programem byl veřejný závod v jízdě přes překážky nazvaný Jibb Jam. Prvního 
a druhého kola se zúčastnilo více než 20 jezdců na snowboardech, ale i na lyžích. Vítězem 
celého jamu se stal Kuba Král a Michal Bíša, nejlepší trik předvedl Ondřej Hrabačka na 
lyžích, získal za to poukaz na celodenní kurz v KITE centru Abertamy. Nejmladším 
účastníkem závodu byl Kristián Mašek, jedinou ženskou zástupkyní Kateřina Vincůrková. 
Všichni účastníci byli odměněni značkovým oblečením od firmy Snowbitch.cz. 



 6 

 

Mezi dvěma koly Jibb Jamu se na podiu také 
představil karlovarský raper Butch Kory 
společně s D.I.R. (Západní Projev), kteří 
předvedli kvalitní rap. Po skončení závodu se 
na majku ukázali další mcs jako například 
Genetik, KickDicker, Napster a další. Celou 
akci hudebně doprovázel DJ Ecko Lossos 
z Lokte, který hrál ty nejlepší skladby ze 
světové i domácí tvorby.   

Do dalších ročníků této sešlosti slibují 
organizátoři změny, které povedou k ještě 
příjemnějšímu odpoledni a večeru na Jibb 
Jamu v Perninku. Velké díky patří všem 
sponzorům, kteří akci podpořili, a především 
návštěvníkům, kteří v mrazu vydrželi až do 
večerních hodin.  

 
Martin Zahrádka 

 

 

 

 

                                                                                     
Obecní úřad informuje 

 
Vše kolem počtu a věku obyvatel Perninku 
 

Také letos jsme pro vás připravili malou statistiku naší obce za uplynulý rok. 
Ke 31. 12. 2012 žilo v Perninku 663 obyvatel, z toho 322 žen a 341 mužů. Průměrný věk žen 
je 46 let a mužů 42 let, celkový průměrný věk v obci je 44 let. V uplynulém roce se narodily 3 
děti, zemřelo 12 lidí. K trvalému pobytu v obci se během loňského roku přihlásilo 22 lidí a 
odstěhovalo se jich 25. Celkově tedy v obci ubylo 12 osob. Nejstarší ženě v obci je 95 let a 
nejstaršímu muži je 92 let.  
 
Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 5 let: 
 
rok 2008 – 681 obyvatel              
rok 2009 – 671 obyvatel       
rok 2010 – 677 obyvatel 
rok 2011 – 674 obyvatel 
rok 2012 – 663 obyvatel 
 
                                                                                               Klára Grohová, evidence obyvatel 
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UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleett íí    22001122  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  77..  11..  ddoo  2288..  22..  22001133    
  

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrr uu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerr nniinnkkuu..  
  

 
 

 
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101 

v nákladu 400 ks měsíčně. Distribuce je zdarma do každé perninské domácnosti. 
Každé číslo PN najdete také na www.pernink.eu. 

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,T.G.M. 1,  

362 36 Pernink. Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 

Ročník 30, číslo 1, vydáno 8. 1. 2013 

 

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 

 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                      st, pá  9 - 16 hod.         
 Uhlí mostecké, polské                                              so  9 - 12 hod. 
 Pytlované brikety                                                     ne  9 - 12 hod. 
 Dřevo                                                                   - barevné kovy 
 Pytlovaná paliva    353 925 558                           - železný šrot        
 Písek, štěrk            607 761 131                       Výkupna Limnická Nejdek 
                               602 191 239                               (pod garážemi)  
  

   
Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 
 

 
Sobota 5.1.    VE  STÍNU  (ČR 2012) Detektivka  
Napínavý detektivní příběh z Československa 50. let se díky skutečným dobovým 
souvislostem stává nadčasovou úvahou o tom, do jaké míry může jedinec vzdorovat 
organizované síle zla prorostlé do státních struktur. Z běžné krádeže v klenotnictví se vlivem 
zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza…Hrají: Ivan Trojan, Sebastian 
Koch, Soňa Norisová, David Švehlík, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý, Martin 
Myšička, Miroslav Krobot, Tomáš Bambušek, Filip Antonio ad. Režie: David Ondříček   
Mládeži přístupno.                                  Délka filmu: ca. 106 min.                                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 12.1.  EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ  2 (USA 2012) Akční thriller 
Jako zamlada…Po nebývalém úspěchu prvního dílu se největší akční hrdinové světa opět 
vracejí společně na plátna kin.  Tentokrát jsou vyzbrojeni nejen ničivou municí, ale i posilou v 
podobě dalších hvězdných jmen…Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph 
Lundgren, Chuck Norris, Terry Crews, Randy Couture, Liam Hemsworth, Scott Adkins, Yu 
Nan, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Amanda Ooms, 
Charisma Carpenter, Nikolette Noel ad. Režie: Simon West 
Doporučená přístupnost: od 15 let.   Délka filmu: 103 min.       České titulky.       ŠÚ projekce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 19.1.  TINTINOVA  DOBRODRUŽSTVÍ  (USA 2011) Animovaná komedie   
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového 
hrdiny Tintina belgického autora, publikujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy 
výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti 
společně narazí na model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství… Režie: Steven 
Spielberg.     
Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 107 min.     Český dabing.               ŠÚ projekce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 26.1.    MÉĎA    (Ted, USA 2012)  Komedie 
Plyšový medvěd může být skvělý společník, když je vám pět. Když je vám pětatřicet, je to 
spíš diagnóza. Jenže když ten plyšák mluví, chlastá jako duha, užívá lehké drogy a ještě lehčí 
holky, může se z něj vyklubat hlavní hrdina jedné  
z nejoriginálnějších komedií, jaká za posledních pár let vznikla. Není divu, vždyť režijní a 
scenáristické prsty má v Méďovi Seth MacFarlane, tvůrce veleúspěšného seriálu Griffinovi a 
komediální eso současné Ameriky…Hrají: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane, 
Giovanni Ribisi, Norah Jones ad. Režie: Seth MacFarlane 
Doporučená přístupnost: od 15 let.      Délka filmu: ca. 105 min.                    České titulky  


