
    31. ročník, rok 2014, číslo 2 

 

 
Usnesení 34. zasedání ZO Pernink ze dne 27. 1. 2014  

  
1/34/14 ZO schvaluje Ing.Janu Kokrhelovou, p.Petra Groha jako ověřovatele zápisu a Ing. 
Ladislava Vetešníka jako pořizovatele zápisu. Hlasování: pro  7  hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

2/34/14 ZO schvaluje program jednání 34. zasedání včetně jeho doplnění . Hlasování: pro  7  
hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 



 2 

3/34/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 33. Zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0 
 

4/34/14 ZO schvaluje opravu usnesení č.13/33/13 ze dne 9.12.2013 u rozpočtového opatření 
č. 16/2013, a to zrušení zvýšení příjmů na par. 3113 ve výši Kč 227955,34 a zrušení zvýšení 
výdajů na par. 3113 ve výši Kč 227955,34. Hlasování: pro  8  hlasů, proti 0 , zdržel se 0 
 

5/34/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2013 dle předloženého položkového členění. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

6/34/14 ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2014 v členění do kapitol jako schodkový, a to 
celkové příjmy ve výši 7379,3 tis Kč, celkové výdaje 8079,3 tis. Kč s tím, že rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši Kč 700 tis. Kč bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá 
starostce a účetní obce tento rozepsat do položkového členění. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0 
7/34/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 dle předloženého položkového členění. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

8/34/14 ZO bere na vědomí měsíční odměnu starostce obce dle nařízení vlády č. 459/2013, 
kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 37/2003, a to od 1.1.2014. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0 
 

9/34/14 ZO schvaluje měsíční odměnu místostarostovi obce dle nařízení vlády č. 459/2013, 
kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 37/2003, měsíční odměna činí Kč 7509,-, a to od 
1.1.2014. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

10/34/14 ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle nařízení 
vlády č. 459/2013, kterým bylo novelizováno nařízení vlády č. 37/2003, měsíční odměna činí: 
předsedovi výboru Kč 1060,-, členovi výboru Kč 750,- a členovi zastupitelstva Kč 460,-, a to 
od 1.1.2014. Hlasování: pro  7  hlasů, proti 0, zdržel se 1 (p.Rudolf Höhnl) 
 

11/34/14 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, Karlovarská 118, IČ 
47701617 poskytnutí příspěvku na mzdy na měsíc leden a únor ve výši Kč 80000,- s tím, že 
bude předloženo Obci vyúčtování této částky nejpozději do 25.3.2014 a dále schvaluje 
základní škole převedení Kč 7200,- z rezervního fondu na nákup florbalového vybavení a na 
uhrazení cen v soutěžích v roce 2014, vyúčtování této částky bude předloženo Obci  
nejpozději do 10.12.2014. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

12/34/14 ZO schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Pernink , Karlovarská 
118, IČ 47701617. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

13/34/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy s Karlovarským krajem, se sídlem Karlovy Vary, 
Závodní 353/88, IČ 70891168 o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické 
mapy, digitální mapy veřejné správy Karlovarského kraje a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

14/34/14 ZO bere na vědomí výroční zprávu obce Pernink dle zákona č. 106/1999 o 
svobodném přístupu k informací ve znění pozdějších předpisů za rok 2013. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

15/34/14 ZO schvaluje úpravu usnesení č. 12/15/12 ze dne 22.2.2012 takto: ZO schvaluje 
prodej pozemku č. 2223 o výměře 4135 m2 firmě Horský statek Abertamy s.r.o, se sídlem 
Rybniční 482, 36235 Abertamy, IČ 62618873 za Kč 50,-/m2 a schvaluje koupi části pozemku 
č. 1887/1 o výměře cca. 850 m2 v majetku Ing. Petra Zachardy, nábř.Jana Palacha 1217/32, 
Karlovy Vary, IČ 16702531za Kč 50,-/m2 a koupi pozemku č. 2678/1 o výměře 750 m2 
v majetku firmy Horský statek Abertamy s.r.o., se sídlem Rybniční 482, 36235 Abertamy, IČ 
62618873 za Kč 50,-/m2 a pověřuje starostku podpisem smluv. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
0, zdržel se 0 
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16/34/14 ZO schvaluje uzavření dohody o partnerství s obcí Merklín na projekt: „Merklín-
brána Krušných hor“. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

17/34/14 ZO schvaluje uzavření dohod o partnerství s firmou HR Agency s.r.o. Bulharská 
742/9, Karlovy Vary IČ 26374196 na projekty: „Sjezdové tratě Pstruží-trať 4b a Funslope“, 
dále „Ski areál Plešivec – Zip liner a Bike park“ „Ski areál Plešivec – objekt zázemí a dětské 
lyžařské centrum“. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

18/34/14 ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Valbek spol. s.r.o., Děčínská 717/21, Ústí nad 
Labem IČ 48266230 na zhotovení projektové dokumentace parkovacích míst na ulici TGM za 
Kč 63 888,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 
0 
 

19/34/14 ZO schvaluje bezúplatný převod částí pozemků v majetku Státního pozemkového 
úřadu, KP Karlovy Vary, a to p.p.č. 1914/2 o výměře cca 250 m2, stpč. 282/1 o výměře cca 
150 m2 a p.p.č. 2046/3 o výměře cca 800 m2, jedná se o pozemky, po kterých vede veřejně 
prospěšná stavba cyklostezka Pernink-Abertamy . Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
20/34/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE Gasnet, 
s.r.o, Klišská 940, Ústí n.L. IČ 27295567 na p.p.č. 2463/5 v majetku Obce Pernink a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

 

Úplné znění 34.  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 
 
Poděkování  

Výzva školy již přináší své první ovoce. Touto cestou bychom chtěli poděkovat perninským 
dárcům panu Holému a paní Pošvové a dárkyním z Abertam paní  Čečákové a Nuskové za 
věnovanou lyžařskou výstroj a výzbroj.  

Škola se v únoru chystá na lyžařský výcvik 7. třídy, žáci 2.-5.třídy  se v rámci předmětu SPD 
budou sbližovat se sjezdařským uměním a ti, co to umí, si budou pilovat techniku. Společně 
se těšíme  na plánovaný celoškolní lyžařský den. K tomu si přejeme už „jen“ lepší sněhové 
podmínky. 

Ze školního sportu 
 

V průběhu prosince a ledna se postupně vystřídaly skupiny Okresního kola ve florbalu, kdy 
pokaždé pořadateli byly školy v Ostrově (Masarykova, Májová, Myslbeka a Gymnázium). 
Hoši – mladší vystříleli krásné 2. místo ve skupině. Postupoval pouze vítěz. 
Starší skupiny měly těžší soupeře, tomu odpovídaly i výsledky utkání. Koupili jsme i 14:0. 
Děvčata skončila čtvrtá - ve skupině. I když jednou prohrála tak nešťastně, radost zažila 
posledním zápasem - výhrou. Hoši skončili pátí – ve skupině. 
Zájem o tento sport je veliký i ze strany našich nejmladších žáků, a proto byla nakoupena 
nová výbava na jeho podporu.  
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I vařit se dá v kolektivu  
 

Soutěž o nejlepší polévku byla vypsána na hodinách pracovního vyučování dívek. A povedlo 
se. Zvítězila MLÉKOVKA. 
Všechny výtvory byly chutné,  jen co je pravda. Děvčata se opravdu odborně připravila, ale 
mléková je mléková. 

 

Novinky v elektronickém prostoru 

Naši žáci a učitelé mají od ledna možnost pracovat s inovovaným počítačovým vybavením, 
které jim přinese větší komfort ve výuce. Kromě rychlejších PC a zabezpečení licence byly 
zakoupeny i dva notebooky pro pracovní potřeby pedagogů. Za zajištění celé „operace“ patří 
velké poděkování  pedagogům  K. Freudové a M. Vojířovi a panu R. Grahsbergerovi. 
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat i obci, která podpořila modernizaci ICT na škole. 
 

V polovině listopadu otevřela škola žákům a rodičům vzdálený přístup do systému Bakalář. 
Mohou se tak z domova informovat o aktuálním dění ve škole, změnách v rozvrhu a  
průběžném hodnocení, systém poskytuje přehled o absenci žáků nebo umožňuje komunikovat 
s třídními učiteli.  

 

Zpracovaly Bc E. Hejtmánková, Mgr D. Osičková 

 

Zápis do prvního ročníku 2014/2015 

V úterý 4. února proběhl na naší škole ZŠ a MŠ Pernink zápis budoucích prvňáčků. V čase od 
13 do 17 hodin se přišlo zapsat celkem 11 dětí z Perninku i okolí. 

Během zápisu děti spolupracovaly s učitelkami, které jim dávaly různé úkoly a otázky. Děti 
bystře odpovídaly. Poznávaly barvy, malovaly postavu a zvládly i cvičení na pravolevou 
orientaci. Součástí zápisu byla také komunikace, předčíselné představy a některé děti již 
poznávaly písmena, číslice. Budoucí prvňáčkové byli šikovní a nestyděli se. Všichni  potěšili 
paní učitelky básničkou nebo písničkou.  

Děti si ze zápisu odnesly výrobky, které jim připravili budoucí spolužáci ze 4. a 5. třídy. Žáci 
pro ně vyrobili myšky, do kterých umístili balíček bonbónů. Dalším dárečkem byla kniha, 
stavebnice Lego a další drobnosti. Budoucí prvňáčkové radostně přijali také pamětní list se 
vzpomínkou na  velký den – Zápis do první třídy. 

Všichni se na budoucí prvňáčky těšíme! 

 

Za učitelky 1. stupně Mgr. D. Nováková 
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Obecní úřad informuje 
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Mýty v oblasti odpadů 
 
Stejně se to sype na jednu hromadu 
 

Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady. V dnešní době, 
kdy se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat 
odpady dohromady. V České republice je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále 
zpracovávají ať na druhotnou surovinu, se kterou se dále obchoduje, nebo na hotové výrobky, 
se kterými se v běžném životě setkáváme. 
Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími 
příměsemi, jako je například směsný komunální odpad. Pokud se něco takového stane a obsah 
kontejneru s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s ním již nelze nakládat jako 
s odpadem tříděným, není možné ho naložit na svozový vůz spolu s ostatním tříděným 
odpadem. Tím by bylo znehodnoceno to, co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným 
tříděným odpadem je třeba nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho na skládku nebo do 
spalovny. 
Ovšem je třeba říct, že tyto excesy nejsou na denním pořádku a lidé se snaží odpady třídit 
pečlivě. 
 
Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde 
 

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální 
vzdálenost je 103 metrů, ale podle průzkumů jsou lidé ochotni jít k barevným kontejnerům o 
dalších čtyřicet metrů dál. Sběrná síť se stále zahušťuje, v současné době je k dispozici už 
dokonce 228 735 barevných kontejnerů! V Evropě se řadíme k zemím s nejhustší sběrnou sítí. 
Každá obec může mít nastavený částečně jiný systém třídění odpadů. Někde se netřídí plasty, 
ale jen PET lahve, někde se třídí odděleně sklo čiré a barevné, jinde se třídí do pytlů. Proto je 
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dobré v první řade sledovat informace na nádobách nebo se informovat na MěÚ, odboru 
životního prostředí na možnosti a další informace ke třídění a správnému nakládání s odpady 
v obci či městě, ve kterém bydlíme. 
Třídění odpadů je společenská odpovědnost každého z nás a je také na nás, jak si sami 
nastavíme systém třídění v domácnosti. Záleží jen na nás, jestli dáme odpadu šanci na nový 
život a vytřídíme ho. 
 
Je to jenom módní výstřelek, který pomine 
 

Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a  třídit by tak 
měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. V minulých stoletích se 
využitelný odpad (zejména zemědělský), dále zpracovával. Především na vesnicích se 
málokdy něco vyhazovalo a odpad se dále využíval. Například odpad z kuchyní - využívalo se 
vše od skořápek až po slupky od brambor. Také si určitě někteří z vás pamatují dobu, kdy 
byly igelitky vzácné a pravidelně se vymývaly vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit. 
Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých letech minulého století prostřednictvím sběrových 
soutěží na školách, kde se sbíral papír a kovy. V 70. letech minulého století jsme se mohli 
setkat s prvními kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery na další komodity jsme se začali 
setkávat v devadesátých letech. Již deset let máme možnost třídit do barevných kontejnerů. 
Systém třídění odpadů v ČR je u nás ve srovnání s evropskými zeměmi, nastaven efektivně a 
pohodlně pro občany tak, aby třídění nebylo problémem, ale snadnou cestou k další recyklaci 
využitelných složek komunálních odpadů. 
Každým rokem roste produkce odpadů a je třeba zajistit aby se využitelné suroviny dále 
využívaly a recyklovaly. Navíc každým rokem musí Česká republika plnit recyklační 
procenta daná EU. Veškeré povinnosti o třídění a recyklaci odpadu vyplývají ze Zákona o 
odpadech. 
 
Jsem na třídění už starý, to je pro mladý 
 

Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce 
pocítí mladší generace. Třídění odpadů je nastaveno tak, aby třídění nebylo složité a řídilo se 
jednoduchými pravidly. Proto si každá obec nastavuje svůj systém třídění a nakládání 
s odpady dle svých místních zvyklostí a podmínek. Třídit odpady by měl každý, je to 
občanská zodpovědnost a samozřejmost ve vyspělých státech, která se neváže na věk. Ve 
třídění odpadů je mnoho výmluv, které se hodí těm, kdo nechtějí třídit. Odpady produkuje 
každý a bez řádného systému třídění a dalšího správného nakládání s odpady bychom tady 
byli za chvíli obklopeni skládkami a odpady. Pro třídění odpadů nemusíte být mladý, stejně 
jako si čistíme zuby a staráme se o své psí miláčky, bychom se měli starat také o to, abychom 
měli kolem sebe hezké a čisté prostředí. 
 
Třídí málokdo 
 

Omyl, 70% Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za 
běžnou součást každodenního života. V České republice se podařilo i přes loňskou krizi na 
trhu druhotných surovin zachovat systém třídění a využití odpadů v takovém rozsahu a 
kvalitě, v jakém byl v posledních letech vybudován. Nemusíme ihned začít třídit vše, ale 
prokázáním dobré vůle se můžete připojit k těm, kterým není zbytečné plýtvání zdroji 
lhostejné. 
 
Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům 
 

Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit 
s odpadem častěji – právě naopak. Pokud budu odpady třídit, koš se směsným odpadem se mi 



 7 

nenaplní tak rychle a bude stačit s ním chodit méně často. No a s tříděným odpadem stačí jít 
jednou týdně k barevným kontejnerům, pokud to k nim nemám cestou do práce. 
Ke třídění odpadů nemusí člověk přistupovat jako ke sportu, není zde potřeba adrenalin ani 
fyzické vypětí. Stačí si osvojit pár zásad, které se po nějaké době stanou automatickými. 
 
Třídění zabere doma spoustu místa 
 

Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma  třídění odpadů zařídí. Nemusíme na 
to pořizovat speciální koše nebo nádoby. Postačí k tomu jedna papírová krabice a dvě 
plastové tašky od nákupu. Pokud upustíte uzdu své fantazii nebo necháte vyniknout 
vynalézavé děti, může se z místa pro třídění odpadu stát jedinečný bytový doplněk. Místo, 
které doma odpadu věnujeme, se několikanásobně vrátí v podobě ušetřeného místa v přírodě. 
Navíc platí celkem dobře úměra, že čím víc odpadu produkuji, tím větší prostory mám 
k možnosti jeho uložení (člověk v bytě vyprodukuje obvykle méně odpadu než obyvatel 
rodinného domu, který však zase vytvoří méně odpadu než zemědělec na farmě). 

 
ZZddrr oojj ::   jj aakkttrr iiddii tt ..cczz  
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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 
 



 8 

 

   
 

 
 

 
 
Vždy od 18:00 hodin      Vstupné: 55,-Kč (děti do 15 let: 25,-) 

 
Sobota 1.3.    LÍBÁNKY   (ČR 2013) Drama 
Líbánky se odehrávají v čase tří dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza (Aňa 
Geislerová) a Radim  (StanislavMajer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli 
manželskou zkušeností a odnesli si z ní své šrámy. Tereza zklamané srdce,Radim 
dospívajícího syna. Jsou však odhodláni zkusit to znovu, jsou přesvědčeni, že tentokrát to 
vyjde. A zdá se, že svatební oslavy,které probíhají v prosluněném dni v rodinném kruhu v 
sídle nevěstiných rodičů obklopeném romantickou krajinou, budou skutečněnejkrásnějším 
začátkem společného života. Ovšem…Dále hrají: Kristýna Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták, 
David Máj ad. Režie: Jan Hřebejk (Šakalí léta, Pelíšky, Horem pádem, Musíme si pomáhat, 
Pupendo ad.).  Doporučená přístupnost: od 12 let.                   Délka filmu: ca. 103 min.                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  8.3.  SNĚHURKA   (USA 2012) Rodinná dobrodružná komedie 
Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat vládu nad královstvím. Uprchlá princezna (Lily 
Collins) se však svého výsostního práva jen tak snadno nevzdá a rozhodne se jednat. Za 
pomoci sedmi vynalézavých trpaslíků začíná plánovat odvetu. Sněhurka ožívá v novém 
dobrodružném příběhu plném lásky, ale i žárlivosti a zrady…Režie: Tarsem Singh. 
Mládeži přístupno.            Délka filmu: ca. 106 min.              Český dabing 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.3.   Kino nehraje. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 22.3.   HOŘÍCÍ  KE Ř   (ČR 2013) Drama 
Film vychází z třídílného dramatu z produkce HBO, který vypráví o následcích Palachovy 
oběti a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR. Jeho hlavní postavou je skutečně existující 
advokátka Dagmar Burešová (Tatiana Pauhofová), která zastupovala Palachovu matku Libuši 
(Jaroslava Pokorná) a bratra Jiřího (Petr Stach) ve zdánlivě beznadějné soudní kauze. 
Důvodem žaloby blízkých mrtvého studenta bylo skandální nařčení od poslance Viléma 
Nového (Martin Huba). Ten Palachův čin zlehčoval na stranickém mítinku v České Lípě 
lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni a zrůdném spiknutí, do něhož byl důvěřivý 
student údajně nevědomky vmanipulován. Dále hrají: Jan Budař, Ivan Trojan, Igor Bareš, 
Vojtěch Kotek, Adrian Jastraban, Patrik Děrgel, Emma Smetana, Jenovéfa Boková, Taťjána 
Medvecká ad. Režie: Agnieszka Holland. 
Mládeži přístupno.          Délka filmu: ca. 206 min., děti do 15-ti let 25,-Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 29.3.   RIVALOVÉ   (Rush, USA-Německo-Velká Británie 2013) Životopisný, 
akční, drama. Skutečný příběh Nikiho Laudy. Závratná rychlost, adrenalin proudící v žilách, 
krásné dívky a nezkrotná touha po vítězství. Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná chyba 
může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí 
rivalové.  James Hunt je neřízená střela, neodolatelný playboy a brilantní řidič. Niki Lauda je 
dokonalý profesionál, vždy precizní a disciplinovaný. Hrají: Daniel Brühl, Chris Hemsworth, 
Olivia Wilde, Natalie Dormer, Pierfrancesco Favino ad. Režie: Ron Howard. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 123 min.    ŠÚ projekce  


