
    30. ročník, rok 2013, číslo 7-8 

 

Radnice kolem roku 1900 
Zprávy z radnice 

Od 1. července vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místních poplatcích, 
upozorňujeme tak na zvýšení částek za rekreační a lázeňský pobyt o 2,- Kč a ubytovacího 
poplatku o 1,- Kč, rovněž se změnily částky u poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Celé znění této vyhlášky je zveřejněno na úřední desce obecního úřadu a na stránkách obce – 
www.pernink.eu. 

O prázdninách proběhne v naší škole výměna oken, na kterou získala obec dotaci ve výši 180 
tis. Kč, nabídkové řízení vyhrála firma Unionplast Ostrov za částku 364 tis. Kč, ta také práce 
v průběhu srpna provede. Věříme, že výměnou oken přispějeme nejen k úspoře za topení, ale 
také bude v učebnách také tepleji. A před školou  musíme opravit i zídku, která se začala 
bortit a padají z ní kameny. 
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Červnové přívalové deště nám trochu zkomplikovaly opravy, které jsme si naplánovali na 
letní měsíce. Je pravda, že velká voda nenapáchala takové škody jako jinde v republice, ale je 
nutné je odstranit urychleně. Jedná se o opravu vymletého břehu v Bludenské ulici, tam došlo 
i k odplavení části silnice, dále se ucpala dešťová kanalizace na křižovatce Nádražní a 
Blatenské ulice, zde budeme muset provést vykopání šachty v parku a  odtud úsek pročištění. 
V této lokalitě došlo i k propadnutí chodníku kvůli podemletí vodou. Musíme opravit  mostek 
přes Bílou Bystřici u brodu, kde došlo k podemletí pilířů. Proto oprava chodníků, se kterou 
jsme počítali v letošním roce musí být odsunuta. 

Naopak už máme skoro hotovou opravu a výměnu veřejného osvětlení v druhé části Nádražní 
ulice, v Blatenské ulici před pensionem Mila jsme nechali udělat novou dešťovou kanalizaci, 
neboť zde docházelo při velkých deštích k nahromadění vody a hrozilo vyplavení 
nemovitosti. Dále začaly přípravy na přeložení telekomunikačních kabelů  v Karlovarské 
ulici, které vedou přes stavební pozemky a brání ve výstavbě rodinných  domů.  

Obec rovněž nabízí ve spolupráci s Úřadem práce ( ÚP) 2 pracovní místa na letní měsíce a 
vzhledem k tomu, že ti, kteří nám byli ÚP doporučeni se nedostavili, tak jsou stále místa 
volná. Uchazeči o práci, vedení na ÚP se mohou ihned hlásit u starostky obce. 

 Obec připravuje ve spolupráci s naší školou na 8.září další ročník běhu od obecního úřadu na 
vlak, tak se těšíme na hojnou účast závodníků a diváků. 

Ještě informaci ohledně provozu kina. Nikdo z nás ze zastupitelů ani na chvíli neuvažoval o 
tom, že by se  kino  uzavřelo. Naopak jsme hledali cestu, jak kino udržet a zajistit promítání 
filmů i nadále. Milionové částky na digitalizaci a rekonstrukci kina nemáme, a tak na 
posledním zasedání schválilo zastupitelstvo nákup videoprojektoru dle nabídky firmy 
FITECH, který při projekci zajistí kvalitní obraz i zvuk, celkové náklady budou činit 156 tis. 
Kč. 

- Starostka obce  - 

 
 
Vážení spoluobčané, 
 

prázdniny jsou tu a tím i dny zaslouženého odpočinku.  Mnozí ale mají ještě v živé paměti 
přívalové deště, které v naší obci napáchaly nemalé škody. Bohužel, výhodu vysoké 
nadmořské výšky velká část povodněmi postižených obcí a měst nemá, přesto nám vodní 
živel ukázal, čeho je i na horách schopen. Během velké vody naši dobrovolní hasiči často 
zasahovali při ochraně majetku občanů obce a za to jim patří velký dík. 
 

Někteří z Vás se na mne obrátili s nabídkou pomoci lidem z vytopených oblastí. V současné 
době neplánujeme žádnou sbírku věcí či finančních příspěvků, ovšem případní zájemci 
mohou využít pestrou škálu nadačních kont a organizací, které byly pro tyto účely zřízeny, 
např. Člověk v tísni, Charita ČR apod.  
 

Na červnovém jednání zastupitelstva byl zastupiteli odsouhlasen nákup výkonného 
dataprojektoru, který umožní nejen projekci filmových novinek v našem kině, ale také 
nabídne možnost promítání dokumentů, prezentaci fotografií s výkladem a jiné 
kinematograficky zaměřené aktivity. Vzhledem k vizi rozšířit funkčnost našeho kina o další 
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aktivity, bylo také obcí začátkem června zorganizováno představení divadelního souboru 
Jirásek, který v našem kině uvedl komedii s názvem „Potichu to neumím, jsem vášnivej!“. 
Závěrečný několikanásobný potlesk diváků byl nejen zaslouženou odměnou pro herce, ale 
představoval jasný důkaz toho, že i divadlo do perninského kina patří. Do budoucna je 
v plánu více obdobných divadelních představení, o kterých budete včas informováni. 
 

Ještě musím zmínit úspěšně proběhlý třetí ročník pěvecké soutěže Perninský talent, který byl 
za přispění obce Pernink  uspořádán základní a mateřskou školou v místním kině. Žáci 
předvedli své pěvecké výkony před odbornou porotou, která následně rozhodla o vítězích 
v kategorii dívky a chlapci. Závěrem byli všichni zpěváčci zaslouženě odměněni. Byl jsem 
mile překvapen velikou účastí diváků, kteří aplaudovali všem účinkujícím. Tímto bych chtěl 
poděkovat organizátorům za skvěle odvedenou práci. 
 

Na závěr mi dovolte popřát Vám teplé léto, krásné prázdniny, příjemnou dovolenou a hodně 
zasloužených odpočinkových dnů. 

          Ladislav Vetešník 
        místostarosta obce 

 

 
Usnesení 29. zasedání ZO Pernink ze dne 24. 6. 2013  

 
1/29/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu  pana Václava Maška, ing. Ladislava Vetešníka a 
pořizovatele zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
2/29/13 ZO schvaluje program jednání 29. Zasedání včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 5 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
3/29/13 ZO bere na vědomí informaci o Komunální odpadové společnosti,a,s,Karlovy Vary 
Hlasování:  pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  
4/29/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 28. Zasedání ZO. Hlasování: pro 6 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
5/29/13 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 316/12 cca  40 m2   a části stpč. 280 cca  26 
m2 v k.ú.Pernink a pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
6/29/13 ZO schvaluje provedení digitalizace kina za nabídkovou cenu pana Čížka  , FITECH 
Plzeň za cenu Kč 156000,- a pověřuje starostku obce vyřízení včetně podepsání smlouvy o 
dílo. Hlasování: pro 5 hlasů, proti  nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Höhnl) 
7/29/13 ZO schvaluje uvolnění finanční částky Kč 77190,- na mzdy na měsíc červenec a 
srpen 2013 po ZŠ  a MŠ Pernink. Hlasování pro 6 hlasů, proti  nikdo, zdržel se nikdo. 
8/29/13 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink převod částky 3000,- Kč z RF školy do rež.nákladů 
na úhradu odměny pro žáky školy za akci Elektrován. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
9/29/13 ZO schvaluje ZŠ a MŠ převod částky Kč 15000,- z RF školy do mzdových 
prostředků školy. Hlasování pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
10/29/13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2013 6/2013 dle předloženého rozpisu. 
Hlasování pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
11/29/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výměnu oken v ZŠ a MŠ Pernink s firmou 
Unionplast group sro Krušnohorská 1292 Ostrov za cenovou Nabídku  Kč  364797,-  a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 

Úplné znění 29. 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. 
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                                                                      Zprávy ze základní školy 
 
  
Rozloučení s předškoláky, aneb cesta za pokladem 
 

Na závěr školního roku 2012-13 jsme v mateřské školce U Bubáčka podnikli rozloučení 
s předškoláky:  
Nejdříve jsme plnili zadané úkoly a na konci nás Bubáček odměnil pokladem. Následně jsme 
si opekli buřtíky a vyhlíželi první hvězdu na nebi, potom jsme šli do školky, kterou jsme 
navštěvovali po celý čas, než vstoupíme do světa vzdělávání. Naposledy jsme si lehli do 
postýlek a poslechli pohádku…spinkali jsme celou noc, někteří dokonce i „nařezali dříví“ ☺ 
Ráno jsme se nasnídali a paní učitelka nám předala diplomy a malé dárečky, které se nám 
určitě budou hodit v 1. třídě.  
 
Krásné prázdniny a všem školáčkům jen samé jedničky a pochvaly přejí učitelky z MŠ! 
 
Vzdělávání učitelů 
 

V pondělí 17. 6. se všichni učitelé sešli na vzdělávacím semináři v rámci DVPP. Škola se 
zapojila prostřednictvím paní učitelky K. Freudové do projektu ESF „Centra podpory 
inkluzivního vzdělávání“, kterým kromě jiného získala možnost účasti na zajímavých 
vzdělávacích programech podle vlastního výběru. 
 
Houkání sirény... 
 

probudilo za deštivého úterý i ty největší perninské spáče. Žáci s učiteli byli nuceni vyklidit 
školu a přihlížet zásahu místních hasičů. Jednalo se o cvičný poplach, který byl naplánován 
již dlouho v rámci bezpečnosti požární ochrany občanů, za asistence bezpečnostního technika 
pana Vopata, který si pozorně vše zapisoval do svého notesu. Požární poplach byl 
zakomponován do projektového Dne bezpečí, jehož organizace se výborně zhostil pan učitel 
M. Vojíř. Dalšími hosty byli policista obvodního oddělení PČR a člen Horské služby Boží 
Dar.  Žáci si vyzkoušeli neprůstřelnou vestu, osahali obušek, zachraňovali zraněného a kromě 
dalších zajímavých aktivit vyslechli povídání o povolání našich hostů. Vrcholem všeho byl 
však zásah perninských hasičů s kouřovou clonou houkáním sirény a prohlídkou jejich 
zázemí. 
 

Všem aktérům projektového dne velmi děkujeme za zajímavé zážitky, díky bohu jen 
zprostředkované. 
 
Malý host z velké dálky 
 

Závěr školního roku předznamenala návštěva z velké dálky. V úterý 25. 6. si mohli žáci 2. 
stupně vyzkoušet své znalosti angličtiny. Navštívil nás třináctiletý Zachari z Chicaga, který je 
na prázdninách u svých prarodičů v Ostrově. Naši žáci jej po počátečním ostychu zasypali 
otázkami, pouštěli se do krátkých anglických rozhovorů  a poznávali více či méně, že to není 
tak složité. Zachari měl možnost poznat naši školu, zažít netradiční projektový den a ochutnat 
kuchyni naší paní kuchařky. A jak mu chutnalo! 
 
Konec školního roku přineslo povedené rozloučení s našimi deváťáky. Za přítomnosti paní 
starostky, ředitelky školy, učiteli a rodičů se s nimi loučila jejich třídní učitelka I. Dibelková. 
Všem přejeme úspěšný start do nového života, podařený sjezd do údolí mezi nové přátele, za 
novými zkušenostmi a zážitky.  



 5 

 
                                                                                  TJ Sokol Pernink 
 
Žáci Sokola vybojovali skvělé 2. místo 
 

Po podzimní části druhé místo - to byla motivace na konečné umístění v tabulce na konci 
sezóny. Zápas, který měl hodně napovědět, naše žáky čekal v dohrávce s lídrem tabulky, 
mužstvem Nejdku. Byl to v této soutěži určitě nadprůměrný zápas se vším, co k fotbalu patří. 
To ostatně potvrdili i trenéři domácího Nejdku. Remíza 5:5 svědčí o všem, co se na hřišti 
dělo. Hráčům patřila velká pochvala. 
Branky Sokola: Petr Čečák 2x, Roman Olah, Daniel Ryzka a Adam Švec. 
 

11. 6. Opět v dohrávce a to z kombinovaným mužstvem Merklín-Hroznětín jsme chtěli dobrou 
hru potvrdit. Zápas měli naši žáci pod kontrolou, dařilo se i střelecky a tak se zrodil výsledek 
17:1. 
Branky Sokola: Petr Čečák 7x, Adam Švec 5x, Václav Mašek 4x a Jan Sedlecký 1x. 
 

8. 6. Žáky čekal další krok a to v zápase ve Štědré. Bouřlivé atmosféry, která tam probíhala, se 
naši nezalekli. Naopak podali další z výborných výkonů a zaslouženě vyhráli 14:0. 
Branky Sokola: Petr Čečák 5x, Adam Švec 3x, Daniel Klimm 2x, Dominik Hanšut 2x a Václav 
Mašek 2x. 
 

16. 6. V Útvině nás čekal rozhodující a poslední zápas sezóny. Bez třech hráčů základní sestavy, 
ale s bojovným duchem a kouskem fotbalového štěstí jsme zápas zvládli a vítězství 3:2 bylo 
velkou odměnou.  
Branky Sokola: Vilém Abrahám, Jan Sedlecký a Petr Čečák. 
 

 
Hodnocení sezony: 
 

Z druhého místa, které se povedlo, jsme měli radost, a to i z gólů, které naši žáci dali. Celkem 
jich bylo 123 a to znamenalo i druhé místo ve skóre - 123:27 a 43 bodů. 
Dále se ukázali i naši střelci v celkové tabulce střelců. Tu jasně ovládl Petr Čečák s 42 
brankami. Do desítky nejlepších střelců soutěže se ještě vešel na šestém místě Václav Mašek 
24 gólů a desátém místě Adam Švec 16 gólů. I naši obránci se ukázali v dobrém světle a s 
obdrženými 27 brankami byli třetí nejlepší obranou soutěže. 
 

Tuto jarní sezónu odehrálo 14 hráčů, kteří drželi za jeden provaz a vytvořili výbornou partu. 
Byli to tito hráči: jednička v bráně Honza Sedlecký. Výbornou obranou čtveřici tvořili: Jirka 
Kotrla, Dominik Hanšut, Deni Ryzka a Vilda Abrahám. Trojici skvělých záložníků tvořili: 
Venca Mašek, Adam Švec a Daniel Klimm. Na konec parta šikovných a tvořivých útočníků: 
Petr Čečák, Roman Olah, Ondra Duda, Jindra Duda, Samuel Mitterpach a naše jediné děvče 
Renata Mrňková. Všem patří dík za jejich přístup a výkon v sezóně 2012-13. 
 

Bohužel se nepodařila naplnit soupiska pro další sezónu, a tak žáci po sedmi letech končí. Je 
smutné, že ze čtyř vesnic, které tu leží v sousedství, se neposkládá jedno mužstvo. Přesto 
věřím, že se v budoucnu dá parta rodičů dohromady a s pomocí vedení Sokola se zase nějaké 
mužstvo vytvoří.  
 

Také chci poděkovat Petru Mrňkovi, Jiřímu Ryzkovi, Miloši Branému za práci, kterou s 
mužstvem žáků po celou dobu jeho činnosti odvedli.  
      

 Trenér a vedoucí mužstva Václav Mašek 
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UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  

  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  11..  ppoolloolleett íí    22001133  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

  ddoo  3311..  88..  22001133    
  

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

 

  TABULKA     

Rk. Tým  Záp. + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  

 

1. Nejdek 18 17 1 0 147: 16 52  (25) 

 

2. Pernink 18 14 1 3 123: 27 43  (16) 

 

3. Kolová/Loko KV 18 14 0 4 67: 25 42  (15) 

 

4. Vojkovice/Kyselka 18 11 1 6 83: 33 34  (7) 

 

5. Jáchymov 18 10 1 7 65: 42 31  (4) 

 

6. Útvina 18 5 2 11 51: 50 17  (-10) 

 

7. Merklín/Hroznětín 18 5 1 12 42:115 16  (-11) 

 

8. Pila 18 4 2 12 30: 89 14  (-13) 

 

9. Štědrá 18 3 0 15 28:157 9  (-18) 

 

10. Bochov 18 2 1 15 24:106 7  (-20) 
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Srdečně Vás zveme 
 

na 6. ročník Perninského běhu 
 

 od obecního úřadu na vlak, 
 

který se bude konat 
 

 v neděli 8. září 2013 od 9:30 hodin. 
 

Prezence závodníků se uskuteční od 9:00 do 9:30 hodin 
v infocentru při OÚ Pernink. 

 

Dobové  kostýmy    vítány! 
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INFOCENTRUM - PODATELNA 

Bude v době dovolené zavřeno: od 22. 7. do 2. 8. 2013 

Služby podatelny, poplatky TKO, kopírování atd.  

zajistí Matrika v 1. patře OÚ 

 

 

 

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 7,8, vydáno 19. 7. 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 
 


