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Usnesení 10. zasedání ZO Pernink ze dne 19. 9. 2011  

 
1/10/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. ing. Kokrhelovou a p. Ing. Vetešníka                                    
a pořizovatele zápisu p. Petra Groha. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
2/10/11 ZO schvaluje program jednání 10. zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo. 
3/10/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 9. zasedání ZO. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo  
4/10/11 ZO schvaluje firmu p. A.Štaubera, Kostelní Pernink na akci oprava střechy obytného domu 
čp. 30 za cenu Kč 334300,- a dále schvaluje nákup 3 ks dopravních zrcadel včetně příslušenství a 16 
ks zpomalovacích retardérů. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/10/11 ZO schvaluje bezúplatný převod dešťové kanalizace v pořizovací ceně ve výši   8556911,- Kč  
a přípojek v pořizovací ceně ve výši 144697,- Kč z majetku VSOZČ K.Vary do majetku Obce 
Pernink. Hlasování: pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/10/11 ZO neschvaluje přechod Obce na svoz a využití separovaných složek komunálního odpadu 
k firmě AVE Karlovy Vary. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/10/11  ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2011. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo. 



 2 

8/10/11 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 30.6.2011 a zároveň schvaluje, aby byl 
proveden audit hospodaření školy nezávislou firmou a pověřuje starostku vyřízením 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
9/10/11 ZO schvaluje převod částkyKč 61330,- z režijních nákladů ZŠ a MŠ Pernink do mzdových 
prostředků ZŠ a MŠ Pernink,  a dále schvaluje úhradu cestovních výdajů ve výši Kč 211,- p. Mgr. 
Josefu Svobodovi a pověřuje hospodářku ZŠ provedením. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo. 
10/10/11 ZO souhlasí: 
1. se záměrem prohlášení krajinné památkové zóny dle předloženého rozsahu 
2. po prohlášení krajinné památkové zóny Ministerstvem kultury ČR  s nominací lúzemí této krajinné 
památkové zóny na Seznam světového dědictví UNESCO v rámci projektu „Montanregion 
Krušnohoří“ 
3. schvaluje zapojení Obce do projektu Montanregion Erzgebirge a v rámci tohoto projektu  zařazení 
lokality v k.ú.Pernink – historické ložisko Sn-rud, pinkový tah Marie 
4. pověřuje starostku obce Pernink Jitku Tůmovou zastupováním obce při veškerých jednání 
souvisejících s procesem nominace jako osobu zodpovědnou za přípravu nominace za obec. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/10/11 ZO schvaluje RO č. 8,9 a 10/2011  dle přiloženého rozpisu. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
12/10/11 ZO do vyřešení odpadové společnosti SOKO zatím neschvaluje nákup akcií Komunální 
odpadové společnosti založené Karlovarským krajem . Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo 
13/10/11 ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pernink a ČEZ Distribuce 
Děčín o uložení kabelů NN do p.p.č. 2028 v k.úAbertamy v majetku obce 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
14/10/11 ZO schvaluje prodej pozemků stpč.- 267  o výměře 77 m2  a 268  o výměře 185 m2 
v majetku Obce Pernink, který bude uskutečněn směnou s firmou ing. Zachardy  za část p.p.č. 1887/1     
- pro realizaci cyklostezky . Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
15/10/11 ZO schvaluje smlouvu  o zřízení věcného břemene mezi Obcí Pernink a SŽDC Praha na 
uložení vodovodní přípojky v p.p.č. 2625 a 2499/1 v k.ú.Pernink v majetku obce  a pověřuje starostku 
obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

       
     PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA  
 

         NABÍZÍ:   
                                                                                          Milan Vachel                                           

 Brikety                                                                    Žižkova 896            
 Mostecké uhlí                                                         (naproti radnici)  
 Pytlované brikety                                                    362 21 Nejdek         
 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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ZŠ a MŠ Pernink 

 
Jak se mají prvňáčci 

          Ve čtvrtek 1. září byl na sportovním hřišti slavnostně zahájen nový školní rok.  
Skončily prázdniny a nastaly také povinnosti, a to nejen žákům a pedagogům, ale především 
dětem šestiletým až sedmiletým.  Pro ně to byla zásadní změna v životě – zahájení školní 
docházky, při které naše prvňáčky doprovázeli rodiče, babičky, dědečkové a my, učitelé a žáci 
základní školy.  Spolu se starostkou Jitkou Tůmovou jsme je slavnostně přivítali na školním 
hřišti. Po vřelém zahájení se  žáci odebrali se svými učiteli do tříd a prvňáčkové společně 
s rodiči poprvé zasedli do školní lavice. 

…a  od té doby uplynulo několik dní. Zajímá vás, jak se našim šesti prvňákům daří? Zda se 
jim ve škole líbí? Zeptala jsem se za vás.  

Těšíš se ráno do školy? 

„Ano, protože je ve škole zábava.“ (Daniel Š.) 

Co se ti ve škole líbí a co tě nejvíc baví? 

„ Úkoly, ty mám rád. Ty domácí mě baví nejvíc.“ 
(Samuel M.) 

Co ses už ve škole naučil? 

„Počítat slabiky. Básničku o dráčkovi.“ (Filip O.) 

Kdo je tvůj kamarád? 

„ Sam, Jindra, Míša… Sam je můj nejoblíbenější.“ 
(Filip Z.) 

 

 

První třída není jen o práci dětí a paní 
učitelky, ale také o společné práci 
rodičů a dětí. Proto bych chtěla, Vám 
rodičům, popřát hodně trpělivosti a 
radosti na naší společné cestě první 
třídou. 

            Erika Krnáčová, učitelka 1. tř. 
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VÍTALI  JSME  PREZIDENTA  ČESKÉ  REPUBLIKY  VÁCLAVA KLAUSE  

 

Abertamy 13. 9. 2011 – náměstí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechna děvčata II. 
stupně a školní družina 
ZŠ Pernink byly při 
tom, když město 
Abertamy navštívil 
prezident České 
republiky Václav Klaus. 
Prezident Klaus 
vzkázal, že dotazy od 
dětí byly nejupřímnější. 
Děti se ptaly, jestli umí 

pan Klaus zpívat, je-li šťasten, co se mu líbí  
v Abertamech. A měly plno dalších dětských dotazů... 
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DRAKIÁDA  A  HLEDÁNÍ POKLADU 
 

Honba za draky, hledání pokladu a opékání buřtíků se bude konat 
v sobotu 8.10. Sraz dětí a rodičů je v 15:hodin u sochy v perninském lesoparku. 

Buřty s sebou! 
 

 
 
Při letošním setkání na Ryžovně byl předán dar abertamskému řezbáři 
 

V sobotu 24. září se konalo již 
popáté Svatováclavské setkání v 
místě, kde stál kostel sv. 
Václava v obci Seifen, nyní 
Ryžovna. Poprvé se setkání 
uskutečnilo 23. 9. 2006 v rámci 
projektu "Domov bez hranic" (za 
podpory EK - Youth - Education 
and Culture), mládež ze dvou 
příhraničních dětských domovů 
(z Karlových Varů a z 
Markersbach) chtěla prolomit a 
překonat hranice v hlavě a v srdci 
a vybudovat pamětní místo 
kostela svatého Václava, které 
bude i v budoucnu sloužit 
k pravidelnému vzájemnému 
setkávání. Myšlenka na 
vybudování pamětního místa 

vznikla ve spolupráci s Krušnohorským sdružením Breitenbrunn a Občanským sdružením 
Abertamy, partnerem projektu byl též nadační fond Helping Hands. 
  
Letos byl tradiční program Svatováclavského setkání obohacen promítáním filmového 
dokumentu Petra Mikšíčka o abertamském řezbáři Josefu Beerovi za přítomnosti režiséra i 
hrdiny filmu. Film „Ať žije Pepa Beer, řezbář s parkinsonem“ byl opatřen německými titulky 
a aktualizován záběry z řezbářského sympozia, které v Abertamech v srpnu 2011 již potřetí 
vedl sochař-řezbář Jiří Lain a poprvé se zúčastnil také Josef Beer. Překvapením pro řezbáře 
Pepu, chorobou postiženého již od mládí, bylo předání daru od spolků a spoluobčanů. 
Slavnostně vyzdobenou tříkolku hned úspěšně vyzkoušel. Petr Mikšíček se tentokrát 
představil jako skvělý filmař, jinak též historik, spisovatel, fotograf a krušnohorský patriot, 
spoluzakladatel občanského sdružení Antikomplex http://www.antikomplex.cz/ a Nadačního 
fondu Obnova Krušnohoří http://www.obnovakrusnohori.cz/. 

Petr Maglia 
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Nově otevřená restaurace a pizzeria 
Plzeňka v Perninku 

 Vás zve na výbornou pizzu, penne, špagety, tortelliny, saláty  

a jiné speciality 
 

Otevřeno denně  10:00 – 22:00 
Pá – So  10:00 – 24:00  

 

Tel: 602 407 455 
        353 542 581 

 
 
 
 

 

ZUMBA 
FITNESS 

 

Přijďte se s námi pobavit  
a propotit trička na stále oblíbenější Zumbu -  

kombinaci tance a fitness. 
Latinsko – americké rytmy Vás jistě dostanou 

 

Zveme všechny (i začátečníky),  
do KC Krušnohorka v Perninku  

každý čtvrtek od 19:00 hod. 
(Cena jedné lekce  60,- Kč) 
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TĚLO MÁTE JEN JEDNO. ZASLOUŽÍ SI BÝT HÝČKÁNO! 
 

Potřebujete načerpat energii, zapomenout na starosti, pomoci od bolesti? 

Navštivte studio "RELAX" v Perninku 
v budově obecního úřadu 

 

REFLEXNÍ MASÁŽ                                 220,-Kč     10x - 2000,-Kč 
 

   Tato masáž působí přes nervová zakončení na vnitřní orgány a tím se odlišuje od běžných  
   masáží. Věnuje se především bodům se zvýšenou kožní citlivostí. 
 

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ                       200,-Kč    10x - 1800,-Kč 
 

   obnovuje činnost mízního systému 
   odstraňuje otoky, zmírňuje celulitidu 
   podporuje úbytek objemu stehen a hýždí 
   

  REHABILITA ČNÍ CVI ČENÍ 
 

   Individuální cvičení dle diagnózy         100,- Kč á 60min 
   Cvičení ve skupině (max.4 osoby)  ABY ZÁDA NEBOLELA   50,-Kč 
       

  CVIČENÍ NA VIBRA ČNÍ DESCE          100,-Kč 
   

   Nemáte čas trávit hodiny v posilovně a přesto chcete žít aktivně? Vyzkoušejte vibrační 
   desku – novinku v oblasti kondičního cvičení – cílené, efektivní a časově nenáročné 
   posilování celého těla. Díky vysoké intenzitě cvičení trvá jedna lekce maximálně 30 minut. 
   Cvičení na vibrační desce je vhodné pro každého. 
 

Kontakt: Kamila Janecká 
tel: 728925593 

e-mail : kamila2903@seznam.cz 
provozní doba: dle objednávek 

 
 

UPOZORNĚNÍ 
5. ročník Perninského běhu od Obecního úřadu na vlak se letos nekonal kvůli pokračujícím 

pracím v lesoparku. 
 
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. Děkujeme. 

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

nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. 
Ročník 28, číslo 10, vydáno 3.10. 2011 
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¨ 
 
 
 

         

 Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 

Sobota 8.10.  MUŽI V NADĚJI  (ČR 2011) Komedie. Scenárista, režisér a producent Jiří 
Vejdělek přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení s novým snímkem věnovaným 
tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra 
základem šťastného manželství. Šarmantní bonviván Rudolf (Bolek Polívka) je o tom 
přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. 
A hlavně, ženská se nesmí nudit …!!!” Rudolf s úspěchem uplatňuje svou  divokou teorii v 
každodenní praxi a to s neutuchajícím elánem, který je u čerstvého šedesátníka 
záviděníhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně korektního zetě Ondřeje (Jiří 
Macháček), který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho 
žena Alice (Petra Hřebíčková) začíná nudit. Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf proto 
nabídne Ondřejovi několik  prověřených rad, jak vnést do skomírajícího manželství potřebný 
vzruch. Koneckonců jde o rodinné štěstí jeho jediné dcery…      Mládeži přístupno.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 15.10. KUNG FU PANDA 2  ( USA 2011) Animovaná komedie. Nejlínější tvor 
pod sluncem chlupatý pandí chlapík Po, překonal sám sebe, naučil se kung fu a zachránil 
rodné údolí před zlosynem Taj Langem. Tady by mohl jeho osud skončit, kdyby se z filmu 
Kung Fu Panda nestal celosvětový fenomén. Klenot, který se zařadil po bok toho nejlepšího, 
co studio DreamWorks vyprodukovalo, tedy zlobra Shreka a zvířátek z Madagaskaru, si 
prostě říkal o pokračování. Na druhou stranu – v Poově životě je stále co odhalovat. Například 
– přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možné, že je jeho tatínkem houser?                            
Český dabing .                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 22.10. ŠMOULOVÉ ( USA 2011) Rodinná komedie 
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře 
známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a 
během následného pronásledování všichni společně projdou kouzelným portálem, který je 
zavede do našeho světa, přímo doprostřed newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové 
musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než 
je Gargamel znovu vystopuje…                                     Délka filmu: 102 min.    Český dabing.                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 29.10.  PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI  (USA 2011) Rodinná komedie 
Jim Carrey, se tentokrát představí jako hlavní postava filmu, který vznikl na motivy klasické 
dětské knihy z roku 1938 od Richarda a Florence Atwaterových.  Hrají: Jim Carrey, Carla 
Gugino, Ophelia Lovibond… Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 95 min.      Český dabing 
 


