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Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

vánoční atmosféru odstartovala 1. adventní neděle a s ní i tradiční zpívánky. Letos u 
rozsvíceného stromečku účinkovalo více než 50 dětí z naší mateřské školky, základní školy a 
školní družiny. Akce se opět velmi povedla a poděkování za krásný zážitek patří nejen dětem 
a jejich učitelkám, ale i hasičům a prodejcům vánočního zboží. A jak je vidět i na hojné 
účasti, je tato akce velmi očekávána a vyhledávána. 

Ráda bych se ohlédla za tímto rokem, který za chvíli končí. Mimo běžný provoz a údržbu 
obce se nám podařilo uskutečnit opravdu velké akce: dořešení majetkových vztahů v rámci 
vybudování cyklostezky Pernink - Abertamy, zateplení základní školy, uložení kabelů 
veřejného osvětlení do země a instalace nových pouličních lamp na Školní Louce, ve Střední, 
Rennerově, Kostelní a části Karlovarské ulice, přípravu projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení na parkovací místa v ulici TGM, úpravu válečných hrobů na hřbitově, 
výměnu oken v části kabin TJ a v neposlední řadě realizaci rekonstrukce silnice na Nejdek. 
Kromě toho se také staráme o obecní les. Letos chceme opět udělat vstřícné gesto 
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provozovatelům vleků a pronajmout jim odstavné plochy pro návštěvníky jejich skiareálů. Ve 
spolupráci s  hasiči a základní a mateřskou školou jsme uspořádali mnoho kulturních, 
sportovních a společenských akcí (jako třeba Perninský ples, dětský den, běh od obecního 
úřadu na vlak, kterého se účastnilo na 100 žáků nejen naší školy, ale i z okolních obcí, 
tradiční Advent, divadelní představení apod.) Při pořádání takovýchto akcí se neobejdete bez 
nadšení, ale také sponzorů a mnoha lidí, kteří pomohou s organizací, aby účastníci byli 
maximálně spokojení. Teď se, když dovolíte, vrátím k jednotlivým akcím trochu detailně.  

Cyklostezka Pernink – Abertamy: vybudovali jsme ji už v roce 2013 společně s městem 
Abertamy, Svazkem obcí Bystřice a saským městem Eibenstock a byla financována 
z programu Cíl3. V letošním roce jsme museli především dořešit majetkové vztahy, připravit 
dohody a smlouvy pro převody pozemků, po kterých cyklostezka vede. Dále byly v rámci 
tohoto projektu zhotoveny mapy a informační tabule, které jsou umístěny v jednotlivých 
obcích, přes které Karlova stezka vede. Rozpočet celé akce byl cca 5,5 milionu  Kč. 

Zateplení školy včetně výměny oken v zadní části budovy: celá akce je podporována ze 
Státního fondu životního prostředí. O dotaci jsme požádali v únoru letošního roku a na konci 
června jsme obdrželi souhlasné stanovisko a hned jsme museli připravit výběrové řízení. 
Vítězem se stala firma Dozorstav z Karlových Varů za nabídkovou cenu 3,046 milionu Kč. 
Koncem července začaly samotné práce na škole, obec zajistila vyklizení půdy základní 
školy, kde byl snad stoletý nepořádek. Součástí zateplení školy není totiž jenom nový plášť 
budovy, ale také výměna oken v zadní části budovy a také zateplení půdního prostoru a 
sklepů, tím dojde k úsporám energií a snížení nákladů na vytápění školy. Dovolím si tvrdit, že 
dnes máme jednu z nejlepších škol v této oblasti. 

Uložení kabelů veřejného osvětlení do země a instalace nových pouličních lamp na Školní 
Louce a ve Střední, Rennerové, části Kostelní a Karlovarské ulici: obě akce stály cca 600 tis. 
Kč a byly plně financovány z rozpočtu obce. 

Úprava válečných hrobů na hřbitově: na tyto práce jsme obdrželi příspěvek z Programu 
obnovy venkova z Karlovarského kraje ve výši 15 000 Kč. 

Modernizace silnice Nejdek – Pernink: vysokou investici v celkovém nákladu 75,8 milionu 
Kč umožnil kraji Regionální operační program Severozápad. Obec Pernink byla v rámci této 
akce partnerem zadavatele projektu KSUS Karlovarského kraje. Došlo ke kompletní 
rekonstrukci celé vozovky od mostu u křižovatky v naší obci až k železničnímu přejezdu a 
dále od viaduktu až k budově LDN v Nejdku. V rámci partnerství jsme se zhotovitelem 
stavby dohodli, že jim obec poskytne parkoviště na Nejdecké ulici jako mezideponii sypkých 
materiálů a zázemí pro stavbu, na oplátku byly obci poskytnuty následující služby - vyrovnání 
a finální úprava pozemků u běžeckého kolečka, na jaře pak k zatravnění, dále úprava plochy 
pod parkovištěm směrem do obce, část bude finálně upravena recyklovanou drtí a část opět 
zatravněna. Také na zahradě školní družiny vyrovnali zeminou svah, aby tady mohly děti 
v zimě bobovat. Mimo stavbu byly vybudovány sjezdy ke všem nemovitostem sousedícím 
s Nejdeckou ulicí, což projekt neřešil. Dále firma provede úpravu cesty na Rybnou 
recyklovaným asfaltem. Obci byla dodána další recyklovaná drť, která je nyní uložena na 
nevyužívané části parkoviště u bývalého Pragocaru. Recykláž použijeme na vyspravení 
obecních cest a také běžeckého kolečka, které bylo velmi zničeno při výstavbě dirt parku. 
Jednoduše řečeno, firma, která stavbu rekonstrukce silnice na Nejdek prováděla, nám za 
využití parkoviště poskytla řadu služeb, které nebyly v projektu zahrnuty a obec tak cílenou 
spoluprací ušetřila nemalé obecní prostředky. 
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Na příští rok máme připravenu projektovou dokumentaci na parkovací místa v centru obce a 
na opravu chodníků. Takže se máme na co těšit, neboť bychom s touto stavbou měli v roce 
2015 začít. Ale to už bude jiná kapitola, se kterou Vás ráda seznámím v dalších číslech. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřála pěkný adventní čas, krásné a klidné Vánoce, 
bohatého Ježíška, spousty sněhu, dostatek peněz a především pevné zdraví, radost a 
spokojenost. 

Vaše starostka Jitka Tůmová 

 

           Usnesení 2. zasedání zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014  
 
 
1/2/14 ZO určuje ověřovateli zápisu p. Rudolfa Holého a Aloise Štaubera a pořizovatelem 
zápisu slečnu Dagmar Junkovou. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 1 hlas (p. Holý),  zdržel se 
nikdo. 
 

2/2/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 42. zasedání a 1. zasedání. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/2/14 ZO schvaluje program jednání  2. zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
 

4/2/14 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 782/25 v k.ú. Pernink o výměře cca 300 m2. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p. Janecký). 
 

5/2/14 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink 
k 30.9.2014. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/2/14 ZO volí a schvaluje za člena Rady školy pana  Petra Groha, slečnu Dagmar Junkovou, 
pana Karla Kunsta. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/2/14 ZO příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pernink schvaluje:  
- převod částky Kč 115638,- z režijních nákladů na mzdy a odvody na měsíce listopad a   

prosinec 2014 
- převod částky 3645,- z režijních nákladů na odměny za zabezpečení oslav 80. výročí školy. 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/2/14 ZO bere na vědomí hospodaření obce Pernink k 30. 9. 2014. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/2/14 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2014, 9/2014,10/2014 a 11/2014 dle 
předložených rozpisů jednotlivých položek. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

10/2/14 ZO ruší usnesení č. 13/29/13 z 24. 6. 2013 – prodej p.p.č. 674/38 o výměře 657 m2 
v k.ú. Pernink panu Rolandu Beerovi bytem Gen. Svobody 401, Abertamy, který o koupi 
pozemku již nemá zájem, viz mail z 23. 10. 2014 čj. 1133/2014. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/2/14 ZO schvaluje záměr prodeje pozemků části p.p. č. 580/1 o výměře cca 400 m2, dále 
části p.p.č. 792/20 o výměře cca 150 m2 a neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 1725/7. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržely se 3 hlasy (pánové Holý, ing. Vetešník, Štauber). 
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12/2/14  ZO schvaluje podání návrhu na exekuci na p. Mižigárovou Helenu ml. a pověřuje 
JUDr. Věru Říhovou provedením. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/2/14 ZO pověřuje starostku projednáním dlužné částky pana Bauma Miroslava s JUDr. 
Věrou Říhovou o možnostech vymáhání této pohledávky. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

14/2/14 ZO schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve formě neodvedení poplatku ze 
vstupného na akci „Vánoční show se Zdeňkem Izerem pořádanou p. Szárazovou Gabrielou 
dne 14. 12. 2014 v KC Krušnohorka. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržely se 3 hlasy 
(p.Tůmová, p. Holý a Janecký). 
 

15/2/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Martia a.s., Mezní 2854/4, Ústí n.L. 
IČ 25006754, DIČ CZ65006754 na zhotovení projektové dokumentace pro projekt Pernink- 
Meinlova ul. veřejné osvětlení za cenu Kč 21523,- + DPH a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

16/2/14 ZO neschvaluje uvedení reklamy v komerční mapě Krušné hory západ /2014. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

17/2/14 ZO  souhlasí s rozhodnutím MěÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování ze 
dne 24. 9. 2014 čj. ORÚP/26274/14 k žádosti p. ing. Koubka Pavla o změnu územního plánu 
Pernink pro p.p.č. 191/13 a 191/12 v k.ú. Pernink ve vlastnictví Obce Pernink, kdy žadatel 
žádá změnu ÚP ve smyslu umožnění výstavby rodinného domu a rovněž nesouhlasí 
s pořízením navrhované změny ÚP Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

18/2/14 ZO  schvaluje uzavření dohody o budoucí spolupráci ohledně ukládání bioodpadů 
s Horským statkem Abertamy, Rybniční 482, Abertamy IČ 62618873, DIČ CZ62618873 a 
pověřuje starostku obce podpisem dohody. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

Další zasedání ZO bude dne 15. 12. 2014 od 18:00. 
 

Úplné znění 2.zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách 
www.pernink.eu nebo na úřední desce Obecního úřadu. 

Pokud máte zájem o celé znění zasedání zastupitelstva, můžete si ho nechat vytisknout 
v podatelně – Infocentru. 

 
 

                           Zprávy ze základní školy  
 

 
 

Devátá třída v centru pozornosti 

Žáci deváté třídy se zúčastnili v úterý 4. 11. další exkurze v projektu ESF na podporu 
technického vzdělávání pod vedením Ivety Dibelkové. V souvislosti s jejich profesní orientací  
školu navštívili zástupci středních škol a odborných učilišť, kteří informovali o možnostech 
dalšího studia. Zároveň nás navštívil i odborník na dospívání Mgr. Pospíšil, se kterým mohli 
deváťáci rozebrat nejrůznější problémy, které je tíží. Dostalo se i na 8. třídu, se kterou byly 
probrány nejrůznější závislosti, a hlavně, jak se jim bránit. V týdnu od 10. do 14. listopadu 
proběhlo na škole pro zájemce z 9. třídy testování SCIO z matematiky, českého jazyka a 
všeobecných studijních předpokladů. Testování žákům ukázalo, jak si stojí v konkurenci 
s ostatními vrstevníky a naznačilo, kde mají rezervy. 
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Devátá třída se jako tradičně ujala organizace vánočního plesu, na který se těšíme poslední 
předvánoční školní den. 

 

Sportovní úspěch 

Žáci Miroslav Sawruk, Roman Oláh, Jiří David, Šťepán Wittmayer, Vilém Abrahám a 
Dominik Rožec s kapitánem Petr Čečákem se zasloužili o druhé místo v soutěži AŠSK 
v minikopané konané na Gymnáziu Ostrov, když první místo jim uteklo o tři góly a zanechali 
za sebou borce ze sportovní školy 1. ZŠ Ostrov. Gratulujeme! 

 

Vyjeli jsme do Německa 

V termínu od 24. do 28. 11. se 10 žáků ze 7., 8. a 9. třídy mohlo zúčastnit spolu s Gymnáziem 
Ostrov a třemi německými školami z Hofu, Marktredwitzu a Gefreesu zahraničního pobytu ve 
Wunsiedlu plného zážitků s tematikou předcházení závislostem. Jak celý čas prožívali, si 
můžete najít na našich webových stránkách, které jsme opatřili fotodokumentací a vylíčením 
jednotlivých dní. Jedno je nutné poznamenat, všichni perninští účastníci se se ctí a 
vynalézavostí zhostili svých úkolů, a navíc předvedli svou chuť komunikovat v němčině a 
nebát se. 

Do Německa jsme se vydali ještě jednou, a to k našim saským sousedům do Annaberku. 
Karlovarský úřad práce nabídl 1. 12. žákům základních škol Karlovarska exkurzi zaměřenou 
na budoucí profesní orientaci. Kromě krátké přednášky na annaberském úřadu práce a oběda, 
jsme se podívali do výrobního procesu a domu seniorů, kde jsme nahlédli do problematiky 
profesí jako pečovatel, kuchař, administrativní a technický pracovník, mechanik. Akce se 
mohli zúčastnit 4 žáci s doprovodem z každé přihlášené školy. Na závěr nás v mrazivém dni 
čekala hřejivá odměna v podobě návštěvy proslulého annaberského vánočního trhu.  

 

3D učebna v Ostrově 

Protože jsme se stali jedním z mnoha partnerů v projektu Gymnázia Ostrov, který nabízí 
volnočasové vyžití žákům 2. stupně  zaměřené na přírodovědné předměty, máme možnost 
nahlédnout zajímavou formou do tajů biologie, fyziky, chemie i zeměpisu s možností 
pracovat s tablety a využít technických vymožeností 3D tabule. Jednou za čtrnáct dní mají 
možnost naši žáci s pedagogickým doprovodem vyrazit odpoledne na výzkumy s dalšími 
vrstevníky z Jáchymova, Hroznětína a Ostrova. Projekt bude trvat do konce školního roku a je 
financován z prostředků Evropské unie. 

 

Projekt ESF ORP Ostrov 

Jak jsme již dříve uvedli, je naše škola zapojena do ESF projektu, který je zaměřen na 
podporu vzdělávání v ostrovském regionu. Projekt se dostává do další fáze. V posledním 
týdnu naše škola obdržela novou techniku v podobě interaktivní tabule s dataprojektorem. 
Celý set bude sloužit po pečlivém zvážení žákům a učitelkám především na prvním stupni. 
V nejbližší době se dočkáme i 10 tabletů. 
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Vzdělávání učitelů 

V  projektu ESF ORP Ostrov se počítá i se vzděláváním učitelů. Témata jsou zaměřena 
především na podporu vzdělávání našich žáků. Škola vybírá taková školení, která směřují 
k inkluzivnímu zaměření školy. 

Škola se zapojila do výzvy 51 ESF na podporu počítačové gramotnosti pedagogických 
pracovníků. Tento projekt souvisí s předchozím, je však zaměřen na vzdělávání pedagogů v  
problematice dotykové technologie a jejího využití pro potřeby školy.  

O víkendu 21. - 23. listopadu se čtyři pedagožky z naší školy školily v Nových Hamrech 
v poskytování první pomoci formou zážitkových simulací pod taktovkou zkušených školitelů 
Záchranného kruhu. Program nabitý informacemi a především praktickým autentickým 
nácvikem situací obohatil o zkušenosti všechny členy listopadového turnusu. 

MŠ soutěží 

Mateřská školka se kromě jiných aktivit s vervou zapojila do soutěže řetězce Tesco – 
Domestos a svým 4. místem získala vedlejší cenu v podobě balíčku čisticích prostředků na 
celý rok. 

Školní družina spolupracuje s Domovem seniorů v Perninku 

Společný projekt ŠD a Domova seniorů v Perninku nazvaný „Ruce plné lásky“ je sbližováním 
generací a pochopením podstaty jejich soužití. Žáci prvního stupně se jedenkrát do měsíce 
vydávají za dědečky a babičkami a věnují se společným aktivitám, jako jsou ruční práce, 
malování a pod. Duší myšlenky je paní vychovatelka Hanka Schadeová. 

Adventní listopadová tečka 

Děti z MŠ a ŠD si pod vedením svých učitelek a vychovatelek opět připravily krásné zpívání 
na první adventní neděli, a udělaly tak radost svým rodičům a ostatním návštěvníkům 
perninského rozsvěcení vánočního stromečku. Byly také jako tradičně odměněny balíčkem 
sladkostí od nově vyšňořeného Mikuláše. Děkujeme, Mikuláši! 

 

Volby do Školské rady  ZŠ a MŠ Pernink 

Ve třetím listopadovém týdnu proběhly na škole volby do školské rady za zákonné zástupce a 
učitele. 24. 11. volilo své zástupce i zastupitelstvo obce. Volby potvrdily tyto členy: 

Za pedagogy: Mgr. Miroslav Vojíř, učitel 2. stupně, Mgr. Drahuše Nováková, učitelka 1. 
stupně a Hana Schadeová, vychovatelka ŠD. Za zákonné zástupce: Michaela Dáňová, Eva 
Kunstová a Martin Forejt. Za zastupitelstvo obce Pernink: Karel Kunst, Petr Groh a Dagmar 
Junková 

Co do Vánoc kromě učení stihneme? 

Poslední školní den před Vánoci se všichni sejdeme jako již tradičně na vánočním plese. 
Přijďte se podívat. 

                    Mgr. Dana Osičková 

ZŠ a MŠ Pernink přeje všem hezký advent a krásné prožití vánočních svátků plných 
třpytivého sněhu a zářivé nálady.                                   
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Základní školy na Ostrovsku podporují žáky ohrožené neúspěchem 

 
Základní školy v oblasti obce s rozšířenou působností (ORP) Ostrov spojily své síly a chtějí 
společně bojovat proti školnímu neúspěchu svých žáků.  Žáci, kteří jsou ohroženi předčasným 
odchodem ze vzdělávacího systému nebo školním neúspěchem, jsou velkým problémem, se 
kterým se potýká velká většina základních škol na Ostrovsku. Problém by měl pomoci vyřešit 
projekt „Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov“, který zahrnuje několik 
vzájemně provázaných aktivit. 
 
Žáci ohrožení školním neúspěchem dostanou v rámci projektu přímou podporu ve formě 
služeb specialistů - psychologů, logopedů a speciálních pedagogů. Vybraným žákům bude 
zajištěno také individuální doučování přímo v rodině nebo v prostorách škol či školních 
klubů. Budou organizovány schůzky učitelů s rodiči za účasti odborníka a zřizovány školní 
kluby, které jsou vhodným prostředím, v němž se žáci mohou připravovat na výuku. 
 
V rámci projektu budou podpořeni také učitelé. Uskuteční se společná setkání učitelů ze 
všech zapojených škol, na kterých budou mít možnost sdílet své zkušenosti. Díky společnému 
setkávání a sdílení zkušeností se mohou objevit nové možnosti práce se žáky. Učitelům bude 
poskytnuta podpora také pomocí dalšího vzdělávání, které bude zaměřeno např. na tvorbu 
individuálních plánů, na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení 
třídnických hodin, pravidla a kázeň ve třídě, konstruktivní komunikaci a vedení dětí, efektivní 
spolupráci apod. 
 
V projektu dojde také k vytvoření Lokální strategie rozvoje školství oblasti ORP Ostrov, která 
bude obsahovat komplexní návrh, jak zlepšit kvalitu celého systému vzdělávání v dané 
lokalitě zvláště v oblasti péče o žáky se speciálními potřebami a žáky ohrožené školním 
neúspěchem. Spolupráce všech aktérů bude prohlubována i v rámci aktivity Vytváření sítě 
mezi základními školami a dalšími spolupracujícími články. Cílem síťování by měl být 
především přenos zkušeností mezi jednotlivými školami v ORP Ostrov. „Naše škola má 
dlouholeté zkušenosti v oblasti inkluzivního vzdělávání, jsme schopni vzdělávat v rámci jedné 
třídy vedle žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb i žáky se speciálními potřebami, podíleli 
jsme se také na tvorbě školské inkluzivní politiky kraje. Rádi naše zkušenosti předáme dál,“ 
uvedl např. Mgr. Jan Musil, ředitel ZŠ v Jáchymově. 
 
Projekt je realizován ve spolupráci Města Ostrov, základních škol působících v oblasti obce 
s rozšířenou působností (1.ZŠ Ostrov, 3.ZŠ Ostrov, 5.ZŠ Ostrov, ZŠ Merklín, Abertamy, 
Hroznětín, Pernink, Potůčky, Horní Blatná, a Jáchymov) a neziskových organizací Člověk 
v tísni a Pecka. „Prosperita města a regionu závisí ve velké míře na kvalifikované pracovní 
síle. Nekvalifikovaní lidé bez vzdělání často nemají zájem pracovat nebo mají problém práci 
sehnat a zvyšují nám tak nezaměstnanost. Uvědomujeme si, že tento problém je potřeba řešit 
již na základních školách, proto jsme se rozhodli projekt ve spolupráci s partnery realizovat,“ 
řekl starosta města Ostrov Pavel Čekan. 
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Divadelní soubor „KONVALINKY“   

MDK Sokolov 
 

uvádí 
 

divadelní  pohádku  
 

„Příběhy pro čtyři roční období“ 
 

Ve středu 17. prosince 2014 od 14 hod. - kino v Perninku 
 

V této pohádce vás čeká plno překvapení. Pomůžete Anežce odpovědět na záludné 
otázky Jarního skřítka, poté uvidíte, co všechno se může přihodit během cesty na letní 

dovolenou, vzápětí se stanete diváky podzimní talentové soutěže zvířátek a nakonec s námi 
oslavíte nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. 

 
Jaro, léto, podzim, zima...... 

Něco končí, ale něco nového zase začíná. A tak jako příroda, tak i lidé prožívají rozličné 
etapy svého života. Pojďme se podívat na čtyři příběhy z těchto různých ročních období a 

těšme se na další jaro, léto, podzim a zimu. 
 

vstupné 35,- 
 

(Prodej vstupenek  na místě) 
 

Srdečně zveme všechny malé i velké diváky! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Benefiční Adventní koncert – Kostel Čtrnácti Svatých Pomocníků v Abertamech, 

sobota 13.12. 2014 v 17.00 hodin,   

KAMMERCHOR WOLFRATSHAUSEN  

(Hudební škola Wolfrathausen, sbormistr: Christian Preissler) 

 

Adventní koncert – Kostel Svatého Vavřince v Horní Blatné, 

neděle 14.12. 2014 v 15.00 hodin  

SLIVENECKÝ AKORDEONOVÝ SOUBOR 
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Advent a Vánoce spolu souvisí 

Prosinec je neodmyslitelně spojen s adventem a Vánocemi. Spojení těchto dvou období není 
náhodné. Zatím co Vánoce jsou stále mezi lidmi slavené, advent se nám, zdá se, významově 
ztrácí. Jako by v moderní době tento čas neměl své stálé místo. Přitom Vánoce bez adventu 
přicházejí o svou myšlenku. Nebo, jak by to možná dnes moderně znělo lépe, „přišly by o část 
svého kouzla“.  
 

Co tedy vlastně advent znamená? Nebo, kdy vznikl, a má nám dnes co říct? A v jaké podobě 
ho lidé slaví v dnešní době? Ještě mnoho jiných otázek by v souvislosti s adventem zajisté 
mohlo zaznít. Vždyť pro mnoho lidí v dnešní době je advent skoro zapomenutou záležitostí. 
Mnozí o tomto období slyšeli, ale vlastně neví, o co se jedná. Mnohdy je vnímán jako 
skutečnost spojená s vírou. A i když se advent skutečně spojuje hlavně s náboženským 
slavením, přesto není jenom náboženskou záležitostí. Spojuje se s lidovými zvyky a lidovou 
kulturou a slovesností.  
 

Pokud někde řekneme slovo advent, vybaví se lidem několik různých asociací nebo několik 
málo vzpomínek, spíše útržkovitých než celistvých. Příkladem by mohly být třeba tyto: půst, 
roráty, pečení vánočního cukroví, věnec, svíčky a podobně. 
Ne, nechci teď psát přednášku o adventu. Chci jenom poukázat, že jeho význam je poněkud 
odlišný od smyslu Vánoc. Asi jako, když máte hlad a těšíte se na oblíbená jídla, a jako když si 
už jídlo vychutnáváte. Prožívat advent znamená očekávat jednu úžasnou velkou chvíli. Chvíli 
vlády pokoje a vlády dobra. 
 

Dnešní období adventu má mnoho podob, no mnohdy to je spíše náhražkou něčeh, co bychom 
očekávali od Vánoc. Na mnoha místech už znějí koledy. Počínaje supermarkety konče 
předčasnými vánočními koncerty. Ale je to pochopitelné. Pokud je člověk hladový, nají se i 
studeného jídla. Možná nás to může posunout k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co 
očekáváme od Vánoc. Mnozí slaví Vánoce první, možná druhý den (25.-26. prosince). Pak si 
s radostí oddechnou: „Konečně je máme za sebou“. Ale to nemá nic společného ani 
s pokojem a ani s vládou dobra. 
 

Ve víře člověk objevuje ve slavení narození Ježíše Krista právě tu hloubku, ve které pak může 
objevit jak skutečný pokoj, tak dát prostor k tomu, aby v jeho srdci zavládla vláda dobra. 
Snad mi dáte za pravdu, že prožít tyto roviny, není jenom záležitostí víry. 
A přesto věřím, že se v nás obě roviny můžou rozvinout nejen o Vánocích. Proto Vám všem 
přeji, abyste pokoj a vládu dobra dokázali najít jak ve svém srdci, tak v srdcích všech Vašich 
blízkých. To vše nejen o letošních Vánocích a především o letošních Vánocích. 

       Páter Marek Bonaventura Hric    
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Světlo z Betléma 

 

Plamínek světla z místa narození Ježíše Krista 
 

je symbolem lásky, vánoční radosti a naděje 
 
 

Pro Betlémské světlo si můžete přijít 

do kostela v Perninku  

v úterý 23. prosince 

od 15:00 do 16:30 hodin 
 

Udělejte radost sobě i druhým! 
 
 
 
 

 

Z historie Betlémského světla 

Snahou každého světla je prozářit tmu… 

Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 
přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je 
inspirovat pověst z italského města Florencie: 

Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou 
výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a 
hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim začalo říkat 
„k řižáci“. Na výpravu se dalo najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při 
odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně 
z věčného světla, které hoří v betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, 
těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, 
v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří 
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před lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek 
na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po 
souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední 
Betlémské světlo na našem kontinentu. 

Nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování 
těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té době nikdo 
z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních 
zvyků. A tak roku 1986  začala novodobá éra Betlémského světla… V současnosti se Světlo 
z Betléma přepravuje letecky z Izraele do Vídně, odkud jej vlakem přivážejí brněnští skauti 
do České republiky.  

Do Perninku přivezeme Betlémské světlo do místního kostela v úterý 23. prosince 2014 a jste 
zváni, abyste si v čase 15.00 – 16.30 hod přišli pro tento plamínek naděje a pamatovali i na 
staré a nemocné lidi kolem sebe.  

Josef Kaše 

 

Obec  Pernink Vás srdečně zve na 

Vánoční koncert 

Pěveckého sboru z Merklína 
který se uskuteční  

v nedeli 28. prosince 2014 
v 17.00 hodin 

v kostele Nejsvětější Trojice v Perninku 

 

 

 
 

Vstupné dobrovolné. 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
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Informace z okolí 
 

Hasiči SDH Pernink zasahovali v Abertamech 

Jednotka dobrovolných hasičů vyjížděla 10. listopadu ve 22 hodin k požáru kůlny ve 
Farní ulici v Abertamech. Dřevěná kůlna, ve které bylo uskladněno uhlí a dřevo, byla podle 
všech dosavadních prognóz úmyslně zapálena, ale včasným zásahem svědků bylo nebezpečí 
zažehnáno hned v zárodku. Na místo přijely jednotky SDH Abertamy, SDH Pernink, SDH 
Potůčky, HZS Karlovy Vary a samozřejmě policie ČR.  

V součtu se rychlého výjezdu účastnilo na dvě desítky dobrovolných hasičů, kteří by rádi 
vtipálkovi se sirkami či zapalovačem vzkázali: „Zasloužil bys pár facek.“ 

 

Do krušnohorských silnic dává Karlovarský kraj stovky milionů 

Stovky milionů korun investuje v posledním roce Karlovarský kraj do silnic v 
Krušných horách. Pár dní před státním svátkem 17. listopadu byla dokončena modernizace 
silnice Nejdek – Pernik za téměř 76 milionů. Dále se pracuje na obchvatu Hroznětína za 435 
milionů korun a na silnici Merklín – Pstruží za dalších asi 80 milionů korun nebo na silnici 
k hraničnímu přechodu v Potůčkách. 

Podle náměstka hejtmana Karlovarského kraje Petra Navrátila (ČSSD) jsou po 
obchvatu Božího Daru současné stavební akce na krušnohorských silnicích největšími 
investicemi do nich za posledních deset, možná i dvacet let. „Z krušnohorských silnic by 
rekonstrukci potřebovala i silnice v Horní Blatné. Tam ale obec musí nejprve dořešit problém 
se starou kanalizací. Do té doby by nemělo smysl silnici opravovat,“ řekl Navrátil. 
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Vysoká investice do silnic umožnil kraj Regionální operační program Severozápad, 
který stavby výrazně dotuje. Je to tak i u předané silnice Nejdek – Pernink. Z celkových 
nákladů ve výši 75,8 milionů korun ROP Severozápad uhradí 85 procent. Zbývajících asi 11,4 
milionů uhradí Karlovarský kraj. 

Hlavním přínosem modernizace silnice je zvýšení kapacity a zlepšení dopravního 
spojení regionálních center Krušných hor. Silnice se rozšířila a zajistila se stabilita silničního 
tělesa. Průjezdnost silnice mezi Nejdek a Perninkem by se měla zlepšit jak v letním, tak 
zejména v zimním období. 

Šestikilometrový úsek byl rozdělen do tří staveb. První se týkala úseku Nejdek – 
Oldřichov, druhá okolí podjezdu v Oldřichově a třetí silnice od železničního přejezdu Pernink 
až po křižovatku se silnicí II/221 v obci. 

Investice do silnic v Krušných horách by mohly pomoci rozvoji turistického ruchu v 
oblasti, kam míří rok od roku více turistů, ale i obyvatelům místních obcí, kteří dojíždějí za 
prací do větších center, Nejdku, Ostrova nebo Karlových Varů. 

Jan Čech 
 
 
 
Běžkařské trasy se začnou víc udržovat  

Údržbu dvou set dvaceti kilometrů běžkařských tras, které po Krušných horách vedou, 
chce koordinací rolbařů vylepšit První krušnohorská o.p.s. V minulosti se stávalo, že lyžaři 
přijeli na konec trasy jedné rolby, ale trasa už dál upravena nebyla. Na údržbě se bude 
pracovat ve středu, v sobotu a v neděli. V provozu bude sedm roleb, které z převážné většiny 
vlastní obce. Koordinace je nutná, běžkařů na horách totiž přibývá a je důležité jim 
poskytnout kvalitní trasy.  

Na webových stránkách Karlovarského kraje najdete aplikaci, díky které si on-line 
zjistíte, která trasa byla kdy protažená.  

 

Ještě jedna dobrá zpráva  

Příznivci zimních sportů se letos zřejmě dočkají lepšího značení běžeckých tras 
v Krušných horách. Kraj přidá Klubu českých turistů téměř tři sta tisíc korun. Nyní se 
v terénu nachází přibližně devadesát rozcestníků se směrovkami. Díky příspěvku jich přibude 
asi šestašedesát. Navýšení značek výrazně přispěje k lepší orientaci lyžařů. Rozcestníky 
budou opatřeny stříškou, směrovkami a informačními tabulemi Horské služby.     

Hasiče zaměstnaly popadané stromy a větve  

Kvůli námraze, která zatížila stromy natolik, že se pod ní lámaly větve, které padaly 
na silnice, vyjížděli hasiči na celém území Karlovarského kraje. Jen za poslední listopadový 
víkend vyjížděli ke čtyřiceti případům, kdy museli ze silnic odklidit spadlé nebo nebezpečně 
nahnuté větvě nebo stromy. Blokovaly totiž průjezd na silnicích. V zápřahu byli i dobrovolní 
hasiči v Perninku. Ti od třicátého listopadu do druhého prosince vyjížděli hned na několik 
míst v okolí obce. Odstraňovali padlé stromy přes silnici kilometr za obcí ve směru na 
Nejdek, nad hřbitovem, u vleku a ve směru na Horní Blatnou. Výjezd z domovů znemožnil 
padlý strom i obyvatelům Rybné. Blokoval totiž příjezdovou cestu. Větve a někdy i celé 
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stromy padaly pod tíhou námrazy na dráty elektrického vedení. Stalo se tak mezi Perninkem a 
Pstruží a ve druhém případě mezi Merklínem a Pstruží. Na namrzlých silnicích se také 
havarovalo. Většina nehod se obešla bez zranění. I přesto policisté upozorňují, aby byli řidiči 
na komunikacích hodně opatrní.  

Vánoce, Vánoce přicházejí …  

Vanilka a cukroví provonělo domácnosti, vánoční výzdoba je k vidění ve všech 
městech, obcích a domácnostech. Dekorace s vánoční tématikou se v oknech začaly objevovat 
před začátkem adventu. Hlavní vánoční výzdobou jsou led světýlka a třeba i dekorační 
samolepky na skla. Lidé volí různé motivy – vločky, vánoční hvězdu nebo i postavu Santa 
Clause.  

Vánočními symboly jsou samozřejmě andělé, sobi. Nechybí ani svícny. Další 
kapitolou jsou vánoční slaměné ozdoby. Buď si je lidé kupují, nebo vyrábějí doma. V českých 
domácnostech nechybí ani adventní věnce. Barvu si každý volí podle svého vkusu, módními  
barvami Vánoc jsou červená, žlutá nebo stříbrná, ale tradiční barvou adventu je barva fialová.  

Například obyvatelka Perninku Martina Pošvová začala s výzdobou poslední 
listopadový víkend. „V sobotu jsem dělala výzdobu doma a v neděli venku. Doma mi 
pomáhaly dcery jako každý rok. S instalací světýlek a girlandy na venkovní strom mi 
pomáhal manžel,“ řekla Pošvová.  

Při štědrovečerní večeři na stolech nechybí ani vánoční květina známá jako vánoční 
hvězda. Tu můžete nahradit azalkou nebo bramboříkem. Při přípravě vánoční dekorace se 
nesmí zapomenout na řetězy, které každému prostoru dodají skutečný nádech vánočního 
kouzla.  

„Mám moc ráda toto období. Koledy, rozsvícení stromečku, vůni cukroví a samozřejmě i 
svařáček, který k Vánocům bezpochyby patří,“ dodala Martina Pošvová.  

Lucie Valeriánová 

Komentář Lucie Valeriánové 

Málo slunce, hodně sněhu?  

A je to tady. Konečně jsme se dočkali. Vládu přebrala zima. V noci z úterý 
na středu napadl první sníh. Ze sněhové nadílky mají největší radost děti, vášniví milovníci 
zimních sportů a majitelé lyžařských areálů. Prvním sněhem jim totiž vzkvétá naděje na 
dlouhou a bílou zimu. Zatímco loni kvůli málu sněhu vlekaři téměř prodělávali, letos mají 
naději, že se jim ztráty vrátí. Podle meteorologů by se měly teploty do konce měsíce 
pohybovat kolem mínus šesti stupňů Celsia.  

Spoustu lidí v tomto období pohltí i ponurá a depresivní nálada. Je to kvůli nedostatku 
slunce, které v předvánočním čase svítí nejméně z celého roku. V prosinci nás čeká i nejkratší 
den v roce. Je jím zimní slunovrat - jednadvacátý prosinec. Slunce stojí nad obratníkem 
Kozoroha a na severní polokouli je právě nejkratší den. Slunce průměrně svítí čtyřicet hodin. 
Oproti listopadu je to o deset hodin méně.  
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Lidi nezoufejte. Myslete na vánoční pohodu, atmosféru a užívejte si to. Připravte lyže, 
běžky a sáňky pro děti a vyražte si to užívat ven. Nikdy totiž nevíte, jak dlouho sníh vydrží a 
jestli vůbec další napadne.  

 
 

                                                                                  Inzeráty, služby 
 

 

 

Filcování  drobných vánočních ozdob a dárků  

V neděli 14. 12. od 13 do 18 hod. v Komunitním centru, cena 100 Kč. 

Kontakt: Jarka Uremović Jůnková, 606 614 034. 

 

 

              KADEŘNICTVÍ      

Alena Peřinová s 12letou praxí 

v budově Zdravotního střediska, 1. patro 

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY: pánské, dámské, dětské. 

 Objednávky na telefonním čísle: 723 544 846 

 

 

 

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: podatelna@pernink.eu 
nebo přineste přímo do infocentra,T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 

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

Ročník 31, číslo 12, vydáno 9.12. 2014 
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TANEČNÍ KLUB  – BEST - TANEČNÍ ŠKOLA -  K. VA RY  
 

  

TANEČNÍ 2014TANEČNÍ 2014TANEČNÍ 2014TANEČNÍ 2014    

PRO DOSPĚLÉ PRO DOSPĚLÉ PRO DOSPĚLÉ PRO DOSPĚLÉ     

VVVV    SÁLE RESTAURACE PLZESÁLE RESTAURACE PLZESÁLE RESTAURACE PLZESÁLE RESTAURACE PLZEŇKA PERNINKŇKA PERNINKŇKA PERNINKŇKA PERNINK    

 
 

POUZE PRO PÁRY! 
 

SEDM VEČERŮ S TANCEM A SPOLEČENSKOU ZÁBAVOU 
POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH UČITELŮ TANCE 

MANŽELŮ ZÍKOVÝCH 
 

VŽDY V NEDĚLI  OD  11. LEDNA DO 22. ÚNORA OD 17.00  
 

PROGRAM:  
             WALTZ - FOXTROT - VAL ČÍK - REGGAETON - ČAČA – JIVE 
 

+ BONUS: AMERICAN LINE DANCE 
 

Cena 2.200 Kč / pár 
 

 

Přihlášky: 

Elektronickou poštou na adresu: best@bestdance.cz 

Osobně na adrese: RAGAZI s.r.o., Karlovarská 421, Pernink 

Přihlášky jsou ke stažení na www.bestdance.cz 

Informace: 602 127 788, 602 881 418 

           


