
  
     33. ročník, rok 2016, číslo 2 

 

 

Skiareál  Velflink 
ve spolupráci s obcí Pernink 
a Lyžařskou školou Marian 

 

pořádají 
 

5. 3. 2016  
 

od 10:00 hod. 
 

Závody ve slalomu na lyžích a snowboardu 
 

(děti ve věku 3-15 let slalom na lyžích,  
děti ve věku 10-15 let slalom na snowboardu) 

 

a 
 

od 13:00 hod. 
 

Maškarní na lyžích 
 

pro děti i dospělé  
 

(prezence závodníků 9,30 -10,30 nebo na tel: 602 887 591) 
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           Usnesení 15. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016  
 
 
1/15/16 ZO určuje ověřovatele zápisu p.  ing. Václava Cipru a p. Rudolfa Holého a 
pořizovatele zápisu p.ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

2/15/16 ZO schvaluje program jednání 15. zasedání včetně jeho doplnění o následující body: 4)  
Základní škola o schválení odpisového plánu na rok 2016 a dále v bodě 16) různé projednání 
výroční zprávy za r. 2015 dle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  o 
svobodném přístupu k informacím a nákup hasičského vozidla pro evakuaci obyvatel 
prostřednictvím IROP. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

3/15/16 ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení  14. Zasedání. Hlasování: pro 
7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

4/15/16 ZO schvaluje navýšení příspěvku na úhradu odměny školního psychologa pro rok 
2016  ve výši 7500,- Kč z rozpočtu obce roku 2016. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel  
se nikdo. 

5/15/16 ZO schvaluje úhradu instruktora na lyžařský výcvik dětí 1. stupně ZŠ ve výši 3000,- 
z rozpočtu obce a zbývající částka bude hrazena z režijních nákladů ZŠ a MŠ. Hlasování:  pro 6 
hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p. Tůmová). 

6/15/16 ZO pověřuje ředitelku  ZŠ a MŠ Pernink výběrem dodavatele na zhotovení projektové 
dokumentace pro modernizaci 1. školní kuchyňky, 2. dílen a 3. školního hřiště a předloží na 
příští zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/15/16 ZO schvaluje odpisový plán pro rok 2016 pro příspěvkovou organizaci: Základní škola 
a mateřská škola Pernink, se sídlem Karlovarská 118, 362 36 Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

8/15/16 ZO schvaluje podání žádosti na Karlovarský kraj v rámci  odboru  cestovního ruchu na 
naučnou trasu „Krušnohornickou“ ve výši Kč 200 tis. a pověřuje starostku provedením. 
Hlasování: pro: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

9/15/16 ZO schvaluje podání žádosti na Karlovarský kraj v rámci POV na  opravu a nátěr 
střechy a opravu venkovních podhledů budovy školní družiny za částku 180000,- Kč   a 
pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

10/15/16 ZO schvaluje vyhlášení veřejné sbírky s názvem „Pro Pernink“ a pověřuje starostku 
obce zřízením zvláštního bankovního účtu  k této sbírce a podáním žádosti ke Krajskému úřadu 
Karlovarského kraje. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

11/15/16 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 dle předloženého členění do 
jednotlivých položek. Hlasování: pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

12/15/16 ZO schvaluje dohodu č. 7/230/2016 o výši úhrady za přenechání práva na využití 
pozemků k výkonu práva myslivosti s Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova ul. 1106/3 Nový 
Hradec Králové na částku Kč 2217,- a pověřuje starostku podpisem dohody. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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13/15/16 ZO schvaluje vzdání se měsíční odměny neuvolněných zastupitelů pana Václava 
Maška a pana Aloise Štaubera na základě jejich vlastních žádostí, s tím, že jim měsíční odměna 
nebude vyplácena již za leden 2016. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

14/15/16 ZO schvaluje a stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO 
dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů takto: za výkon 
funkce neuvolněného člena ZO Kč 491,-, za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru   Kč 
1130,- a za výkon funkce neuvolněného místostarosty Kč  8005,- tyto měsíční odměny budou 
vypláceny od 1. 2. 2016. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

15/15/16 ZO schvaluje poskytnout ŘK farnosti Ostrov finanční částku ve výši 30000,- na 
opravu kostela Nejsvětější Trojice z rozpočtu obce na rok 2016. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

16/15/16 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předloženého položkového členění. 
Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

17/15/16 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-
0002794/001 pro akci Pernink, Školní louka, kNN s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 
874/8 na uložení kabelů NN na pozemcích 354/17, 354/32, 354/25, 349/22 a 2640 v k.ú. 
Pernink za jednorázovou náhradu ve výši Kč 4100,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

18/15/16 ZO ruší usnesení č. 7/3/14 ze dne 15. 12. 2014 – prodej části p.p.č. 580/1 o výměře 
342 m2 v k.ú. Pernink panu Mgr. Marianu Panakovi dle jeho vlastní žádosti ze dne 13. 1. 2016 
čj 49/2016. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

19/15/16 ZO schvaluje úhradu nákladů na výměnu plynového kotle v budově ZŠ a MŠ Pernink 
č.p. 290 ve výši 34852,- Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink a pověřuje hospodářku školy 
provedením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

20/15/16 ZO schvaluje výroční zprávu dle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o 
svobodném přístupu k informacím za rok 2015. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

Další zasedání ZO se bude konat dne 22. 2. 2016 od 18:00 hod. 

 

Úplné znění 15. 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  
 

 

Škola na sněhu 

S novým rokem přichází na naší škole i období lyžování. Bohužel nám příliš moc počasí 
nepřeje, počáteční slibná sněhová nadílka byla vydatná, ale hluboké mrazy nás nenechaly 
venku příliš dlouho. Ačkoli jsme již dobře vybaveni novými běžkami a běžeckými botami,  
plánované běžky jsme okusili se šestou a sedmou třídou v předmětu SPD zatím jen jednou. 
Šesťáci pilovali styl ve vlastní stopě po hřišti, aby se mohli vrátit zpět do školy, jakmile jim 
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vleze mráz do rukavic. Sedmáci již mají jeden rok na běžkách za sebou a vzhledem k tomu, že 
se počasí umoudřilo, vyrazili na perninské kolečko. Všichni zimní sport zvládali bez velkých 
problémů, mnozí s nadšením, jen zatáčku z kopce ještě musíme vypilovat. 

Hned po pololetních prázdninách se dostalo i na naše žáčky z prvního stupně. Již třetí rok 
vysíláme žáky z 2. až 5. třídy na sjezdovky. Ty zdatné si vzal na povel pan učitel Miroslav 
Vojíř, začátečníky jsme poslali do lyžařské školičky. Areál Pod Nádražím nám poskytl 
neuvěřitelné lyžařské podmínky v době, kdy všude sníh nezadržitelně mizel pod tlakem 
stoupajících teplot smíván návaly deště a opět dáván dohromady nočním mrazem za pomoci 
místní údržby. S heslem „Každý Krušnohorec umí nejen lyžovat“ se naši malí lyžaři učili i 
chovat se bezpečně na sjezdovce, ve frontě na vlek a vstávat elegantně a bezpečně po pádu na 
lyžích. Moc nás potěšilo, že s každým ukončením výcviku se zároveň naši lyžníčci těšili na 
další den. Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Rudolfovi Holému a jeho 
spolupracovníkům za skvělou spolupráci a podporu, kterými nám umožnili sportovní vyžití 
našich dětí. Nemalé uznání a poděkování patří také paním učitelkám Zuzaně Wöllnerové, Haně 
Dlouhé  a paní asistentce Zdeně Křížové, které kromě dohledu nad bezpečným průběhem 
aktivit dělaly žáčkům obouvací, zouvací a jiný potřebný servis. S lyžováním ještě nechceme 
skončit, neboť nás ještě čeká v polovině února lyžařský výcvik sedmé třídy. Ta pro změnu bude 
trénovat lyžařský um již tradičně na Velflinku u pana Františka Štefana. Doufáme také, že se 
počasí ještě umoudří, abychom se vrátili do běžkařských stop. 

Nový kolektivní sport na hodinách TV a SPD 

Již v minulém čísle jsme se zmínili o výhře v soutěži Elektrowin, za kterou jsme si pořídili 
vybavení do tělocvičny Kin-ball. V lednu si již všichni žáci na 2. stupni s panem učitelem 
Davidem Hanakovičem mohli vyzkoušet novou sportovní disciplínu s obrovským míčem 
v praxi. A nejen žáci byli do hry zasvěceni. Seznámení s ní již mají za sebou i pedagogové, 
kteří se sešli ve čtvrtek po vyučování v KC Krušnohorka na supervizi, jejíž součástí byl i pobyt 
v tělocvičně. Krátká instruktáž, a hlavně praxe všechny rychle zatáhla do hry včetně paní 
Kristiny Chlupáčové, která dostala na starost hlídání skóre. Nový kolektivní sport chceme 
v budoucnu představit i rodičům a ostatním případným zájemcům. 

Zápis do 1. třídy 

2. února v odpoledních hodinách proběhl na škole zápis do 1. třídy. Paní učitelky Hana Dlouhá 
a Kateřina Zemanová byly velmi dobře připraveny na malé předškoláčky. Kromě tradičních 
aktivit se mohlo celkem 9 zapsaných  dětí  těšit z drobných dárků, které si z návštěvy školy 
odnášely.  Dětem z perninské MŠ prostředí školy nebylo neznámé, protože již před zápisem 
zde byly na návštěvě s paní učitelkou Ilonou Höhnlovou, aby věděly, co je čeká. Další návštěvy 
se ještě plánují. 

Nové skříňky v 1. třídě 

Minulý týden dorazil do 1. třídy již dlouho očekávaný nábytek, který nahradí staré vysloužilé 
skříně a zlepší tak prostředí poslední nevybavené místnosti na 1. stupni. Tím byla vyčerpána 
poslední částka z krásné výhry supermarketu Globus. 

Mgr. Dana Osičková 
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                                                                          Aktivní Pernink 
 

 
 
 

 

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

13.2.2016 Abertamy Red Bull Horská smyčka – ZÁVOD ZRUŠEN! 

19.2.2016 Jáchymov Ave Maria - koncert duchovní hudby v kostele sv. Jáchyma 

20.2.2016 Hroznětín Masopust - Pouliční divadlo Viktora Braunreitera, Swing Melody aj. 

20. - 21.2.2016 Boží Dar Karlův běh 

27.2.2016 Pernink 6. Reprezentační ples obce Pernink 

27.2.2016 Abertamy Výstava Abertamské rukavičkářství  vč. ukázky výroby rukavic 

27.2.2016 Abertamy 108 let Spolku zimních sportů 

27. - 28.2.2016 Boží Dar Evropský pohár ve snowboardingu 

5.3.2016 Pernink 
Závody ve slalomu (lyže, snowboard) pro  děti a Karneval na lyžích –  
Skiareál Velflink 

19.3.2016 Boží Dar Kiwi Cup 

do 22.3.2016 Ostrov Tajemné podzemí Krušnohoří - výstava v Klášterním areálu 

27.3.2016 Boží Dar Dámská jízda 

30.4.2016 Pernink Pálení čarodějnic 

21.5.2016 Pernink První setkání bývalých německých obyvatel Perninku 

10. - 12.6.2016 Pernink Řezbářské sympozium - speed carving (vyřezávání motorovou pilou) 

11. - 12.6.2016 Abertamy Abertamská pouť 

 
 

 
 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

  

UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleett íí    22001155  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt     
nneejj ppoozzdděějj ii   ddoo  2288..  22..  22001166    

  

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

Karlovarský kraj dne 28. 1. 2016 vyhlásil výzvu k předkládání žádostí do programu 
Kotlíkových dotací, příjem žádostí začne dne 2. 3. 2016 v 7:00 na podatelně Krajského 
úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88.  Žádosti nebude možné posílat poštou ani 
podávat elektronicky. 

Veškeré dokumenty související s kotlíkovou dotací včetně těch, které budou potřeba až v rámci 
uzavření smlouvy, případně realizaci dotace, jsou zveřejněny na informačním portálu 
Karlovarského kraje: 
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-zivotni/Kotlikove-dotace-
I.aspx 
 

http://www.kr-karlovarsky.cz/kotliky 
 

Formulář žádosti o dotaci (včetně příloh) si můžete vyzvednout také v podatelně / 
infocentru obecního úřadu v Perninku. 

Energetický štítek budovy musí být vypracován energetickým specialistou pro „kotlíkové 
dotace“ s oprávněním "Energetický audit", případně "Energetická certifikace budov".  

Seznam energetických specialistů je uveden na webu Ministerstva průmyslu a obchodu 
http://www.mpo-enex.cz/experti/ 

Všem zájemcům o "Kotlíkovou dotaci" nabízí Karlovarský kraj osobní, telefonické či e-mailové 
konzultace k pravidlům dotačního programu na výměnu zdrojů tepla, tak i ke konkrétním případům 
výměn. V případě zájmu o osobní konzultaci  doporučujeme telefonické dohodnutí termínu.  

Kontakty na pracovníky: 
 
Šárka Ištvánová, tel: 354 222 464,  e-mail: sarka.istvanova@kr-karlovarsky.cz 
Petra Kroupová, tel: 354 222 376, e-mail: petra.kroupova@kr-karlovarsky.cz 
Jitka Lapešová, tel: 354 222 414, e-mail: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz 
Jana Lukášová,  tel: 354 222 268, e-mail: jana.lukasova@kr-karlovarsky.cz  
Jar. Slavíková,  tel: 354 222 132, e-mail: jaroslava.slavikova@kr-karlovarsky.cz 
Petr Stoklasa,  tel: 354 222 511, e-mail: petr.stoklasa@kr-karlovarsky.cz 
Martin Ševic,  tel: 354 222 455, e-mail martin.sevic@kr-karlovarsky.cz 

 
 

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 

Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, 
které se objeví v inzerátech. 

Ročník 33, číslo 2, vydáno 10.2. 2016 
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PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka. 

 

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                    - barevné kovy 
 S           Uhlí mostecké, ledvické, polské                        - železný šrot 
 Dřevo                                                                 - některé druhy papíru                                                              
 Pytlovaná paliva                                                  st, pá 10.00 – 16.00      
 Písek, štěrk                                                          so 9.00 – 12.00  
                                                                             Výkupna Limnická Nejdek 
                                                                                    (pod garážemi)  

PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

 
Sobota 5.3.  EVEREST (USA 2015) Dobrodružný/drama 
Nejnebezpečnější místo na Zemi…V letové výšce Boeingu nemá lidské tělo šanci dlouho 
přežít. Přesto se najdou lidé, kteří do téhle výšky šplhají, aby pokořili Everest, nejvyšší horu 
světa. Kašlou na nepohodlí, zimu, nástrahy počasí i na to, že se dolů už taky nikdy nemusí 
vrátit. Everest v režii Baltasara Kormákura rekapituluje jednu z nejtragičtějších expedic, při 
které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům mrazivé varování…Hrají: Jason Clarke, Keira 
Knightley, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, Sam Worthington, Robin Wrigt, Emily Watson a 
další. Režie: Baltasar Kormákur. Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: ca. 121 min.      
Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 12.3.  HOTEL TRANSYLVÁNIE 2  (USA 2015) Animovaný 
Rodinka Draculů se ve zcela nové strašidelné komedii společnosti Sony Pictures Hotel 
Transylvánie 2 vrací s novou dávkou dobrodružství! Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná 
dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a 
ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům. Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají 
pochybnosti o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec někdy stane 
upírem. Když tedy Mavis ve společnosti Johnnyho vyrazí na návštěvu lidské části příbuzenstva 
- na které ji ostatně také čeká nejedno překvapení - požádá "Děda" Drac o pomoc své přátele 
Franka, Murrayho, Waynea a Griffina a společně Dennisovi nachystají "kurz pro strašidla". 
Nemají ale nejmenší tušení, že se k návštěvě své rodiny v hotelu chystá také Dracův rozmrzelý 
a velmi, velmi, velmi staromódní otec Vlad. Když se tedy Vlad dozví, že jeho pravnuk není 
čistokrevný upír - a ještě k tomu teď do Hotelu Transylvánie mohou jezdit i lidé - nastane mela, 
ze které by dost možná i upírovi ztuhla krev v žilách. Režie: Genndy Tartakovsky. 
Mládeži přístupno.             Délka filmu: ca. 90 min.        Český dabing                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.3.  KURÝR: RESTART  (Francie 2015) Akční thriller 
Bývalý žoldák pro zvláštní vojenské operace, Frank Martin, nyní žije méně nebezpečným 
životem. Tedy alespoň si to myslí. Pracuje jako kurýr nejrůznějších zásilek pro poněkud 
pochybné zákazníky. Tato práce vyžaduje ledově chladnou hlavu, excelentní řidičské 
schopnosti a občas také precizní schopnosti zabijáka…Hrají: Ed Skrein, Ray Stevenson, 
Gabriella Wright, Tatiana Pajkovic, Loan Chabanol a další. Režie: Camille Delamarre. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.        Délka filmu: ca. 96 min.          Český dabing.              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  26.3.  PIXELY  (USA 2015) Akční komedie      
Když si mezigalaktičtí mimozemšťané chybně vyloží videozáznamy klasických videoher jako 
vyhlášení války, zaútočí na Zemi s armádou jednotek, která je inspirovaná objekty ze 
zmíněných videoher. Prezident Will Cooper (Kevin James) je nucen vyzvat na pomoc svého 
nejlepšího kamaráda z dětství a nepřekonatelného hráče videoher Sama Brennera (Adam 
Sandler), jenž v současné době provádí instalace domácích kin, aby se ujal vedení týmu 
ostřílených pařanů (Peter Dinklage a Josh Gad) s cílem vetřelce porazit a zachránit tak naši 
planetu. Připojuje se k nim také podplukovnice Violet Van Pattenová (Michelle Monaghan), 
specialistka, která hráčům dodává jedinečné zbraně, určené k boji s mimozemšťany…Režie: 
Chris Columbus. Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 106 min.    Český dabing.                      


