
  
33. ročník, rok 2016, číslo 3 

 

 
 
V sobotu 5. března soutěžily děti ve věku od 3 do 15 let ve Skiareálu Velflink ve slalomu 

na lyžích a snowboardu. Zúčastnilo se 95 závodníků všech věkových kategorií a na 
stupních vítězů suverénně vládly perninské děti . 
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           Usnesení 16. zasedání zastupitelstva ze dne 22. 2. 2016  
 
 
 
1/16/16 ZO určuje ověřovatele zápisu pana ing. Ladislava Vetešníka a p. Petra Groha, 
pořizovatele zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro  7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/16/16 ZO schvaluje program jednání 16. zasedání. Hlasování: 7 hlasů,   proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

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

4/16/16 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 792/9 o výměře 2 m2,  v k.ú. Pernink paní Miroslavě 
Jandové, Nádražní ul. 267, Pernink, za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré náklady související 
s převodem  nemovitosti bude hradit kupující a pověřuje starostku přípravou kupní smlouvy a 
jejím podpisem. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

5/16/16 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup mikrobusu pro SDH Pernink a pověřuje 
starostku podáním této žádosti na HZS Karlovarského kraje. Hlasování: pro  7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

6/16/16 ZO bere na vědomí zprávu o plánu činnosti Svazu postižených civilizačními 
chorobami na rok 2016. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/16/16 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Měst. úřadem Ostrov na zajištění 
výkonu agendy speciálního stavebního úřadu u staveb místních komunikací jako přenesenou 
působnost svěřenou speciálním stavebním úřadům v rozsahu stanoveném § 16 odst. 1 a § 40 
odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

8/16/16 ZO pověřuje starostku obce k podání žádosti na údržbu a obnovu stávajících 
kulturních prvků venkovské krajiny – kapličku na p.p.č. 701/3 v k.ú. Pernink a sochu Kristus 
na zeměkouli na p.p.č. 2463/1 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

9/16/16 ZO bere na vědomí zprávu Krajské knihovny K. Vary  o čerpání finančních prostředků 
za rok 2015 pro místní knihovnu Pernink. Hlasování: pro  7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

Další plánované zasedání bude pravděpodobně 4. dubna 2016. 

 
 
 

Úplné znění 16. 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. 
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Pernink chce vystavit stop terénnímu motorismu 

Nelegálním terénním motorismem, s jehož vzrůstajícím trendem se potýká nejen Pernink, 
se začátkem března zabývali účastníci diskusního panelu. Ten svolalo vedení obce na 
podnět majitelů pozemků, kterých se off-roadové sportovní vyjížďky motorek, čtyřkolek 
nebo SUV automobilů negativně dotýkají . 

 
„Všichni, kteří jsme 
o tom diskutovali, 
to vnímáme jako 
problém. Týká se 
nejen katastrálního 
území horské obce 
Pernink, ale celých 
Krušných hor a 
potažmo i celého 
území státu. 
Chceme dát jasně 
najevo, že jsme 
schopni jízdu 
motorovým 
vozidlem volným 
terénem identifikovat a že nám porušování zákonů vadí,“ uvedla starostka obce Pernink Jitka 
Tůmová. Ta bude také touto problematikou konfrontovat nejbližší shromáždění starostů 
mikroregionu Svazek obcí Bystřice. 

„Ve hře je mnoho. Vedle porušování zákonů, což nelze přehlížet, jde o poškozování přírody, 
krajiny a vlastnických práv. Přitom hodnota takto negativně zasaženého území je mimořádně 
vysoká,“ řekla jedna z iniciátorů setkání Petra Kubíčková. Podle ní nejde jen o živou a neživou 
přírodu. Dochází ke střetu v oblasti cestovního ruchu, který je životně důležitý pro zásadní 
počet tamějších obyvatel, a pokud se bude toto jednání dále přehlížet, tak se i problém bude 
zvětšovat a může dojít k zásadnějším konfliktům.  

 „Využijeme všechny dostupné zákonné prostředky, abychom narušili pocit beztrestnosti 
v souvislosti s jízdou ve volném terénu. Mimo jiné jsme připraveni obrátit se i na Kraj a 
příslušné poslance a senátory, aby projednali případnou změnu zákona,” uzavřela starostka 
Jitka Tůmová.  
 

Účastníci jednání: 

Policie ČR, OO Pernink, Lesy ČR, LS Horní Blatná,  Měst.Ú Ostrov, silniční správní úřad, 
Měst. Ú Ostrov, odbor ŽP, Rosnatka, Boží Dar 58, Zástupce Horský statek Abertamy, Miroslav 
Křivanec, Bochov, Petra Kubíčková, Pernink, Členové ZO Pernink 

 
 



 4

                                      Zprávy ze základní školy  
 

 

 

Přestupný únor jako přednáškový měsíc  

Letošní nejkratší měsíc se nám roztáhl do 29 dnů. Do sešitů, žákovských knížek a na 
dokumenty jsme mohli s gustem namalovat datum, které způsobuje pravidelně mírný chaos 
v zaběhnutém řádu a matrikách. O jeden den více bylo tentokrát třeba i na vstřebání 
neuvěřitelné zprávy o tragické události na pražské průmyslovce i s ohledem na náš kalendář 
plný aktivit spojených přímo i nepřímo s takzvanou primární prevencí. 

V závěru února se odehrála dlouhodobě plánovaná přednáška s tematikou kyberšikany „Jsi 
inline“ pro žáky 2. – 9. tříd vedená Mgr. Podlahovou ze vzdělávací společnosti MP Education, 
s.r.o., i oblíbená diskusní setkání žáků 2. stupně s panem Zdeňkem Pospíšilem ze společnosti 
ACET ČR, z.s. na témata předcházení kouření, šikany a vztahů mezi mladými dospívajícími 
lidmi. 

Hurá na lyže 

Další tradiční aktivitou byl lyžařský výcvik. Navzdory nepříznivým sněhovým podmínkám a 
nestálému počasí se od středy 17. 2. do úterý 22. 2. vydávali naši sedmáci s panem učitelem 
Vojířem sbírat lyžařské zkušenosti na Velflink - někteří jako ostřílení závodníci, někteří jako 
úplní začátečníci. Velké poděkování patří nejen panu učiteli, který zabezpečil jak 
teoretickou, tak praktickou stránku výcviku, ale i panu Štefanovi a jeho zaměstnancům 
za velikou vstřícnost a podporu. Naši žáci se díky nim cítí na svahu i v půjčovně lyžařské 
výstroje jako doma. Stejně tak tomu bylo i v pátek 19. 2., na který jsme, sledujíce bedlivě 
yr.no, stanovili „Den na sněhu“ pro celý 2. stupeň. Část žáků doprovázená paní učitelkou  
Kateřinou Freudovou a ředitelkou školy se přidala k sedmé třídě a strávila vydařený den na 
sjezdovce. Ostatní využili nabídky výletu na běžkách na Červenou jámu s milovnicemi bílé 
stopy Ivetou Dibelkovou a Bohumilou Tyrovou. Ti, kteří se nemohli zapojit naplno, byli 
pověřeni důležitou rolí dokumentaristů celého pátečního dění. (Prezentace je umístěná na 
našich webových stránkách v sekci Aktuality). Den se velmi vydařil díky nadšení a výdrži 
všech lyžníků a mimořádně umoudřenému počasí.  

Ping pong 

Po dvouleté přestávce se nám podařilo odstartovat „přestávkový“ turnaj ve stolním tenisu, pro 
který jsme oprášili starý dobrý pinpongáč. Organizace se ujali deváťáci, kteří připravili rozpis a 
pravidla soutěže pod nepatrným, ale jistým dohledem pana učitele Davida Hanakoviče. Zájem 
je veliký, nyní sledujeme jednotlivé zápasy a čekáme na oslavu vítězů. 

Masopust 

Kdo si hraje, nezlobí, a kdo slaví, ten je spokojen. Masopustním veselím ve 
všelijakých maskách, soutěžemi a hrami, které jim připravily paní učitelky spolu 
s vychovatelkami, se spojili ve středu 24. února žáci z 1. stupně s dětmi z mateřské školky. A 
když se na konci přidali i osmáci a deváťáci, o úspěch dne bylo postaráno. 

Cesta ke zdravému životnímu stylu  

Je patrné, že společně sdílené zážitky při sportovních, kulturních i společenských aktivitách 
prospívají na cestě k posazování zdravého životního stylu, což je podstatou primární prevence. 
Mnozí vyhlášení třídní rošťáci i žáci, kteří se ve škole drží v pozadí, se tak projeví úplně 
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v jiném světle. Vidět kluky a holky s lyžařskými hůlkami, míčem, pinpongovými pálkami nebo 
hudebním nástrojem v rukou místo notorického promačkávání displeje chytrého telefonu či 
klávesnic PC, je potěšující. 

 O to víc, pokud se to odehrává i v době mimo samotné vyučování. Mám radost, když se mi 
někteří pochlubí, že strávili odpoledne nebo víkend na našich sjezdovkách, kterých je všude 
požehnaně, nebo když se pochlubí s úspěchy na kroužcích. Sleduji snažení našich malých 
klavíristů, flétnistů a zpěváčků navštěvujících odpolední hodiny ZUŠ na naší škole. Nestačím 
se divit, co všechno se vyloupne z šikovných rukou našich žáčků v družině i dětí ve školce, 
když se mi chlubí se svými výtvory iniciovanými nekonečnými kreativními nápady našich 
vychovatelek a učitelek Vlasty Polanské, Hanky Schadeové a Ilony Höhnlové. K tomu 
dodejme jejich nasazení při organizaci hostujících divadelních představení, sportovních 
soutěží, tanečního kroužku, akcí s rodiči, dále výlety do okolí či vlastní iniciativu podpořenou 
dalším vzděláváním jako je školkovská angličtina či logopedická prevence. 

Svůj velký obdiv a poděkování za nás za všechny směřuji i dalším nadšencům, kteří svůj volný 
čas věnují nebo věnovali zájmovým aktivitám našich žáků.  Je zjevné, že u dětí vede především 
sport. Ten se také ujal ve fotbalovém kroužku vedeném panem Vratislavem Ládou. Každý 
pátek se na tréninku honí za míči nejen naši prvostupňoví, ale i z vyšších tříd. Mají za sebou i 
první přátelský zápas.  

 Cesta za prevencí do Německa 

Týden před zahájením prázdnin se žáci osmých a devátých tříd připravovali na hodinách 
německého jazyka i ve čtvrtečním odpoledni na projektový týden „Hellwach – ich weiß schon 
Bescheid“ ve Wunsiedlu zaměřený na prevenci rizikového chování. Jejich úkolem bylo 
připravit prezentaci naší školy a jejího okolí pro ostatní účastníky akce, kterými budou jejich 
vrstevníci z Ostrova, Prahy, Marktredwitzu a Hofu. Na prázdniny si tak berou domácí úkol 
s německými texty, kterými budou doprovázet své vydařené prezentační panely. Informace o 
průběhu celé akce, která se koná hned po prázdninách  14.-18. 3., budeme aktuálně zveřejňovat 
na  webových stránkách školy. 

Mgr. Dana Osičková 
 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
Poslední únorovou sobotu se pořádal již 6. Reprezentační ples naší obce. Chtěli bychom 
poděkovat Všem, kteří přiložili ruku k dílu a také všem sponzorům, kteří přispěli buď 
finančním nebo věcným darem. Poděkování patří i organizátorům této akce, která si za dobu 
své existence získala opravdu hodně příznivců.  Věříme, že se všichni už teď těší na příští 
ročník obecního plesu. 

Co se změnilo s novelou zákona o cestovních dokladech  
 

S účinností od 1. 1. 2016 lze podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený 
pas na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností (např. Měú Ostrov). 
 

Vydávajícím úřadem je ten úřad, kde si žadatel požádal o jeho vydání. V případě, že si žadatel 
přeje převzít pas na jiném úřadě, než žádost podal, je tento úkon zpoplatněn správním 
poplatkem ve výši 100 Kč.  
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Standardní výše správního poplatku při vydání cestovního pasu do 30 dní se nezměnila. Je 
stanovena na částku 600 Kč.  
 

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve lhůtě 
do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům 
mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.   
 

V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. 
Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních 
dnů činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč. 
 

Zároveň se ruší vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů 
s dobou platnosti na 6 měsíců. 
Standardní výše správního poplatku při vydání cestovního pasu do 30 dnů se nezměnila. Je 
stanovena na částku 600 Kč.  
 

                                                                          Aktivní Pernink 
 

 

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

12.3.2016 
Horní 
Blatná 

Koncert Sliveneckého akordeonového souboru 

12.3.2016 Potůčky Maškarní na lyžích 

16.3.2016 Jáchymov 1. Jáchymovské farmářské trhy u kostela Sv. Jáchyma 

19.3.2016 Boží Dar Kiwi Cup 

19.3.2016 Jáchymov 
Národní přírodní památka Božídarské rašeliniště - přednáška v 
Královské mincovně 

do 
22.3.2016 

Ostrov Tajemné podzemí Krušnohoří - výstava v Klášterním areálu 

26.3.2016 Abertamy Výstava Abertamské rukavičkářství  vč. ukázky výroby rukavic 

27.3.2016 Boží Dar Dámská jízda 

27.3.2016 Jáchymov Velikonoční jarmark 

16.4.2016 Jáchymov 
Johann C. Criginger a jeho mapa Čech - přednáška o životě a díle 
luteránského faráře 

23.4.2016 Abertamy Výstava Abertamské rukavičkářství  vč. ukázky výroby rukavic 

30.4.2016 Pernink Pálení čarodějnic 

8.5.2016 Jáchymov Otevírání mlýnků v "Údolí mlýnků" 

21.5.2016 Pernink První setkání bývalých německých obyvatel Perninku 

21.5.2016 Abertamy Výstava Abertamské rukavičkářství  vč. ukázky výroby rukavic 

10. - 
12.6.2016 

Pernink Řezbářské sympozium - dřevosochání motorovou pilou 

11. - 
12.6.2016 

Abertamy Abertamská pouť 

2.7.2016 Pernink Oslavy výročí 150 let od založení SDH Pernink 
 

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 3, vydáno 8.3. 2016 
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VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

Obchodní centrum Travel Free Potůčky  

Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. 
Kpt. Jaroše 593, 432 01 Kadaň, IČ 272 82 368 

 
Funkce : pracovník ostrahy – strážný 

 
Místo výkonu služby : Obchodní centrum Travel Free Potůčky 

 
Nástup : dle dohody – možné ihned 

Výše mzdy : 62,60 Kč/hod. (12 hodinové směny) + čtvrtletní prémie  
Příplatky : za práci v noci, o sobotách, nedělích a státních svátcích 

 
Požadavky : základní vzdělání, čistý výpis z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost 

 
Zájemci se můžou hlásit : Bc. Karel Nejedlý, oblastní ředitel 

Tel. 602 365 992, nebo v pracovní dny tel. 352 466 326(7) 
k.nejedly@bs-ibis.cz, sokolovsko@bs-ibis.cz 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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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Sobota 2.4.  MUŽ NA LANĚ (USA 2015) Dobrodružný/životopisný/drama 
Po povrchu Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního 
centra ale přešel jen jediný člověk a nikdy ho už žádný nebude následovat. Film Muž na laně se také 
řadí mezi dnes již vzácnější hrané filmy, které dokáží svým působivým příběhem uchvátit diváky od 8 
do 80 let. Nepodobá se žádnému jinému filmu, který byl dosud natočen – jedná se o vyznání lásky 
Paříži a New Yorku sedmdesátých let, ale především dvěma věžím Světového obchodního centra. 
Hrají: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kinglsey, James Badge Dale, Ben Schwartz, Charlotte Le Bon, 
Clément Sibony a César Domboy. Režie: Robert Zemeckis (Let, Trosečník, Forrest Gump ad.).  
Mládeži přístupno.       Délka filmu: ca. 123 min.      ŠÚ projekce.    Český dabing.                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 9.4.  WILSONOV  (ČR 2015) Detektivní komedie 
Detektivní komedie s Jiřím Macháčkem a Vojtěchem Dykem v hlavních rolích. Wilsonov  je komedie s 
detektivní zápletkou ve stylu slavných českých filmů Adéla ještě nevečeřela nebo Tajemství hradu v 
Karpatech. Dále hrají: Tatiana Pauhofová, Jan Kraus, Richard Stanke, Luboš Kostelný, Stanislav Majer, 
Hoji Fortuna, Petr Čtvrtníček a další. Režie: Tomáš Mašín. Mládeži přístupno.Délka filmu: ca. 115 min. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 16.4.  GANGSTER KA: AFRIČAN  (ČR 2015) Kriminální thriller 
Z polosvěta není cesta zpátky. Závěrečná část temného příběhu Gangster Ka: Afričan režiséra Jana 
Pachla zdůrazňuje fakt, že spáchané zlo nemůže být jen tak pominuto. Jaké jsou mechanismy 
organizovaného zločinu? Lze nad nimi zvítězit? Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného 
gangstera, inspirovaných skutečnými událostmi podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy 
„Padrino Krejčíř“. GANGSTER KA: AFRIČAN je volným pokračováním zločineckého tažení Radima 
Kraviece alias Káčka. Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka, Alexej Pyško, Brian Caspe, 
Miroslav Etzler, Vlastina Svátková, Jan Vlasák, Shimo Shield, Tomáš Jeřábek, Veronika Macková, 
Štěpán Benoni a další. Režie: Jan Pachl. Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 98 min.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 23.4.  RUDÝ KAPITÁN  (ČR/SR 2016) Krimi thriller      
Příběh se odehrává v horkém létě roku 1992, půl roku před rozdělením Československa. Mladý detektiv 
Richard Krauz se dostává k novému případu – na hřbitově byla vykopána mrtvola kostelníka Kloknera s 
hřebíkem v hlavě. Krauz zjišťuje, že za jeho umučením stojí bývalá StB a nikdy nenalezený spis 
zachycující zločiny kněží, na jehož základě StB církev vydírala. Případem posedlý Krauz se vydává 
napříč rozpadajícím se Československem hledat muže, ke kterému vedou všechny stopy: Rudého 
kapitána, specialistu na „konečné“ výslechy. Krauz však není sám, kdo ho hledá…Hrají: Oldřich 
Kaiser, Martin Finger, Michal Suchánek, Maciej Stuhr, Marián Geišberg, Zuzana Kronerová, Ladislav 
Chudík a další. Režie: Michal Kollár.  Doporučená přístupnost: od 15 let.     Délka filmu: ca. 115 min.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 30.4.  ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO V ELI ČENSTVA (Francie-
Španělsko-Itálie-Maďarsko 2012) Dobrodružná komedie. Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé 
římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a 
slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Jaxitaxe, aby vyhledal pomoc u Galů  v 
druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům… Hrají: Gérard 
Depardieu, Edouard Baer,  
Fabrice Luchini a další. Režie: Laurent Tirard.  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 110 min. Český 
dabing.      
 


