
                               34. ročník, rok 2017, číslo 5 

 

 
VÝZVA 

Rádi bychom místním zájemcům umožnili prodej vlastních výrobků či produktů v rámci sobotního 
programu. Uvítáme zejména sladké občerstvení (koláče, buchty apod.). 

V případě zájmu se prosím přihlaste nejpozději do 9.6. 2017 v IC Pernink. 
 

Děkujeme 
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        Usnesení 28. zasedání zastupitelstva ze dne 24. 4. 2017  
 
 
 

1/28/17 ZO určuje ověřovatele zápisu p. ing. Ladislava Vetešníka a p. Aloise Štaubera   a 
pořizovatele zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/28/17 ZO schvaluje program 28. Zasedání včetně jeho doplnění o body Informace o 
provedené kontrole odvodů poplatků TJ Sokol Pernink,  projednání žádosti Povodí Ohře a 
pronájem ubytovny TJ Sokol Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

3/28/17 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 191/1 o výměře cca 980 m2 za Kč 5,-/m2/rok 
manželům J. a P. K., Brno. Hlasování: pro 7  hlasů,  proti nikdo,  zdržel se nikdo. 
 

4/28/17 ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku 809/20 o výměře 390 m2 v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržely se 2 hlasy (p.Štauber, p.Groh). 
 

5/28/17 ZO bere na vědomí zprávu kontrolu plnění usnesení 27. Zasedání. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se  nikdo. 
 

6/2/17 ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR o situaci v obci za rok 2016. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/28/17 ZO schvaluje prodej části 191/1 o výměře 399 m2 za cenu 50,-/m2 M. H., bytem 
Pernink s tím, že kupující ponese veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 (p.ing.Vetešník). 
 

8/28/17 ZO schvaluje záměr prodeje části 299/1 o výměře cca 30 m2. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/28/17 ZO schvaluje záměr prodeje  části p.p.č. 349/1 o výměře cca 450 m2. Hlasování: pro:  
7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Štauber). 
 

10/28/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 dle položkového členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/28/17 ZO neschvaluje provozování Pošty partner prostřednictvím obecního úřadu, resp. 
Obce Pernink. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/28/17 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce v roce 2016 předložené  
Autobusy , a.s. se sídlem Sportovní 4, Karlovy Vary. Hlasování: pro:  8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

13/28/17 ZO dává souhlas TJ Sokolu Pernink z.s.k pronájmu části objektu čp. 417 –ubytovny a 
ukládá předsedovi TJ Sokol Pernink z.s. předložit zastupitelstvu obce návrh nájemní smlouvy 
nejpozději do příštího zasedání. Hlasování: pro:  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

14/28/17 ZO schvaluje opravu mostku přes Bílou Bystřice firmou Truhlárna Kašpar, Pernink 
za cenu Kč 25000,- a pověřuje starostku vyřízením. Hlasování: pro:  8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
 

15/28/17 ZO bere na vědomí provedenou kontrolu odvodů rekreačního a ubytovacích poplatků 
poplatníkem TJ Sokol Pernink za roky 2014,15,16 provedenou kontrolním výborem. 
Hlasování: pro:  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

16/28/17 ZO souhlasí  se změnou druhu pozemků a jejich způsobu využití pro p.p.č. 208/5, 
které vzniká z p.p.č. 208/1 a 212/2, které vzniká z p.p.č. 212 v k.ú Pernink v majetku obce 
Pernink , a to z ostatní plochy, neplodné půdy a ostatní komunikace se stane vodní plocha, 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené a dále souhlasí s dělením nebo scelováním 
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pozemků v majetku obce dle předloženého geometrického plánu č. 847-4132/2016 a pověřuje 
starostku obce podpisem žádosti. Hlasování  pro:  8 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

Další zasedání se uskuteční dne 29.5.2017. 
 

Úplné znění 28. 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  
 

Mateřinka nezahálí 
 
Mateřská škola v Perninku je malá, v letošním roce sem dochází pouze jedenáct dětí, ale to 
nebrání tomu, abychom společně nedokázali velké věci.  

 
Chtěli bychom se pochlubit akcemi, 
které proběhly díky některým z vás a 
tímto všem poděkovat. 
 
Letošní zima nabídla úžasné sněhové 
podmínky, a tak jsme díky lyžařské 
školičce Marian a Ski areálu Velflink 
mohli trávit odpoledne na sjezdovce a 
pod vedením lyžařských instruktorů 
zdokonalit sjezdařský styl. Minizávod a 
hranolky po poslední jízdě už byly jen 
třešničkou na dortu. 
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Březen je měsícem knihy a v 
naší školce již třetím rokem 
probíhá v tomto měsíci 
projekt "Česko čte dětem", 
kdy dobrovolníci z řad 
dospělých, ale i starších 
školáků přicházejí za dětmi 
do školky, aby jim přečetli 
svou oblíbenou pohádku. 
Jde o velmi krásnou akci a 
my děkujeme všem čtenářům, 
kteří si udělali chvilku a mezi 
nás přišli. Paní starostce Jitce 
Tůmové, paní ředitelce Daně 
Osičkové, všem rodičům i 
prarodičům a zaměstnancům 
školy. V letošním roce jsme 

si mohli poslechnout dokonce i pohádku policejní. A za rok můžete předčítat i vy, budeme se 
těšit. 

 
 
Třetí poděkování patří panu J. Dvořákovi za uspořádání výletu do dětské herny Hopa Hopa ve 
Staré Roli. Krásná cesta vláčkem a skvělý den plný klouzaček balonků a atrakcí si děti báječně 
užily. 
 

Ilona Höhnlová 
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Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem 

Lidová pranostika dostála svého významu do slova a písmene a držela nás v teple školních zdí i 
přesto, že jsme měli naplánováno vyrazit již ven. Znamení vleklého odchodu zimy bylo 
oslaveno tradičním navrácením plotu kolem školního hřiště, velkomytím oken a jejich jarní 
výzdobou. Jen Den Země se pro mráz musel odložit stejně jako květinová truhlíková výzdoba 
před parkovištěm a instalace hmyzího hotelu vznikajícího ve školní dílně pod rukama našich 
kutilů v hodinách pracovního vyučování. 

Jaro se ještě schovalo do velikonočních symbolů a obrázků vytvořených na hodinách výtvarky, 
do kraslic pověšených na březové větvi ve vstupním vestibulu a také do rašící trávy vyseté do 
malých truhlíků a koulí z ponožek, vystavených na oknech tříd na 2. stupni. 

Zpoza teplých školních kamen za Velikonocemi se tentokrát vydali naši žáci z 1. stupně do 
nejdecké knihovny, aby si připomněli tradiční zvyky a vyrobili hezké dekorace. Moc se jim 
povedly.  Dubnové tradice jsme uzavřeli čarodějnickým rejem uspořádaným v tělocvičně spolu 
s našimi nejmenšími z mateřské školky.  

 

Duben je také měsícem bezpečnosti na silnicích. O tom a spoustě dalších užitečných informací 
se naši žáci 4. a 5. třídy dozvěděli na dopravním hřišti v Karlových Varech a žáci 6. a 7. třídy 
na projektovém odpoledni s tematikou první pomoci a s možností vyzkoušet si její techniky. 
Tyto exkurze byly organizovány pod záštitou Světa zdraví asociace Záchranného kruhu a 
Karlovarského kraje, který podpořil dopravu.  

Za mrazivé zimy se také vydávali   žáci 3. třídy, kteří vystřídali čtvrťáky, na příjemně povinnou 
výuku plavání do bazénu v Jáchymově, aby si z poslední hodiny přivezli zasloužené diplomy. 

V týdnu od 10.4 do 13.4. proběhlo na škole vzdělávání pedagogického sboru v rámci zapojení 
školy do projektu OP VVV- tzv. šablony - s tematikou společného vzdělávání. 

Mgr. Dana Osičková 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 
 

 
 

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 při OÚ v Perninku, T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 
Upozorňujeme čtenáře, že dopisy od přispěvatelů jsou jejich projevy a vydavatel za tyto nenese odpovědnost a 

dále neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 
Ročník 34, číslo 5, vydáno 10. 5. 2017 
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Dětský den v Perninku 
„Čarovná cesta“ 

3. 6. 2017 od 13:00 hodin 

Milé děti, 

 na oslavu Vašeho svátku jsme pro Vás připravili stezku čar a kouzel. 

 Projděte cestu čarodějů, splňte všechny úkoly a získejte měšec 

kouzelnických dukátu, za které si můžete nakoupit ve speciálním 

obchůdku. 

Startovní brána bude otevřena ve 13 hodin  

na fotbalovém hřišti v Perninku 

Časové vstupenky si můžete zakoupit  

v perninském infocentru 

 od 22. 5. 2017 

 Cena vstupenky je 20,- Kč 

Těšíme se na Vás  

 

Výzva: Hledáme dobrovolníky, kteří mají zájem pomoci s organizací dne 
dětí. 

 Kontakt na tel. 728 028 291 
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VVAAKKCCIINNAACCEE  PPSSŮŮ 

Dne  18. 5. 2017  

v době 
 od 19.00 do 19.30 

proběhne před obecním úřadem v Perninku 

pravidelná každoroční vakcinace psů. 

 Cena vakcinace: 

− Vzteklina                       – 150 Kč 

− Kombinovaná vakcína – 300 Kč  
 
(vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční laryngotracheitida, inf.zánět jater, leptospiróza, 
psincový kašel) 

 

+ možnost zakoupení odčervení psů (i koček) - tabletky, a přípravků proti 
klíšťatům a  blechám (,,kapičky,, nebo obojky)  

Povinnost vakcinace psů proti vzteklině vyplývá ze zákona č. 166/99 Sb., o 
veterinární péči!! 
 
 

Ostrov, Husova 32 

                Po, St, Čt  13.00 - 16.00 
MVDr. Ludík Miroslav                                                                      Pá  16.00 - 18.00 
Tel.: 605 823 121                                                                                    So   8.00 - 10.00 
KVL 5757                                                                                                          
 

  K.Vary, Dvory, Kpt.Jaroše 318/4   
 

Po od 16.00 do Út 16.00 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

V neděli a ve svátek se nehlučí! 
 

Opakovaně upozorňujeme na Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, 
kdy od 1. 5. do 30. 9.  platí, že v neděli a o státem uznaných svátcích je povinnost 

vyvarovat se nadměrnému hluku v zastavěném území naší obce.  
Děkujeme Vám. 

 



 
Pozvánka na zájezd pořádaný SPCCH Abertamy              
 

27.05.2017- celodenní zájezd – odjezd v 6.30 hod. z autobusových          
             zastávek.                 
Cena zájezdu pro dospělé Kč 150,- , pro děti Kč 100,-  platí se při 
přihlášení. Stravování zajištěno na náklady účastníka.            
 
 Program:      Prohlídka v Liberci (upřesní se na místě dle časových   
      možností) a lanovkou na Ještěd . 
      Vzhledem k delší trase je třeba počítat s návratem 
       později večer.           
   
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 13.05.2017  
u důvěrnice SPCCH pro Pernink p. Ingrid Doleželové, tel. 353892439  
nebo p. Lýdii Holé, tel. 353892471 
                                 
 

                                                                                  Inzerce, služby 
 
 
 

 
Přijďte si zacvičit! 

 

Pořádáme 2 aktivní víkendy 
 

19.5. – 21.5.  a  26. – 28.5. 2017, můžete se zúčastnit! 
 

        Lekce Nordic Walking (i s půjčením hůlek)  
a 

Kondiční cvičení v hale 
 

sobota - 10 hod. Nordic Walking,  16.30 cvičení v hale, 
neděle - 10 hod. Nordic Walking,  14 hod. zdravotní cvičení, strečink 

 

vstupné 70,- Kč / lekce 
 

Srdečně zve, podává informace a bere přihlášky 
Mgr. Jitka Slavíková, Pernink 

+420603834846 
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      PROPOZICE 
               6. ročníku  

horského výběhu  
 

    MERKLÍN – PLEŠIVEC 
 

Pořadatel: Lyžařský klub Abertamy 
Partner: Město Abertamy, Obec Merklín, SKI areál Plešivec Krušné hory, 
Lanové centrum, Karel IV., Horský hotel Plešivec, Hotel Orion, LK Pernink  
 

Termín:                                         13. 5. 2017  
 

Prezentace: v areálu Plešivce pro všechny kategorie 13. 5. sobota 
Délka tratí: dospělí 6500m (start 543m.n. m., cíl 1028m.n. m.) 
     mládež 200m – 2km 
Časový harmonogram: 
Prezentace – 9:00 – 9:45 h. v areálu Plešivce pro dospělé kategorie 
       10:00 !!! odjezd autobusu na místo startu (nebo včasný „výklus“ dolů) 
       12:00 – 12:45 h. v areálu Plešivce pro mládež 
 

Start: dospělí, dorost 11.00 hodin Rozprava: 10:55 hodin v místě startu 
   mládež 13.00 hodin (v areálu Plešivec), zde prosím o přihlášky předem do 11. 5. 
 

Kategorie: muži, ženy do 21 – 30 let   mimina do 5 - ti let  
Dorost 2002, 2003         do 31  - 40 let   předžáci, žákyně 6 – 7 let  
Dorost 2000, 2001         do  41 - 50 let   nejml. žáci, žákyně 8 - 9 let 
Junioři/ky 1999-97         do 51 –  60let    mladší žáci, žákyně 10 - 11 let  
           61 a st.               starší žáci, žákyně 12 – 13 let 
 
Možnost odprezentovat na místě startu (Merklín), po dohodě telefonicky 775292357 – den předem  

Pro kategorie dospělých budou dopraveny věci do cíle na Plešivec. 
Vyhlášení výsledků v 14:30 v areálu Plešivce. 
 

Parkování v areálu Plešivce na vyhrazených místech k tomu určených. 
 

Závod je započítáván do Ligy běžců Karlovarského kraje. 
 

Informace: 605252497 Michal Landiga (po 19. hodině), landoj57@seznam.cz    
         775292357 LK Abertamy Eva Hejtmánková, hejtmankova.eva@seznam.cz 
 

                                          
    Město Abertamy  Obec Merklín                                                                             
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                                                                               Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

13.05.2017 Merklín Horský výběh na Plešivec 

14.05.2017 Jáchymov Otevírání mlýnků 

20.05.2017 Jelení Česko-německé setkání na Karlově stezce 

22.05.2017 Jáchymov Madam Curie a Jáchymov - přednáška historika Jaroslava Ochece 

27.05.2017 Ostrov Majáles aneb kapely v parku 

27.05.2017 Jáchymov Zahájení lázeňské sezóny 

03.06.2017 Pernink Dětský den v Perninku 

10.06.2017 Boží Dar Horský půlmaraton 

16. - 18.6.2017 Pernink 2. ročník Perninského Masakru - dřevosochání motorovou pilou 

17.06.2017 Pernink 2. přátelské setkání bývalých a současných obyvatel Perninku  

30.06.2017 Boží Dar Rock point Horská výzva 2017 

01.07.2017 Boží Dar Pochod s Mixitkou 

1. - 2.7.2017 Abertamy Abertamská pouť 

15.07.2017 Horní Blatná Hřebečenský montánní výšlap - 6. ročník (montánní zajímavosti v 
okolí Horní Blatné) 

29.07.2017 Boží Dar Anenská pouť 

12. - 13.8.2017 Potůčky PotRock VIII. 

26.08.2017 Abertamy Abertamská šlápota 

10.09.2017 Abertamy Abertamský kros 

 

 

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)  

 Jarní slevy briket a uhlí! 
 
PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

 
 
Sobota 3.6.  ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA (USA 2016)  
Animovaný. Před třemi tisíci lety se po nekonečných vodách Tichého oceánu plavili prastaří 
mořeplavci a objevovali ostrovy Oceánie. Pak ale na celé tisíciletí jejich plavby ustaly. A nikdo 
neví proč. Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný film 
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa o nebojácné dospívající dívce, která se vydává na 
nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid. Cestou potkává kdysi mocného poloboha Mauiho, 
který jí pomůže stát se zkušenou mořeplavkyní. Společně se plaví přes širý oceán a zažívají 
nebezpečná a úžasná dobrodružství, například setkání s obřími mořskými monstry, ze kterých 
leckdy uniknou jen o vlásek. Na konci cesty Vaiana splní úkol svých předků a najde to, co 
vždycky hledala: sama sebe. Český dabing: Michaela Tomešová, Martin Zounar, Petr Gelner, 
Ludmila Molínová ad. Režie: Ron Clemens a John Musker. Mládeži přístupno.  Délka filmu: 
ca. 107 min. Český dabing.                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.6.  PŘÍCHOZÍ  ( USA 2016) Sci-fi, drama 
Snímek Příchozí je provokativním vědeckofantastickým thrillerem od slavného režiséra Denise 
Villeneuvea (Sicario: Nájemný vrah, Zmizení). Když po celém světě přistanou tajemné 
vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku Louise 
Banksovou (Amy Adams) – s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé 
lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně se svým týmem pokouší ve 
velmi omezeném čase najít odpovědi – a aby je byla schopna najít, bude muset přistoupit k 
činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale dost možná osud celého lidstva.Dále 
hrají: Jeremy Renner (Ian Donnelly), Forest Whitaker (plukovník Weber), Michael Stuhlbarg 
(agent Halpern) ad.  Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 117 min. Český 
dabibng.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.6.  ZPÍVEJ  (USA 2016) Animovaná komedie 
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které 
zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, 
jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je pestrý i jejich 
repertoár, který se rozpíná od Franka Sinatry po Lady Gaga. Tvůrci Mimoňů a Tajného života 
mazlíčků se tentokrát vydali dobývat kina s příběhem, který vám pohladí nejen duši, ale i uši. 
Producent Chris Meledandri, v jehož hlavě se zrodili geniální Mimoni, a režisér Garth Jennings 
se shodují, že tenhle příběh vznikl i díky jejich posedlosti hudbou. Film je napěchovaný 
muzikou, zazní v něm přes šedesát hitů, včetně těch, které právě teď okupují přední místa 
hitparád. „Hudba spoluutváří charaktery jednotlivých hrdinů a pomáhá jejich minipříběhy 
skládat dohromady,“ říká režisér Jennings. I proto českou verzi filmu obohatilo obsazení 
výborné zpěvačky Ewy Farne do jedné z hlavních rolí (dikobrazí rockerka Ash). 
Hrají (hlasy): Libor Bouček, Ewa Farna, Jan Maxián, Michal Holán, Sandra Pogodová ad. 
Režie: Garth Jenings 
Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 110 min.      Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sobota 24.6.    Kino nehraje! 


