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           Usnesení 19. zasedání zastupitelstva ze dne 13. 6. 2016  
 
 
1/19/16 ZO určuje p. ing. Václava Cipru a p.ing. Ladislava Vetešníka  jako ověřovatele zápisu 
a  pí Jitku Tůmovou pořizovatele zápisu. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/19/16 ZO schvaluje program jednání 19. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

3/19/16 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 18. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/19/16 ZO schvaluje závěrečný účet obce Pernink za rok 2015 v předloženém znění včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pernink, a to bez výhrad. Závěrečný účet je 
přílohou zápisu č. 1. Hlasování : pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/19/16 ZO schvaluje stanovení pokladního  limitu ve výši Kč 13000,- pro účet veřejné sbírky 
č. ú. 115-1987500277/0100 vedený u Komerční banky Karlovy Vary. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/19/16 ZO schvaluje hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 
Pernink, Karlovarská ul. 118, Pernink za rok 2015 v předloženém znění  a schvaluje rozdělení 
hospodářského výsledku r. 2015 dle zákona 250/2000 Sb.. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

7/19/16 ZO schvaluje změnu Zřizovací listiny  ze dne 31.3.2010 Dodatkem č. 1/2016, který 
mění čl. II název  organizace Základní škola a mateřská škola Pernink,okr. Karlovy Vary takto:  
Základní škola a Mateřská škola Pernink, příspěvková organizace a schvaluje podání žádosti o 
zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení, která se týká změny 
názvu příspěvkové organizace a pověřuje starostku obce k podání výše uvedené žádosti na 
MŠMT. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/19/16 ZO schvaluje změnu údajů v Rejstříku škol a školských zařízení, a to snížení  kapacity 
mateřské školy  při Základní škole a Mateřské škole Pernink, příspěvková organizace z počtu 
25 dětí na počet 20 dětí. Hlasování: pro 8 hlasů , proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/19/16 ZO schvaluje vypracování Studie proveditelnosti  na investiční dotace s názvem 
Infrastruktura základní škol na vybavení učeben z IROP ve výši do 150000,- Kč a pověřuje 
ředitelku ZŠ s MŠ Pernink vyřízením a dále schvaluje podání žádosti do IROP na vybavení 
učeben školy  a pověřuje. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/19/16 ZO schvaluje úhradu nákladů z rezervního fondu na opravu hygienického zázemí 
v budově čp. 290 dle požadavků KHS Karlovarského kraje a pověřuje p. ředitelku ZŠ a MŠ 
provedením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/19/16 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2016 a 4/2016 dle předloženého položkového 
členění, která jsou přílohou č. 2 k zápisu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/19/16 ZO konstatuje, že část pozemku č 318/1 v k.ú. Pernink v majetku obce využíval pan 
Štefan František, Karlovarská 408, Pernink  bez souhlasu majitele, a proto bylo dohodnuto, že 
uhradí částku odpovídající  nájemnému za 3 roky zpět za užívaných cca 150 m2  ve výši 3000,- 
/Kč/rok, celkem 9000,- Kč (dle cenové mapy obce Pernink 150 x 20,- Kč/rok). Hlasování: pro 
8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/19/16 ZO schvaluje pronájem místnosti v 1. Patře obecního úřadu p. Zuzaně Fuňkové, 
Nádražní ul. 295, Pernink za cenu Kč 190,-/m2 a rok + úhrada služeb (el.energie, vodné a 
stočné, vytápění) a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
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14/19/16 ZO schvaluje záměr pronájmu pozemků v majetku obce pro podnikatelské účely, a to 
p.p.č. 318/1 o výměře cca 150 m2 a dále p.p.č. 674/1 o výměře cca  10 m2. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

15/19/16 ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků části p.p.č. 349/1 cca 500 m2 ( nutno provést 
místní šetření)  a části p.,p.č. 782/1 o výměře cca 400 m2 (neumožňuje to schválený územní 
plán). Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo,  zdržel se nikdo. 
 

16/19/16 ZO schvaluje prodej části pozemku 792/9 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Pernink panu 
Miroslavu Kotrlovi, Nádražní ul. 269, Pernink za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré náklady 
v rámci převodu nemovitosti ponese kupující (zhotovení geometrického plánu, vklad do KN, 
daň z nabytí věcí movitých, kupní smlouva). Hlasování: pro 7 hlasů proti nikdo,  zdržel se 1 
hlas (p. Štauber). 
 

17/19/16 ZO vydává souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby 
„Administrativní budovy Lesů ČR v Perninku“, dále schvaluje uložení inženýrských sítí dle 
předložené projektové dokumentace do pozemků v majetku obce v k.ú. Pernink – 332/2, 349/1, 
349/36 a pověřuje starostku obce uzavřením a podpisem smluv o zřízení věcného břemene na 
tyto pozemky, souhlasí se zřízením sjezdu ke stavbě ze silnice II/221 přes p.p.č. 332/2, souhlasí 
s dočasnou deponií  uložení  orniční, podorniční vrstvy a vytěžené zeminy při vlastní stavbě 
spodní stavby na p.p.č. 349/36. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

18/19/16 ZO dodatečně schvaluje podání žádosti o finanční podporu na Lesy ČR, s.p.,  
Přemyslovova ul., Hradec Králové. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 

Úplné znění 19. 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. 

 

 
 

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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                                                                                   TJ Sokol Pernink 
 

Krajská soutěž dorostu 
 
Dorost ve své 1. sezoně v KSD skončil celkově na krásném 3. místě. Václav Mašek jun. se 
v tabulce střelců umístil na 2. místě s 42 brankami a Petr Čečák na 4. místě s 38 brankami.  
 
 Výsledky 
 

1. Březová - Pernink 4:8 Mašek 3, Čečák 4, Jakab 1 

2. Pernink – Sedlec „B“ 12:3 
Mašek 3, Čečák 3, Kečka 2, Hanšut 1, Gala 1, Jakab 1, 
Rožec 1 

3. Rotava - Pernink 3:2 Čečák 2 

4. Pernink - Citice 6:2 Mašek 2, Jakab 2, Červeňák 1, Sedlecký 1 

5. Stará Role/Nová Role - Pernink 0:7 
Mašek 2, Čečák 1, Braný 1, Jakab 1, Rožec 1, Červeňák 
1 

6. Pernink - Plesná 13:5 
Mašek 4, Čečák 3, Frankovič 2, Jakab 2, King 1, 
Červeňák 1 

7. Chýše - Pernink 0:1 Rožec 1 

8. Pernink - Horní Slavkov 11:2 Čečák 4, Mašek 3, King 1, Braný 1, Hanšut 1, Jakab 1 

9. Kynšperk - Pernink 5:7 Čečák 4, Mašek 2, Rožec 1 

10. Pernink - Kynžvart  1:5 Rožec 1 

11. Lomnice - Pernink 7:1 King 1 

12 Pernink - Habartov 9:3 Mašek 3, Červeňák 2, Olah 2, King 1, Gordík 1 

 
Velké poděkování patří všem hráčům. Trenérům Václavu Maškovi sen. a Viliamovi Hanšutovi 
děkujeme za dobrou práci s mládeží a obci Pernink za sponzorství, bez kterého bychom 
nemohli tuto soutěž hrát. Poděkování patří také našim fanouškům. 

Miroslav Hájek, vedoucí dorostu 

Soupiska dorostu: 

Štěpán Kordík, Jiří Kotrla, Marek Dibelka, Jan Frankovič, Dominik Hanšut, David Gala, 
Viliam Abraham, Petr Čečák, Nguyen King, David Braný, Petr Kečka, Štěpán Wittmaer 
(Rožec), Jan Sedlecký, Jan Jakab, Václav Mašek jun., Jan Červeňák, Roman Olah 

Trenéři: Václav Mašek sen., Viliam Hanšut 

Vedoucí: Miroslav Hájek 

Za vzornou spolupráci děkujeme Zdeňkovi Lakatošovi a TJ Abertamy, Rudolfovi Helmichovi a 
TJ Jáchymov a Milanovi Vlčkovi a TJ Merklín. 
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                                                                          Aktivní Pernink 
 

 

KRUŠNOHORNICKÁ STEZKA 

Od nápadu zrealizovat naučnou stezku, která by přiblížila historii Perninku, uplynul téměř rok. 
O to více nás těší, že nezůstalo jen u nápadu a můžeme dnes zájemcům o historii Perninku 
nabídnout procházku po Krušnohornické stezce, na jejíž nejzajímavějších místech bylo 
instalováno celkem 17 informačních tabulí. Trasa začíná v parčíku naproti zdravotnímu 
středisku, vede převážně po zpevněných cestách a měří necelých 14 km. Lze ji rozdělit i na 3 
kratší okruhy, které Vás dovedou vždy do centra obce. Informace pro Vás připravil pan Michal 
Urban, geolog a spisovatel, který je milovníkem Krušných hor. Zajímá se především o historii 
hornictví a mezi jeho koníčky patří i sbírání starých fotografií. Tuto naučnou trasu sestavil již 
před několika lety v elektronické podobě (QR kódy) a my jsme se rozhodli tuto zviditelnit a 
rozšířit o další informace. Na informačních tabulích najdete také mnoho starých fotografií, díky 
kterým si můžete utvořit představu, jak Pernink vypadal na konci 19. a začátkem 20. století. 
Realizaci zafinancovala Obec Pernink a spolupodílel se i Karlovarský kraj. 

Přejeme Vám pohodové putování do doby našich předků, 

za Aktivní Pernink Romana Lišková 

Seznam zastavení: 

1. Obecní úřad Pernink (park u lávky) 

2. Kontribu čenská sýpka  

3. Kostel Nejsvětější Trojice  

4. Rašeliniště  

5. Osada Rybná  

6. Textilní průmysl  

7. Socha Ježíše Krista  

8. Lyžařské sporty  

9. Perninský viadukt  

10. Důl Anna  

11. Důl Nanebevzetí Panny Marie  

12. Městský vodojem  

13. Městský park  

14. Mlýny v Perninku  

15. Cesta na Vlčinec  

16. Dračí skála  

17. Perninské panorama  
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Příspěvek k hasičskému výročí   

Zúčastnil jsem se hasičských oslav v Perninku v sobotu 2. července, kde jsem si vyslechl 
krátkou informaci o činnosti sboru. Ovšem zaznělo tam velmi málo o dávné historii místních 
hasičů. Protože mám ve své sbírce hasičské historie také předměty a informace, které se váží 
k místnímu sboru, doplňuji hasičskou historii. 

Hasiči v Perninku byli spolu s hasiči z Horní Blatné první dobrovolné hasičské sbory, které 
byly v regionu ustaveny. Před nimi byl prokazatelně založen pouze městský sbor v Karlových 
Varech v roce 1853. Později byly ustaveny sbory v Kraslicích 1867, Nejdku 1868, na  Božím 
Daru a v Jáchymově v roce 1873, dále v Loučné pod Klínovcem 1874, v Abertamech 1877, v 
Suché u Jáchymova a Hřebečné 1885. S nárůstem počtu sborů v regionu se utvářely vyšší 
organizační celky, hasičské jednoty. Větší část z výše uvedených sborů, včetně Perninku a 
Horní Blatné, byla podle soupisu z roku 1886 sdružena do Jáchymovské okresní hasičské 
jednoty č. 4, ve které bylo soustředěno 8 sborů se 766 činnými členy. Sbory z Kraslic a Nejdku 
byly členy jiné hasičské jednoty s názvem Župní jednota hasičských sborů jihozápadního 
rudohoří č. 38, kde bylo evidováno taktéž 8 sborů se 785 činnými členy.  

 

 

Oblast se stala důležitým centrem v životě hasičských spolků. V roce 1872 na sjezdu 58 
hasičských sborů německých hasičů českého severozápadu ve dnech 28.-29. září v Karlových 
Varech byl zvolen zvláštní výbor. Měl za úkol provést přípravné práce pro založení hasičské 
jednoty severozápadních Čech. Vzniklá organizace by soustřeďovala všechny sbory, jak české, 
tak i německé. Při této příležitosti se na lázeňské kolonádě za účasti 13 tuzemských a 
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zahraničních firem uskutečnila první hasičská výstava v Čechách. K tomuto sjezdu byla také 
vydána medaile. Proto lze předpokládat, že tyto naše nejstarší a dříve i početné sbory v regionu 
- Pernink, Horní Blatná, Kraslice a Nejdek - měly velký podíl na utváření vyšších spolkových 
orgánů v naší zemi. 

Význam a postavení perninského hasičského sboru v regionu potvrzuje odznak vydaný 
k události, kdy ve dnech 27.- 28. 8. 1926 se v obci konal 15. okresní hasičský den u příležitosti 
60. výročí založení sboru. Cti pořádat okresní hasičský den se v minulosti dostávalo pouze 
aktivním sborům, které byly schopny organizačně zajistit pořádání takovéto významné akce. 

Odznak je z mosazného plechu o rozměrech 47 x 40 milimetrů, byl nalezen v zemi, proto je 
poškozen korozí a chybí mu část provazového spletence. Je ošetřen nátěrem. Podle způsobu 
provedení odznaku a tvaru jednotlivých písmen textu je velmi pravděpodobné, že byl vyroben 
v Karlových Varech - Rybářích, kde v minulosti působila firma Fischer a zabývala se výrobou 
odznaků.  

Foto hasičů z Perninku je z roku 1906 při oslavě 40. výročí založení sboru a dokládá, jak 
početný byl sbor v dávné minulosti. 

Přední a zadní strana medaile vydaná ke sjezdu hasičů v Karlových Varech v roce 1872. 

                                                                                                                       Laci Levko, hasiči Sadov 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

 

 

 

POPLATKY ZA VÝVOZ SM ĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU V 1. POLOLETÍ 2016 

je možné zaplatit 

do 31. srpna 2015 

v podatelně Obecního úřadu Pernink.  
 
 

 

 

 

Upozorňujeme občany na znění Obecně závazné vyhlášky obce Pernink o 
zajišťování a ochraně veřejného pořádku č. 1/2009, kde je mimo jiné 
uvedeno:  
 

V zastavěných částech obce je každý povinen v období od 1. května do 30. září 
kalendářního roku zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích veškerých 
prací spojených s užíváním motorových zařízeních a strojů způsobujících 
hluk! 
 
 

 

                                                                                  Inzerce, služby 
 

 

 

 

Prodám zahradu  

v blízkosti Lyžařského areálu Velflink.   Cena 150 000,- Kč. 

Bližší informace na tel: 607 922 952 
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Levné, kvalitní oblečení 

z Primarku  

Nakoupit si můžete přímo v prostorách obecního úřadu 
v Perninku (1.patro) 

Každý pátek od 10,00 hod do 15,00 hod 

Každé pondělí od 8,00 hod do 11,00 hod 

Jezdím  za hranice nakoupit kvalitní a levné oblečení z 
PRIMARKU.  

Vyzkoušejte s námi jedinečné online nákupy ze zahraničí z 
pohodlí vašeho domova stačí se přihlásit do naší skupiny na 

Facebook.com 

Online nakupování Primark 

Krásné módní zahraniční značky za  přijatelné ceny, oblečení 
pro všechny, doplňky do domácnosti, občas i nějaké mlsky a 

drogerie z Německa. 

Letní výprodeje pomalu začínají.  

Pokud budete potřebovat nakoupit i mimo otevírací dobu 

jsem tady pro Vás 

stačí zavolat  na tel: 603 543 866 

Zuzana Fuňková  

 



 
 

         Informace              

 

Potřebujete se poradit v sociální oblasti? Jste zdravotně postižený a nevíte, o které dávky si 
můžete zažádat? Ubližují vám lidé nebo prožíváte jinou těžkou životní situaci? Máte v okolí 
osamělého seniora?  

Nebuďte lhostejní. 
 

Městský úřad Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví se zabývá problematikou 
poradenství, sociální depistáží, pomocí seniorům, kteří jsou týraní nebo ohrožení sociálním 
vyloučením, dále osobami zdravotně postiženými (tělesně, smyslově, mentálně a duševně). 
Úzce přitom spolupracuje s poskytovateli služeb, lékaři a s nestátními subjekty. Přesto je v 
populaci stále řada lidí, kteří pomoc potřebují, ale dosud se nedostali do sítě pomoci. 

 

V případě, že máte ve svém okolí člověka, o kterém víte, že potřebuje pomoc, kontaktujte  

Městský úřad Ostrov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,  

Jáchymovská 1, Ostrov,  

sociální pracovník Marie Marcinková,  

tel. 354 224 858, 725 885 432, email: mmarcinkova@ostrov.cz. 

 



 
 

 
 

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz  nebo www.zivykraj.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 7/8, vydáno 18.7. 2016 
 

 

 
Kalendář akcí Pernink a okolí 

 
23.7.2016 Boží Dar Svatoannenská pouť 

23.7.2016 Klínovec Oficiální otevření trailparku Klínovec 

23.7.2016 Háje 5. hřebečenský montánní výšlap do okolí Hájů, Pískovce a Luhů 

29. - 31.7.2016 Eduard Závody v orientačním běhu  

6.8.2016 Horní Blatná Letní slavnosti a oslavy výročí 150 let od založení SDH Horní 
Blatná 

14.8.2016 Carlsfeld_DE 6. hudební cesta Krušnohořím - pěšky či na kole (okruh s devíti 
hudebními zastávkami vč. občerstvení) 

20.8.2016 Jáchymov Historický průvod, oslavy 500. výročí založení města a světelná 
show 

20.8. 2016 Pernink Kino18:00 – Učitelka (Drama ČR 2016) 

21.8.2016 Jáchymov Koncert skupiny JELEN - Šlikova věž 

22. - 26.8.2016 Abertamy Řezbářské sympozium 

27.8.2016 Boží Dar Karlův krok 

27.8. 2016 Pernink Kino 18:00 – Teorie tygra (Tragikomedie ČR/Slovensko 2016) 

do 31.8.2016 Jáchymov Výstava starých pohlednic a fotografií Jáchymova a okolí 

24.9.2016 Ryžovna 10. ročník Svatováclavského setkání v Ryžovně 

25.9.2016 Pernink Slavnostní odhalení obnovené kašny 

7.10.2016 Boží Dar Mezinárodní festival outdoorových filmů 
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