
     

38. ročník, rok 2021, číslo 4 
 

 

 

Vážení a milí čtenáři, 

I když jaro už vstoupilo do našeho života, tak stále to ještě tady u nás jarně 
nevypadá. Určitě se  těšíte na sluníčko a teplo,  protože tato zima byla 
určitě  pro nás  všechny náročná. A protože dobrých zpráv není nikdy dost, 
tak mi dovolte, abych se s Vámi o jednu takovou dobrou zprávu podělila. 
Minulý týden mě navštívila paní Mgr. Kristýna Vozková jednatelka firmy 
Kovomet Trade s.r.o. (firma sídlí v Perninku v  bývalém areálu Quilt) a 
velice mile mě překvapila, když obci nabídla finanční částku ve výši 
18084,- Kč, za kterou jsme mohli nakoupit respirátory FFP2 a desinfekci. 
Respirátory jsme rozvezli Vám, našim občanům, starším 70-ti let, 
desinfekci předáme do naší školy a školky, také našim hasičům a panu 
doktorovi. 

 

Chtěla bych touto cestou za Obec Pernink firmě KOVOMET 
TRADE s.r.o. srdečně poděkovat za jejich pomoc.  

        

 

       Jitka Tůmová, starostka obce 
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Vážení spoluobčané,  

chci Vás informovat o záměru obce s areálem běžeckého kolečka 
v Nejdecké ulici. Ten byl původně vybudován ve spolupráci s lyžařským 
klubem a v současné době je využíván zejména v zimním období. Naopak 
bike dráha pro příznivce terénních kol tamtéž  bohužel nenašla své 
příznivce a zůstává ladem.  

Prostor běžeckého kolečka včetně přilehlé parkovací plochy má podle nás 
značný potenciál využití, a tak jsme se ho po mnoha diskuzích napříč 
zastupitelstvem rozhodli posunout dál.  

V této souvislosti jste mohli zaznamenat obnovenou činnost lyžařského 
klubu Pernink pod vedením Martina Müllera. Pro tento spolek byla obcí 
odsouhlasena výpůjčka lyžařského kolečka s tím, že se klub bude mimo 
jiné starat o údržbu lokality a v součinnosti s obcí budou prováděny 
postupné úpravy. 

Hlavní vizí obce je vytvořit volnočasový areál jak pro sportovce s důrazem 
na běžecké lyžování, které má u nás dlouhodobou tradici, tak i pro rodiny 
s dětmi. Na své by si tam zkrátka měl přijít každý. Dále bychom chtěli do 
těchto míst začlenit prostor pro konání každoročních společenských akcí 
(např. stavění máje, dřevosochání apod.), ale i pro nově vzniklé. 

Naší současnou prioritou je vypracování architektonické studie s podobou 
celého areálu, teprve pak bude možné něco začít budovat. Rozhodně 
nechceme tvořit něco, co se za pár let může jevit jako zbytečné nebo 
nekvalitní. 

A nyní se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. Do příprav chceme zapojit i 
Vás, dát Vám prostor vyjádřit se k plánované studii a to buď písemně či v 
elektronické podobě. Vašim námětům, co byste tam uvítali a co byste tam 
rozhodně nechtěli, jsme otevření. Vaše nápady následně ve spolupráci 
s vybranou architektonickou firmou vyhodnotíme a pokusíme se je 
zohlednit v podobě samotné studie nového kolečka. Budeme se snažit o 
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nalezení optimální shody. Bude to sice běh na dlouhou trať, ale jsem 
osobně rád, že odstartoval. 

Vaše připomínky můžete vložit do obálky s nápisem KOLEČKO a doručit 
na obecní úřad nebo je možné jejich zaslání elektronickou podobou na 
email: mistostarosta@pernink.eu, nebo starostka@pernink.eu , 
případně podatelna@pernink.eu 

 

Uzávěrka podnětů je 31. 5. 2021. 

 

Děkujeme za vaši spolupráci!  

 

 

Váš Ladislav Vetešník, místostarosta obce 

 

 

 

 



 4 

Vzhledem k tomu, že se blíží Velikonoce, což je také jedna z dobrých zpráv,  tak nám 
dovolte, abychom Vám v našem zpravodaji připomněli zvyky, které  se  dodržovali. 

 

I letošní Velikonoce budou sice jiné. To ale neznamená, že si je nemůžeme i tak 
užít a třeba i objevit některé z klasických zvyků 

Velikonoce jsou pro křesťany největšími svátky, připomínají zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. A i když ne všechny tradice půjde letos realizovat, je zajímavé si je 
připomenout. Velikonoce nejsou jen pondělí, kdy je pomlázka. Věřící se soustředí na 
Svatý týden, který pondělku předchází. Je posledním časem Ježíšova pozemského 
života. Připomeňme si zvyky jednotlivých dní tohoto týdne . 

Květná neděle je poslední neděle čtyřicetidenního půstu. Křesťané si připomínají 
příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kterého lidé vítali palmovými ratolestmi. Zvyky 
velí začít s úklidem – dům se vymetal zelenými ratolestmi, aby se vyhnaly neřesti a 
nemravnosti. Zapovězeno bylo cokoli péci, protože by se tím přivolala neúroda. 

Modré pondělí – v tento den by se nemělo pracovat, to ovšem neplatí pro hospodyně. 
Ty mohou pokračovat v pořádném úklidu domácnosti. A proč Modré? Zřejmě jde o 
překlad z německého „blau“ to kromě „modrý“ znamená také „neschopný práce“ nebo 
i „podnapilý“ 
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Šedivé úterý – kromě pokračování v úklidu a vymetání pavučin nebylo na programu 
nic zásadního. Úterý má někde označení Šedivé a někde Žluté – v obou případech se 
název odůvodňuje počasím typickým pro tuto dobu. 

Sazometná nebo Škaredá středa – podle historie je středa dnem, kdy Jidáš zradil 
Ježíše. Prý není dobré se tento den mračit, protože by vám to mohlo vydržet celý rok, 
odtud název Škaredá. Všechny stesky a splíny šlo zaplašit třeba tradičním vymetáním 
komína po zimním vytápění, odtud zase plyne označení Sazometná. Podávalo se 
„škaredé jídlo“ – často to byl bramborák, který se natrhal na kusy, aby nevypadal 
dobře, i když dobře chutnal. Pozor, nejedná se o Popeleční středu, tou začíná 
čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. 

Zelený čtvrtek – poslední den, kdy se rozeznějí zvony a varhany, pak je nahradí zvuk 
řehtaček. Zvony prý odlétají do Říma pro požehnání a vracejí se až v sobotu večer, 
aby stihly zvěstovat zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Po křesťany je to den odpuštění. 
Večerní mší začíná nejdůležitější část liturgického roku, velikonoční třídění. Při mši 
svaté se připomíná Poslední večeře Páně, před kterou myl Ježíš úředníkům nohy. 
Uprostřed bohoslužby tedy kněz symbolicky umývá nohy dvanácti lidem. Zelený 
čtvrtek vznikl také zřejmě z německého „Gründonnerstag“ staré sloveso „greinen“ 
znamená „plakat. Podle jiných pramenů pochází označení od zelených rouch, která se 
tento den nosí při bohoslužbě. Každopádně jídelníček má být v tento den hlavně 
zelený. Zkuste salát z pampelišek, špenát, zelí. Barevně odpovídá i hrášek, po zimě je 
to skvělá příležitost doplnit vitamíny. Hospodyňky pekly jidáše a pokračovala 
úklidová šichta – ještě před východem slunce musely zamést dům a vynést smetí. 
Bylo zvykem namazat krajíc chleba medem. Snězený před východem slunce chránil 
na rok před uštknutí hadem i bodnutím vosou, hozený do studny měl zajistit dostatek 
vody. Pokud byste chtěli být při penězích, měli byste si počkat na poslední zvuk 
zvonů a přitom cinkat s mincemi. 

 

Velký pátek – den ukřižování a smrti Ježíše Krista je dnem rozjímání a ticha. 
Bohoslužba na Velký pátek má tři části: bohoslužba slova, uctívání kříže a přijímání. 
Tento den se ovšem nese i ve znamení tajemna – země měla podle pověr vydávat 
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poklady, vodníci se proháněli na souši na koních a čarodějnice vás mohly uhranout. 
Bylo zvykem vstát brzy a omýt se v potoce, aby se vás drželo zdraví. Nebylo dobré 
nic půjčovat ani si půjčovat. Půjčená věc mohla být očarována. Bylo zakázáno hýbat 
se zemí a pracovat na poli nebo v sadech. Také se nesmělo prát, protože by se prádlo 
nenamáčelo do vody, ale do krve Krista. 

Bílá sobota znamenala konec půstu. Opět se uklízelo, ale také bílilo (asi aby po 
celotýdenním úklidu bylo zas co cídit). Od toho prý bílá sobota. Druhé vysvětlení je, 
že to je podle roucha nově pokřtěných. Napilno bylo také v kuchyni, vařilo a peklo se 
na Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí. Na pole se nosily křížky z ohořelých 
dřívek, aby přivolaly úrodu. Dívky a ženy zdobily vajíčka, chlapci a muži pletli 
pomlázky z čerstvého proutí. Po západu slunce začíná velikonoční vigilie, 
nejdůležitější bohoslužba celého liturgického roku. Před kostelem se světil oheň, od 
kterého si mohli věřící zapálit svíčku a odnést si posvěcené světlo domů. Od ohně také 
kněz zapálí paškál, velikonoční svíci symbolizující Krista a jeho vítězství nad smrtí a 
od té pak svíce všech věřících. Následují další části velikonoční liturgie.  

Velikonoční neděle čili Boží hod velikonoční –  v noci ze soboty na neděli vstal 
Ježíš Kristus z mrtvých, a proto je pro věřící nejvýznamnějším dnem celých svátků 
právě neděle, tedy Boží hod velikonoční. Dříve to byla příležitost vzít si nové 
oblečení. Beránek, mazanec, vejce  a další velikonoční dobroty se nechávaly světit a 
každý, kdo přišel na návštěvu, z nich kus dostal. V některých krajích jedli svěcené 
jídlo vestoje v kostele, jindy jím hospodář z části podělil i zahradu a studni, aby byla 
úroda a voda. 
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Velikonoční pondělí – v našich zemích je tento den zhruba od 14. století ve znamení 
tradiční pomlázky, cílem vyšlehání dívek a žen bylo, aby byly po celý rok čiperné a 
zdravé, odměnou za „výprask“ dostávali muži barevné pentle na pomlázku, zdobená 
vejce a alkohol, chlapci dostávali sladkosti. V některých oblastech chlapci polévali 
děvčata vodou, jinde naopak. Mezi zvyky Velikonočního pondělí bylo i objímání 
stromů, což mělo člověku dodat sílu. Součástí tradic byl i bohatý velikonoční oběd. 

Tak si ty letošní Velikonoce, bohužel ne tak tradiční jako jindy, užijte hlavně v klidu, 
pohodě a ve zdraví. (použito ze zdrojů prozeny.cz)                     - Vaše starostka – 

 

Zkuste třeba upéci tyto jidáše a udělejte tak radost svým blízkým. 

 

 
Medové velikonoční jidáše 

INGREDIENCE 

• 250 g hladké mouky 
• 250 g polohrubé mouky 
• 100 g lučního medu  
• 1 vanilkový cukr 
• 30 g droždí 
• 1 žloutek 
• 250 ml vlažného mléka 
• špetka soli 
• 120 g rozpuštěného másla nebo sádla 
• 2 lžíce hnědého rumu 
• citronová kůra 
• 1 hrst rozinek (nejlépe předem namočených v rumu) 
• 1 bílek na potření 
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POSTUP: 

1. Mouku smícháme v míse se solí a citronovou kůrou, uprostřed uděláme důlek, do něj 
rozdrobíme droždí a nasypeme vanilkový cukr. Přilijeme polovinu mléka a promícháme. 
Mísu zakryjeme utěrkou a necháme vzejít kvásek. 

2. Když je kvásek hotový, přidáme zbylé vlažné mléko smíchané s lučním medem, rumem, 
žloutkem, rozinkami a vše promícháme, přilijeme vlažné máslo a za pomoci vařečky 
vypracujeme hladké nelepivé těsto. 

3. Mísu pak opět zakryjeme utěrkou a těsto necháme na teplém místě kynout cca 40 
minut. 

4. Po vykynutí těsto ještě jednou propracujeme, rozdělíme na menší dílky, ze kterých 
válíme slabší delší válečky (síla malíčku), ze kterých tvoříme různé tvary dle fantazie: 
spirály, šneky, motánky, preclíky, uzlíky... Ty pak skládáme na vymaštěný nebo papírem 
vyložený plech a necháme je ještě krátce odpočinout (přibližně 10 minut). 

5. Před vložením do předehřáté trouby na 180 stupňů potřeme našlehaným bílkem a 
pečeme dozlatova dle velikosti cca 15-20 minut. Bílek můžeme ještě posypat 
skořicovým nebo vanilkovým cukrem. 

 

 

 

 
Perninské noviny vydává Infocentrum  

při Obecním úřadě  v Perninku, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink, IČ 00254878 
 dle povolení MK ČR E 20101 v nákladu 350 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 38, číslo 4, vydáno 25.3. 2021 

 


