
                               34. ročník, rok 2017, číslo 1 
 

 
 

 

Foto: Martin Liška 
 
 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři!  

 
Dovolte mi, abych Vám všem popřála do nového roku hodně štěstí, radosti, úspěchů a ze 
všeho nejvíc pevné zdraví. Ať se Vám vše daří, a ať se Vám v naší obci žije spokojeně. 

             Jitka Tůmová, starostka obce 
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           Usnesení 24. zasedání zastupitelstva ze dne 12. 12. 2016  
 
 
1/24/16 ZO určuje ověřovatele zápisu paní Dagmar Junkovou a p. Aloise Štaubera a 
pořizovatele zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/24/16 ZO schvaluje program jednání včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/24/16 ZO bere na vědomé kontrolu plnění usnesení 23. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/24/16 ZO bere na vědomí hospodaření obce k m30.9.2016. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/24/16 ZO bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, p.o. 
k 30.9.2016. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/24/16 ZO schvaluje předfinancování projektu EU-OPVVV „Cesty ke zlepšování výuky“ ve 
výši Kč 50000,- z režijních nákladů ZŠ a MŠ Pernink p.o., v případě, že částku 50000,- Kč 
neobdrží ZŠ a MŠ Pernink z MŠMT do 22.12.2016 poskytne Obec Pernink ze svého rozpočtu 
půjčku v této výši, která bude pak nejpozději do 31.3.2017 vrácena na účet Obce Pernink. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/24/16 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, p.o., Karlovarská 118, 362 36 
Pernink výpůjčku haly v komunitním centru Krušnohorka pro výuku tělesné výchovy a pro 
akce pořádané ZŠ a MŠ Pernink a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o výpůjčce. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
  

8/24/16 ZO určilo p. Mgr. Danu Osičkovou vedoucí projektového teamu a koordinátorem 
projektu: Celková modernizace učeben ZŠ Pernink a pověřuje starostku, aby informovala 
ředitelku ZŠ a MŠ Pernink, p.o. o tomto rozhodnutí ZO vytvoří pracovní skupinu, která bude 
na projektu s ředitelkou ZŠ a MŠ Pernink, p.o spolupracovat, realizace projektu je plánována 
na rok 2018. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/24/16 ZO schvaluje prodej p.p.č. 782/26 o výměře 936 m2 v k.ú. Pernink manželům P.Š. a 
B.Š., Smečno, za cenu Kč 140400,- s tím, že veškeré náklady na převod pozemku, tj. GP, daň 
z věcí nemovitých, návrh na vklad, případně další) ponesou manželé Š. a pověřuje starostku 
obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/24/16 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 782/22 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Pernink 
a dále schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 261/9 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  
 

11/24/16 ZO bere na vědomí kontrolu hospodaření TJ Sokol Pernink a pověřuje kontrolní 
výbor provedením kontroly platby ubytovacích a rekreačních poplatků, které odvedl TJ Sokol 
Pernink za období 2013-2016 obci Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

12/24/16 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 10/2016, 11/2016, 12/2016 – dotace z KK, 
Mze, Úřadu práce a na volby dle předložených návrhů, které jsou přílohou č. 1, 2 a 3 tohoto 
zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/24/16 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2016 dle předloženého návrhu, který je 
přílohou č. 4 tohoto zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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14/24/16 ZO schvaluje rozpočet obce Pernink na rok 2017 jako vyrovnaný, kdy příjmy činí 
Kč 8945 tis., výdaje pak Kč 8945 tis. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Rozpočet je 
nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 5. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

15/24/16 ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce Pernink r. 2016 po posledním zasedání ZO a 
zároveň schvaluje pravomoc starostce obce provést poslední úpravu rozpočtu po zaúčtování 
všech položek k 31.12.2016 bez schválení ZO, o tomto rozpočtovém opatření bude ZO 
informováno na bezprostředně následujícím zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
 

16/24/16 ZO schvaluje s účinností od 1.1.2017 měsíční odměnu neuvolněným zastupitelům 
obce dle návrhu, který je přílohou č. 6 tohoto zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

17/24/16 ZO bere na vědomí informaci firmy Baobab o provedené revizi stromů v obci 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  
 

18/24/16 ZO schvaluje přípravu podkladů pro snížení rychlosti na 30 km/hod a omezení 
vjezdu vozidel  nad 3,5 t v Kostelní ulici a pověřuje starostku obce provedením. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

19/24/16 ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 7/2016 o výši úhrady za 
přenechání práva na využití pozemků k výkonu práva myslivosti s Lesy ČR, lesní správa 
Horní Blatná a pověřuje starostku obce podpisem tohoto Dodatku č. 1. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

20/24/16 ZO schvaluje odpis majetku v roce 2016 dle předloženého návrhu, který je přílohou 
č. 7 tohoto zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

21/24/16 ZO schvaluje přípravné práce na projektové dokumentaci veřejného osvětlení v 
osadě Rybná a pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

22/24/16 ZO schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí – Svazku obcí Bystřice schválené 
SS dne 6.12.2016. Hlasování. pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

23/24/16 ZO schvaluje p. J.V., Pernink prominutí poplatku ze vstupného za pořádanou 
charitativní akci v říjnu 2016. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 Další zasedání ZO Pernink bude 23.1.2017. 
 
 

Úplné znění 24. 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. 
 

 

Slovo místostarosty 
 
 
Vážení spoluobčané,  

úvodem bych Vám chtěl popřát mnoho štěstí a zdraví do nového roku. Pevně věřím, že rok 
2017 bude pro naši obec i pro nás samotné znamenat rok dalších úspěšných projektů, 
správných rozhodnutí a vzájemné spolupráce. Nemám v úmyslu bilancovat uplynulý rok, co 
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se povedlo více a co méně, ctím pravidlo, že každý má být za své rozhodnutí odpovědný. 
Myslím, že vše, co jsme učinili, jsme vykonali s představou pozitivního rozvoje naší obce. 

Nový rok nás přivítal bohatou sněhovou nadílkou, která obnáší kromě radosti i starosti 
v podobě jejího úklidu a udržení sjízdnosti obecních komunikacích. Ačkoliv zimní údržbu 
v Perninku provádí stále stejná firma, tak v posledních třech letech se pokaždé vyměnili řidiči. 
To znamená opětovné seznamování s obslužností obce, jejími prioritami při úklidu sněhu 
nebo poznávání jednotlivých ulic a míst, kam je sníh možno odklidit. Žádám vás proto o 
shovívavost k novému řidiči zimní údržby. Jakékoliv připomínky týkající se zimní údržby 
můžete směřovat na mě či na obecní úřad a v případě opodstatněnosti, nejen ekonomické, ale 
i technické, se Vám vynasnažíme jako každý rok vyhovět. Sníh k horám patří a patřit vždy 
bude. A z posledních let víme, že zima bez sněhu není ono.  

V oblasti kulturního života nás čeká v novém roce opět mnoho krásných akcí pořádaných či 
spolupořádaných obcí, a tak mi dovolte pozvat vás na již tradiční ples obce Pernink, který 
bude letos v pořadí sedmý. Ples se uskuteční 25. 2. 2017 v místě obvyklém. Podrobnější 
informace k předprodeji vstupenek budou zveřejněny na stránkách obce Pernink. 

S pozdravem Ladislav Vetešník, místostarosta obce 

 

                                      Zprávy ze základní školy  
 

Mikulášská besídka 

Začátkem prosince za dětmi do školy přišel Mikuláš. Děti se oblékly do různých kostýmů, 
připomínajících všechny známé postavy – Mikuláše, čerta i anděla. Nejprve se v tělocvičně 
vydováděly při různých soutěžích a hrátkách. Pak už se ve dveřích objevil Mikuláš, anděl a 
několik čertic, rozdali drobné dárky a také si s dětmi zatancovali.  

Prezentace klubů z projektu OP VVV 

14. prosince jsme se sešli 
společně s rodiči na kroužku 
matematiky i čtení. Děti se už 
těšily, jak rodičům ukáží, co 
všechno umí. Všichni si 
společně vyzkoušeli prvky 
matematiky Hejného i čtení 
s porozuměním, vyzkoušeli 
jsme si autobus, krychlové 
stavby, geometrii s nápovědou 
a další aktivity. Setkání velmi 
rychle uteklo. V případě zájmu 
rodičů, mohou proběhnout i 
další hodiny. 
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Návštěva 3D laboratoře na Gymnáziu Ostrov 

Před Vánocemi jsme navštívili 3D laboratoř na gymnáziu v Ostrově. Nejprve jsme viděli film 
o dinosaurech a po té 
další filmy týkající 
se života zvířat. Děti 
si také vyplnily test 
odpovídající jejich 
věku, který jsme si 
ve škole vyhodnotili.  

Všechny návštěva 
moc zaujala a těšíme 
se na další setkání 
při nových tématech. 

 

 

 

 

Tradi ční vánoční ples ZŠ a MŠ Pernink 

Vánoční ples byl opět v režii nejstarších žáků tentokrát s třídní učitelkou Ivetou Dibelkovou. 

Pestrý program, lahodné pohoštění, předvánoční nálada a sváteční oblečení všech přítomných 
podtrhly již tradičně příjemnou a radostnou atmosféru posledního školního dne v roce 2016.  

ZŠ a MŠ Pernink přeje všem šťastný vstup do nového roku 2017 a jeho průběh neméně 
šťastný a úspěšný. 
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Tříkrálová 
koleda 

 v Perninku 
 

9. až 15.ledna 2017 
 
 

Skupinka králů bude navštěvovat domácnosti v naší 

obci a koledovat v čase mezi 16:30 až 19 hod. 

 

Děkujeme za vaše otevřené srdce i ruku k pomoci! 

 

Více informací o sbírce na  

www.trikralovasbirka.cz  nebo www.charita.cz 
 

 
 
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na 
podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé 
formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním 
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak 
sociálně potřebné. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro 
rozdělení výtěžku . 
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                                                                          Aktivní Pernink 
„A“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perninská novoroční vycházka 

Na Nový rok v Perninku proběhla tradiční „Novoroční vycházka nejen se sousedy“. Před obecním 
úřadem se sešli sousedé, chataři, místní i přespolní, aby společně vyrazili na pohodovou procházku, 
jejímž cílem bylo občerstvení Červená Jáma. A protože nám počasí přálo, prodloužili jsme si cestu 
zpět přes Hřebečnou a Abertamy. 

Příjemně unaveni jsme se rozloučili s předsevzetím zopakovat akci i v příštím roce. 

za Aktivní Pernink Martin Liška 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 
 

  

UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

  žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleett íí  22001166  
aa  

    ppooppllaatteekk  zzee  ppssůů  nnaa  rr ookk  22001177  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  1111..  11..  ddoo  2288..  22..  22001177    
  

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

 
 

Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 
 

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz 

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

14.1.2017 Jáchymov Hledá se Yetti - výprava po stopách Yettiho 

do 16.1.2017 Jáchymov Výstava papírových betlémů 

18.1. - 17.2.2017 Jáchymov Výstava "Pohádkové strašení" 

20.1.2017 Klínovec Lyžařské soutěže lesníků ČR - obří slalom 

21.1.2017 Eduard Lyžařské soutěže lesníků ČR - biatlon 

21.1.2017 Jáchymov 
Přednáška "Proměny krajinného dědictví a identity českého 
Krušnohoří ve 20. století" 

27. - 30.1.2017 
Kraslice-
Chomutov 

Přejezd Krušných hor 

11. - 12.2.2017 Boží Dar Karlův běh 

23.2.2017 Boží Dar Světlušky - večerní závod v běhu na lyžích 

25.2.2017 Pernink 7. Reprezentační ples obce Pernink 

25.2.2017 
Horní 
Blatná 

Blatenská desetihodinovka 

4.3.2017 Abertamy 109 let Spolku zimních sportů 
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Statistika obyvatel 

Vážení spoluobčané, 

i letos jsem si pro Vás připravila malou statistiku naší obce za uplynulý rok.  

• k 31.12.2016 žilo v Perninku 628 obyvatel, z toho 296 žen a 332 mužů.  

• průměrný věk žen je 48 let a mužů 43 let, celkový průměrný věk v obci je 45 let. 

• v uplynulém roce se narodilo celkem 6 dětí a zemřelo 15 obyvatel. 

• k trvalému pobytu v obci se během roku 2016 přihlásilo 22 osob a odstěhovalo 20. 

• nejstarší ženě v obci je 98 let a nejstaršímu muži 94 let. 

 

Statistika jmen: 

Ženy:                                                                      Muži: 

1. místo: Eva, Marie – 12x                                 1.   místo: Jan – 29x 
2. místo: Hana – 10x                                          2.   místo: Petr – 23x 
3. místo: Jana, Věra – 9x                                    3.   místo: Jiří – 16x 

 

Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 5 let: 

rok 2012 – 663 obyvatel                      rok 2015 – 637 obyvatel 

rok 2013 – 649 obyvatel                      rok 2016 – 628 obyvatel 

rok 2014 – 639 obyvatel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za OÚ Pernink Klára Grohová – evidence obyvatel 
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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 34, číslo 1, vydáno 12.1. 2017 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

 
Sobota 4.2.  SEZN@MKA (ČR 2016) Komedie 
 

Seznamte se a množte se. Začít můžete s úsměvem u letní romantické komedie Sezn@mka s Jiřím 
Langmajerem  v hlavní roli. Adam a Eva měli k seznámení ideální podmínky, byli rovnou nazí a bez 
jakékoliv konkurence. Dnes se ale nalezení partnera může stát pěkně tvrdým oříškem. Právě všemožné 
peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné situace a setkání při trnité cestě za tím pravým protějškem ukáže 
oddychová komedie Sezn@mka, jejíž tvůrci se inspirovali opravdovými zážitky a historkami. Dále 
hrají: Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová, Marie Doležalová, Šárka Vaculíková, Ladislav Hampl, Petr 
Vondráček, Lukáš Pavlásek, Mira Nosek, Martin Kraus, Jaroslava Obermaierová, Iva Kubelková ad. 
Režie: Zita Marinovová. Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 90 min.                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 11.2.  LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL  (USA 2016) Animovaný 
 

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Velký medvěd dokáže mít taky velký strach. Animovaná komedie Lovecká 
sezóna se svého času stala překvapivým hitem a bláznivá dobrodružství upovídaného jelena Elliota a 
rozmazleného medvěda Booga pokračují už čtvrtým příběhem. Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v 
divočině, ale jeho instinkty domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach. A když 
jednou Elliot u táboráku přidá k dobru historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů, Boogovi 
začne být les trošku nepohodlný. Vždyť je v něm tma a pořád někde něco šustí a všude najednou číhá 
nebezpečí. Elliot a všichni ostatní kamarádi v lese nasadí jedinou možnou terapii, která může Booga 
vyléčit – terapii strašením. Režie: David Feiss. Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 81 min.                
Dabing. Mluveno česky. Kč     
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 18.2.  PRÁZDNINY V PROVENCE  (ČR 2016) Komedie 
 

Kamarádi, letní lásky a Prázdniny v Provence. Léto neskončilo, zábava trvá. Herecká trojice Vojtěch 
Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek prodlouží divákům v kinech letní sezónu a prázdniny v nové 
komedii režiséra Vladimíra Michálka Prázdniny v Provence. Na plátně se tak znovu sejde herecká 
trojice z úspěšné zimní komedie Padesátka, tentokráte v letní atmosféře u moře s chutí a vůní sladké. 
Francie…  Dále hrají:  Denisa Pfauserová, Jana Krausová, Igor Bareš ad. Režie: Vladimír Michálek 
Doporučená přístupnost: od 12 let.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 25.2.  STRAŠIDLA (ČR 2016) Rodinná pohádková komedie 
 

Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný život, v němž si 
Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla 
Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve 
správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani 
oficiálně nechce bydlet, především proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je 
nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání nemá žádnou 
mzdu a paní Patricie míchá pouze lektvary, po nichž se může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu 
ale peníze nevyčaruje? 
Hrají:  Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen Mayerová, Sára 
Sandeva, Tereza Bebarová, Matěj Hádek, Karel Dobrý, Anna Polívková, Petr Nárožný, Václav 
Postránecký, Nelly Řehořová, Petr Šimčák, Petr Čtvrtníček, Aneta Procházková ad. Režie: Zdeněk 
Troška.      


