
35. ročník, rok 2018, číslo 1 
 

 
 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

Dovolte mi, abych Vám popřála do nového roku hodně úspěchů,  hodně štěstí, spokojenosti a 
hlavně pevné zdraví. Ať  všechny dny, které Vás čekají v roce 2018, jsou dny radostnými a ať 
Vám přinesou jen samé pěkné chvíle s Vašimi blízkými. 

 V letošním roce máme naplánováno mnoho akcí, které bychom chtěli provést. Ať už je to 
odvodnění budovy školní družiny, nebo dokončení opravy chodníků v Jáchymovské ulici, dále 
oprava chodníků v ulici T.G.Masaryka. Také jsme  podali žádost o dotaci na opravu živičného 
povrchu obecní komunikace v Kostelní ulici. Kromě pracovních aktivit máme pro Vás, naše 
spoluobčany, připravené společenské a kulturní akce, které zahajuje tradičně v únoru 
reprezentační ples Obce Pernink v pořadí již osmý, dále to bude tradiční pálení čarodějnic, 
dětský den, v červnu chystáme další ročník řezbářského víkendu  a v září venkovní akce 
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zakončíme u fontány Slavnostmi obce. Nebude chybět ani 1. Advent se zpíváním našich dětí a 
věříme, že i divadlo Kopec nás opět překvapí pěkným představením. Letošní rok je také 
důležitým volebním rokem, teď v lednu probíhá volba našeho  prezidenta a na podzim nás 
čekají volby do zastupitelstev obcí. Tak nechť máte šťastnou ruku a zvolíte si zástupce, kteří 
naši obec budou dále rozvíjet tak, aby se nám všem v ní dobře a spokojeně žilo.  

                                                      Vaše starostka  Jitka Tůmová  

 
 
 

        Usnesení 34. zasedání zastupitelstva ze dne 11. 12. 2017  
 
 
1/34/17 ZO určuje ověřovatele zápisu pana Karla Kunsta a p.Ing. Václava Cipru, pořizovatele 
zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/34/17 ZO schvaluje program jednání 34. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění o RO č. 
16/2017, projednání veřejnoprávní smlouvy s Krajskou knihovnou Karlovy Vary a dotace na r. 
2018. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/34/17 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 33. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/34/17 ZO bere na vědomí informaci p. ředitelky ZŠ a MŠ Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/34/17 ZO schvaluje rozpočet na rok 2018 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. 1. Hlasování:  pro 9 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/34/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017 dle předloženého  návrhu v položkovém 
členění, který je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas 
(ing.Václav Cipra), zdržel se 1 hlas (p. Rudolf Holý). 
 

7/34/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017 dle předloženého návrhu v položkovém 
členění, který je součástí zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

8/34/17 ZO schvaluje odpisy a vyřazení majetku obce dle předloženého návrhu, který je 
součástí zápisu jako příloha č. 4. Hlasování:pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/34/17 ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce Pernink r. 2017 po posledním zasedání ZO a 
zároveň schvaluje pravomoc starostce obce a účetní obce provést poslední úpravu rozpočtu po 
zaúčtování všech položek k 31.12.2017 bez schválení ZO, o tomto rozpočtovém opatření bude 
ZO informováno na bezprostředně následujícím zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

10/34/17 ZO schvaluje s účinností od 1.1.2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. měsíční 
odměnu neuvolněným zastupitelům obce dle návrhu, který je přílohou č. 5 tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/34/17 ZO schvaluje od 1.1.2018 uzavřít Dohodu o provedení práce se zastupitelem obce p. 
Václavem Maškem  na částku 613,- Kč/měsíčně hrubého. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
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12/34/17 ZO schvaluje uzavřít od 1.1.2018 Dohodu o provedení práce se zastupitelem obce p. 
Aloisem Štauberem na částku 1411,- Kč/měsíčně hrubého. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

13/34/17 ZO části p.p.č. 191/1 o výměře 399 m2 v k.ú. Pernink p. M.H. za cenu Kč 50,-/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti vč. pořízení geometrického plánu  
ponese kupující. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

14/34/17 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 191/1 o výměře 399 m2 p. P.V. za cenu Kč 50,-/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, vč. pořízení geometrického plánu 
ponese kupující. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

15/34/17 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 191/1 o výměře do 400 m2 p. A.F. za cenu Kč 50,-
/m2 s tím že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, vč. pořízení GP ponese 
kupující. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

16/34/17 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 1725/5 cca 120 m2 a 1725/7 cca 150 m2. za cenu Kč 
50,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti vč. geometrického plánu 
ponesou kupující. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo, p. Jitka Tůmová 
nehlasovala, p. Václav Mašek nebyl přítomen hlasování. 
 

17/34/17 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 208/1 cca 200 m2 v k.ú. Pernink p. Z.Š. za cenu Kč 
50,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti vč. geometrického plánu 
ponese kupující. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

18/34/17 ZO schvaluje znění Dohody č. 7/230/2018 s Lesy ČR o výši úhrady za přenechání 
práva na využití pozemků k výkonu práva myslivosti a pověřuje starostku podpisem dohody. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

19/34/17 ZO schvaluje znění Smlouvy o právu provést stavbu na p.p.č. 976/14 v k.ú. Pernink 
s paní B.M. a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy, zároveň ZO dává souhlas  jako 
vlastník pozemku p. B.M., aby s  firmou ČEZ Distribuce uzavřela smlouvu o připojení 
odběrného místa na tomto pozemku. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo, p. 
Petr Groh nebyl přítomen hlasování. 
 

20/34/17 ZO schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy s Povodím Ohře, s.p.  Bezručova 
4219, 430 03 Chomutov na převod pozemku p.p.č. 208/5 o výměře 4 m2 a p.p.č. 212/2 o 
výměře 51 m2 v k.ú. Pernink dle GP č. 847-4132/2016 za částku Kč 10,-/m2 a pověřuje 
starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

21/34/17 ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů s firmou EKO KOM, Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a pověřuje starostku obce 
k podpisu tohoto Dodatku č. 1. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

22/34/17 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce r. 2017 Svazu postižených 
civilizačními chorobami, Abertamy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

23/34/17 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2018 dle předloženého návrhu, který je součástí 
zápisu jako příloha č.6. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

24/34/17 ZO schvaluje uzavření VS o nákup a zpracování knihovních fondů pořízených 
z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce v r. 2018 s Krajskou knihovnou 
Karlovy Vary a pověřuje starostku podpisem veřejné smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

25/34/17 ZO pověřuje starostku obce podání žádosti o dotaci na MMR na opravu živičného 
povrchu Kostelní ulice za předp. náklad cca 1300000,- Kč bez DPH. Hlasování pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

Statistika obyvatel 

Vážení spoluobčané, 

i letos jsem si pro Vás připravila malou statistiku naší obce za uplynulý rok 2017 

• k 31.12.2017 žilo v Perninku 628 obyvatel, z toho 301 žen a 327 mužů. 
• průměrný věk žen je 49 let a mužů 44 let. Celkový průměrný věk v obci je 46 let. 
• v uplynulém roce se narodily celkem 3 děti a 9 obyvatel zemřelo. 
• k trvalému pobytu v obci se během roku 2017 přihlásilo 22 osob a 10 odstěhovalo. 
• nejstarší ženě v obci je 99 let a nejstaršímu muži 95 let. 

 

Přehled celkového počtu obyvatel obec Pernink za uplynulých 5 let: 

rok 2013 – 649 obyvatel 

rok 2014 – 639 obyvatel rok 2016 – 628 obyvatel 

rok 2015 – 637 obyvatel rok 2017 – 628 obyvatel 

                                                                       

 Za OÚ Pernink Klára Grohová – evidence obyvatel 
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žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
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    ppooppllaatteekk  zzee  ppssůů  nnaa  rrookk  22001188  
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vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu  
 
 
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101v 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 35, číslo 1, vydáno  23. 1. 2018 
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                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Poslední měsíc minulého roku proběhl na naší škole v adventním, mikulášském a vánočním 
duchu. 
Přispěla k tomu tradiční výzdoba obou budov z rukou Hanky Schadeové a Vlasty Polanské. 
Nechyběla ani floristická nadílka v podobě vánočních svícnů zhotovená žáky 1. stupně pod 
dohledem paní učitelky Hany Dlouhé. Své role se ujali opět žáci deváté třídy, kteří se postarali 
se svým třídním učitelem  Miroslavem Vojířem o mikulášskou nadílku a poslední školní 
předvánoční den tradičně o školní vánoční ples finančně podpořený panem Kučerou, otcem 
žákyně deváté třídy, za což mu touto cestou chceme všichni poděkovat. Samotnému plesu 
předcházely třídní vánoční besídky, kde si spolužáci nadělili milé dárky. 
Kromě samozřejmého vyučování se někteří žáci a žákyně 11.a 12. prosince vydali hájit naše 
barvy ve florbalu. Medailové pozice nám opět unikly o milimetr, ale s ohledem na naše 
možnosti se držíce se olympijského hesla nemáme za co stydět. 21. 12. byla pro naše žáky 8. a 
9.tříd připravena exkurze do nejdeckého závodu WITTE s následnou prohlídkou nejdeckého 
muzea s vánoční i tradiční expozicí Zimně naladění byli i žáci na hodinách TV a SPD díky 
prosincové štědré sněhové nadílce. S panem učitelem Michalem Jelínkem již začali provětrávat 
lyžařskou výzbroj a vydali se do čerstvých stop. Novinkou se také díky našemu tělocvikáři 
stala akce pro žáky, o které pojednává následující reportáž: 
 
Za zkušenostmi do Litvínova 
Ve dnech 13. a 14. prosince 2017 se naše škola zúčastnila vědomostně-dovednostní soutěže v 
Litvínově. Jednalo se o celostátní soutěž pro 8. a 9. třídy, každá škola vybrala 3 žáky. Naší 
školu reprezentovali Marek Plachý, Filip Vršecký a Tina Kučerová.  
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Do Litvínova jsme přijeli vlakem a tramvají, na žáky čekal obrovský šok v podobě zničené 
krajiny a obrovské chemičky. Samotná soutěž probíhala na škole Humanitas, která je 
ekologicky zaměřená. Po prezenci a ubytování ve třídě (spalo se na karimatce ve spacáku) 
proběhlo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnilo vedení města Litvínova. Celkově soutěžilo 
30 škol.  

První den se zápolilo v deseti 
disciplínách. Mezi tyto disciplíny 
patřily úkoly z přírodopisu, 
biologie, sportu, ale také 
literatury. Naši žáci se statečně 
prokousávali každým úkolem. 
Přírodopisné úkoly zvládali 
velice dobře, především 
poznávačku živočichů, stromů a 
hub. Některé disciplíny se příliš 
nepodařily, ale úkoly byly velice 

těžké. Po prvním soutěžním dnu a večeři proběhla diskotéka, kterou si naši žáci užili a zároveň 
navázali mnoho přátelských kontaktů. Druhý soutěžní den se znovu školy utkaly v deseti 
disciplínách. Převažovala chemie a geologie, dále cizí jazyky a dovednostní soutěže. Po 
ukončení následovalo balení, oběd a slavnostní vyhlášení.  
Naše škola, která z přihlášených škol byla nejmenší, skončila na 25. místě. Žáci byli zklamaní, 
ale po shlédnutí výsledkové listiny zjistili, že je od 15. místa dělil minimální počet bodů. 
Zároveň musíme ocenit obrovské nasazení, soutěžního ducha a nesporné vědomostní kvality 
našich žáků. Byla to obrovská zkušenost a ve výsledku jsme odjížděli spokojení a plní zážitků. 
Už se nemůžeme dočkat příštího ročníku!!!!  

Mgr. Michal Jelínek  
Jak v lednu, tak po celý rok 
 Nový rok 2018 zahajujeme tradičně, a to písemkovým a zkouškovým finišem před pololetním 
vysvědčením. Tradičně se však od 8.1. vydávají naši prvostupňoví na lyžařský výcvik do areálu 
Pod Nádražím a v únoru na ně naváží sedmáci týdenním lyžařským výcvikem v areálu 
Velflink.Rádi zvedneme pomyslnou výkonnostní laťku i návštěvou areálu na Plešivci v rámci 
Dne na sněhu. 
Novinkou bude pro nás i účast na běžeckých závodech v areálu Jahodovka na Božím Daru, 
kterého se chceme zúčastnit 16.1.2018. Dne 22.1. využíváme nabídky kulturních pořadů 
Karlovarského kraje a chystáme se zhlédnout představení v DK Ostrov  Jak se dělá tanečník 
Tanečního centra Praha. 
Říká se, jak na Nový rok, tak po celý rok. Pokud budeme rčení lehce parafrázovat-  jak v lednu, 
tak po celý rok - můžeme očekávat motivované pracovní i studijní nasazení díky již 
zmíněnému finiši před vysvědčením, zajímavé kulturní, společenské a vzdělávací zážitky, svěží 
sportovní vyžití na sněhu, v hale i nezasněžené přírodě a doufejme i získání finančních 
prostředků na rekonstrukci učeben.  
Do nového roku přeji naší perninské škole příjemnou a dělnou atmosféru, přízeň všech 
zaměstnanců, žáků a jejich rodičů a ostatních občanů a subjektů našeho regionu.   
                                                                                                                      Mgr. Dana Osičková 
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                                                                          Aktivní Pernink 
„A“  

Perninská novoroční vycházka 

Jak na Nový rok, tak po celý rok – a protože přirozená chůze je nejlepší lék pro člověka, tak 
jsme i tento rok vykročili v hojném počtu na tradiční, v pořadí již třetí, novoroční vycházku 
Pernink - Červená jáma. Počasí bylo spíše aprílové než lednové, o to více jsme si vychutnali 
zasloužené občerstvení.  

Děkujeme všem za přízeň a přejeme i ostatním do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody. 

za Aktivní Pernink Romana Lišková 

 

                                                                               Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 

 

 

 

26.01.2018 Pernink 
Pěšky do Santiaga aneb splněný dětský sen - cestovatelská beseda s Jarkou 

Uremović-Jůnkovou 

do 31.1.2018 Pernink Výstava fotografií z Krušných hor - obchůdek a galerie Květiny od Martiny 

03.02.2018 
Horní 

Blatná 

Blatenská desetihodinovka - vytrvalostní závod v běhu na lyžích klasickou 

technikou 

10.02.2018 Hroznětín Masopust 

10. - 11.02.2018 Boží Dar Karlův běh 

21.02.2018 Boží Dar Světlušky - 6. ročník nočního závodu v běhu na lyžích 

23.02.2018 Pernink Balkánem tak trochu jinak - cestovatelská beseda s Michalem Jelínkem 

24.02.2018 Pernink 8. reprezentační ples obce Pernink 

03.03.2018 Abertamy 110 let spolku zimních sportů v Abertamech - štafety v historickém oblečení 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 3.2.    PO STRNIŠTI BOS  (ČR, Slovensko, Dánsko 2017) Drama, komedie 
Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za války na 
venkově. Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž 
rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích života mužského protagonisty na pozadí 
dějinných událostí. Hrají: Ondřej Vetchý (tatínek), Tereza Voříšková (maminka), Alois Grec 
(Eda), Jan Tříska (děda), Viera Pavlíková (babička), Oldřich Kaiser (Vlk), Zuzana Stivínová 
(Vlkova žena), Hynek Čermák (strejda), Petra Špalková (teta), Zdeněk Svěrák (Pan ředitel), 
Václav Hubka (Ota), Niklas Klinecký (Satík), Josef Bedlivý (Prcek), Petr Uhlík (Vlastík), 
Sebastián Pošmourný (Škaloud), Miroslav Hanuš (Bartoš), Petr Brukner (Chrást), Miroslav 
Táborský (Košťál) a další. Režie: Jan Svěrák. Mládeži přístupno. Délka filmu: 111 min. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 10.2.   DOBRODRUŽSTVÍ SEVERU   (USA 2009) Dobrodružný, rodinný 
Inspirováno románem Jacka Londona. Devítiletá Ryan, městské dítě, jede na návštěvu ke 
svému dědečkovi do malého městečka v Montaně. Studené podnebí, blázniví lidé a žádné 
nákupní centrum rozhodně Ryan příliš neokouzlí. Když však zachrání zraněného divokého psa 
Bucka a pozná nové přátele, její postoj se začíná měnit. Blížící se závody psích spřežení by 
mohly být skvělým dobrodružstvím - nechá se ale Buck zkrotit, nebo zvítězí jeho divoké 
instinkty? Hrají: Christopher Lloyd, Ariel Gade, Wes Studi, Aimee Teegarden, ad. Režie: 
Richard Gabai.  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 87 min. Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.2.    SPIDER MAN: HOMECOMING   (USA 2017) Akční, dobrodružný 
Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland), který velkolepým způsobem debutoval ve 
filmu Captain America: Občanská válka, se ve snímku Spider-Man: Homecoming začíná více 
sbližovat se svou nově získanou identitou pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých 
zážitků s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou tetou May (Marisa Tomei) pod bedlivým 
dohledem svého nového učitele Tonyho Starka (Robert Downey Jr.). Peter se snaží vrátit ke 
svému běžnému životu - což mu komplikuje touha dokázat, že by Spider-Man mohl konat 
mnohem větší skutky, než kterých se zatím odvážil - ale když se objevuje nový padouch 
Vulture (Michael Keaton), ocitá se v ohrožení vše, co je pro Petera skutečně důležité. Režie: 
Jon Watts. Mládeži přístupno.  Délka filmu: ca. 133 min.         Český dabing.                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.2.   ESA Z PRALESA   (Les as de la jungle, Francie 2017) Animovaný 
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra. Však 
byl také vychován hrdou tygřicí. Maurice se touží stát nejlepším kung-fu mistrem na světě. To 
nebude vůbec snadné, protože vyniká spíše neohrabaností a nemotorností, ale také obrovským 
odhodláním. Se svými zvířecími přáteli tvoří bandu známou jako Esa z pralesa, která se snaží 
udržovat v džungli pořádek a spravedlnost. Tak, jak to dříve dělala jeho matka tygřice. Na 
prales si brousí zuby ďábelsky proradná koala Igor, který nadevše miluje chaos. Se svou 
armádou hloupých paviánů chce jednou provždy zničit celou džungli. Esa z pralesa se 
neohroženě vydávají do boje… 
Animovaný rodinný příběh natočil francouzský režisér David Alaux, který se podílel i na 
scénáři. Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 97 min.  Český dabing.                   


