
36. ročník, rok 2019, číslo 1 
 
 

 

 

Vážení a milí spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje, 

přeji Vám všem vše nejlepší do nového roku, perné zdraví, také štěstí, radost a spokojenost. 

Pravda je, že nám tu spokojenost trochu zkomplikovalo hned z počátku roku počasí, které připravilo 
pořádnou sněhovou nadílku a my jako bychom si odvykli, že takovéto zimy bývaly běžné. Jistě tu 
také bývalo méně automobilů a tím tady také bývalo méně neukázněných řidičů. Co bylo, bylo. 
Pokud chceme mít ulice v naší obci uklizené od sněhu, tak se budeme muset začít chovat zkrátka 
jinak. Je to takový každoroční evergreen, který se točí kolem zimní údržby a špatně zaparkovaných 
automobilů, které jsou překážkou při úklidu ulic. 

Prošla jsem o víkendu obec a jen tak namátkou – hned ve Střední ulici (u křižovatky s TGM) stály 
po obou stranách osobní automobily s plzeňskou SPZ – s největší pravděpodobností z „chaty 
Pernink“, dále v Kostelní ulici u „Perninkové chaloupky“ na křižovatce s Rennerovou ul., tady stojí 
auta ze všech stran, ale také uprostřed Kostelní ulice stojí auta a nelze tam provést úklid sněhu. 
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Nemluvě o hostech horské chaty Plzeňka, ti parkují tam, kde je prostě volné místo a vůbec jim 
nevadí, že stojí třeba před garáží, ze které by snad mohl někdo chtít vyjíždět! Obdobné je to 
s parkováním aut i v Nádražní a dalších ulicích.  

Apeluji tedy PŘEDEVŠÍM na majitele pensionů a ubytovacích zařízení, aby zajistili pro své hosty 
dostatečné množství parkovacích míst na svých pozemcích!  Je fajn, že mají plný pension či 
chatu, že se jim daří, ale musí si také uvědomit, že mají i určité povinnosti a ty jsou bohužel z jejich 
strany opomíjeny.  

Rovněž bych také chtěla upozornit na nešvar, kdy majitelé nemovitostí, které jsou situovány u 
krajské silnice II/221, odklízejí sníh od svého domu do silnice. Dochází tak ke zúžení tohoto tahu 
přes obec a tím i ke snížení průjezdnosti a samozřejmě i k většímu nebezpečí kolizí projíždějících 
aut. Případně se také stane, že nahrnou sníh na chodníky a ty uzavřou takovou bariérou, kterou 
bohužel naše fréza neodfouká – viz v ulici T.G. Masaryka u čp. 17.  

Buďme k sobě ohleduplnější a nemysleme jen na sebe. Bude se nám v obci lépe žít. 

Ještě mi dovolte pár slov o tom, co zamýšlíme v letošním roce. Podáme žádost o dotaci na MMR na 
vybudování parkoviště u panelových domů. Pokud bychom se žádostí uspěli, tak bychom mohli 
obdržel až 70% částky a mohli bychom parkoviště vybudovat. Dále podáme žádost na opravu 
školního hřiště, také bychom chtěli pokračovat v opravách chodníků v ul. TGM a Blatenské, a 
obecních komunikací. Další informace obdržíte v příštích číslech našeho zpravodaje. 

- starostka obce Jitka Tůmová  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka v Perninku. 
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Vážení spoluobčané, 

vkročili jsme do nového roku 2019 a já všem přeji, ať se Vám splní i ta nejtajnější přání, ať Vám 
zdraví slouží, ať se máte dobře a ať jste obklopeni dobrými lidmi.  

Naší obci přeji mnoho úspěšně realizovaných projektů, další nové obyvatele, ať je i nadále dobrým 
hospodářem a nám všem, ať dobře slouží našemu horskému žití.  

Zimní údržba – se zimou přicházejí starosti v podobě odklízení sněhu a udržování sjízdnosti a 
dostupnosti komunikací. Také letos zajišťuje zimní údržbu firma pana Sloupa. Nejsou zde žádní 
nováčci a mnozí z Vás jistě „svého řidiče“ znají. My jako obec se snažíme o co nejefektivnější 
vynaložení finančních prostředků za zimní údržbu, ovšem nikoliv na úkor sjízdnosti našich ulic. 
Faktem je, že údržbu provádí externí firma na základě smlouvy, ve které jsou stanoveny priority 
obce a povinnosti údržbové firmy, a její činnost je hrazena hodinově a nikoliv paušálně. Proto 
klademe důraz na efektivně vynaložené hodiny, ovšem opět podotýkám, že ne na úkor kvality. 
Víme, že několikrát to nebylo úplně „ono“ a společně se starostkou i dalšími zastupiteli jsme čelili 
různým dotazům či připomínkám typu „… jak to udělal špatně, jak to, že u nás nejel, jak to, že 
vlastně jel a nahrnul nám to tam, proč tu solí, když my tu sůl nechceme…,“ a tak dále. Já osobně 
jsem za tyto názory a podněty rád, jelikož člověk nemůže být všude a několikrát to pomohlo 
ke včasné nápravě. A i nadále Vám na ně budu odpovídat, vyhodnocovat a řešit je. Uznávám, že 
v několika případech byla opravdu chyba na straně firmy provádějící zimní údržbu, ale na druhé 
straně si musíme uvědomit, že žijeme na horách a když tzv. valí sníh, fouká vítr nebo náhle taje a 
padá sníh ze střech, tak ten člověk nemůže být během hodiny všude a někdy musí řešit i technické 
problémy s odklízecí technikou. A o neukázněnosti některých parkujících řidičů, ve většině případů 
se nejedná o místní, se nemá cenu ani zmiňovat.  

Vezměte prosím také na vědomí, že se zde zaučuje druhý řidič zimní údržby, a jak praví přísloví, 
žádný učený ze stromu nespadl. Samozřejmě největší problémy vznikly během přívalů sněhu 
v minulém týdnu, kdy některé ulice byly několik dnů neprůjezdné a ostatní se udržovaly 
v provizorním stavu. Bohužel časté technické poruchy na odklízecí technice spojené se silným 
sněžením a větrem ničemu nepřidaly. Většina obyvatel se k celé situaci ale postavila čelem, 
pochopila obtížnost vzniklé situace a nezahlcovala nás zbytečně informacemi, které byly okem 
patrné. 

Věřte, že jsme udělali maximum pro zabezpečení dostupnosti našich komunikací a „kluci z údržby“ 
si opravdu šáhli na psychické dno. Protože se našli tací, naštěstí se jednalo jen o jedince, co místo 
pochopení a trpělivosti, si svůj vztek ze sněhu snažili vylít právě na nich. Zkuste si prosím uvědomit, 
že i když někdy udělají chybu, nedělají ji naschvál, a že za volantem sedí lidé, kteří tu práci dělají 
rádi. Naštěstí jsme zaznamenali i kladné ohlasy, které jsem velmi rád zprostředkoval. Děkujeme za 
Vaše pochopení, trpělivost a ohleduplnost. 

Každopádně děláme vše proto, aby se neopakovaly případy pozdního sněhového úklidu a Vy jste do 
práce či do školy dojeli včas a jednotky integrovaného systému se dostali na místo určení co 
nejrychleji. 

Rád bych také poděkoval panu Mižigárovi za jeho skvěle odváděnou práci pro obec, především za 
důsledné odklízení sněhu z chodníků a udržování jejich schůdnosti i přes neustálé technické 
problémy se sněhovou frézou. 

Závěrem vás chceme pozvat na 9. ročník reprezentačního plesu obce Pernink, který se uskuteční dne 
2. 3. 2019, a jehož přípravy jsou v plném proudu. 

S pozdravem „Horám, zdar“ Váš Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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15. leden 2019 
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        Usnesení 3. zasedání zastupitelstva ze dne 17.12. 2018  
 
 

1/3/18 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Jana Doležela a pana Petra Groha, pořizovatelem zápisu pak 
pana ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti  0, zdržel se 1 hlas  p. Doležel. Návrh 
byl přijat. 
 

2/3/18 ZO schvaluje program jednání 3. Zasedání  včetně jeho doplnění v bodě 16.  o žádost firmy E 
PLUS, Pila - schválení Smlouvy o právu provést stavbu uložení NN kabelů  - na p.p.č. 
349/22,2640,349/20,349/1, 349/36 v k.ú. Pernink a druhé Smlouvy o právu provést stavbu na 349/37 
v k,ú, Pernink a, dále doplnění o projednání žádosti o koupi p.p.č. 771/5 v k.ú. Pernink doplnění 
v bodě č. 8. Hlasování: pro 8 hlasů, proti  0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

3/3/18 ZO schvaluje uhradit firmě COLAS CZ, a.s. Karlovy Vary částku Kč 70521,-- + DPH    a 
pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti  0, zdržel se 1 hlas /p. Doležel/. Návrh 
byl přijat. 
 

4/3/18 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 2. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 8, proti  
0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

5/3/18 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 dle předloženého položkového členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 8 hlasů, proti  0 , zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

6/3/18 ZO schvaluje odpisy  a vyřazení nepotřebného či nefunkčního majetku obce dle předloženého 
návrhu, který je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh 
byl přijat. 
 

7/3/18 ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako vyrovnaný, kdy příjmy činí 9292 tis.  Kč   a 
výdaje rovněž 9292 tis. Kč,  závaznými ukazateli jsou paragrafy, rozpočet je nedílnou  součástí 
zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

8/3/18 ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce Pernink r. 2018 po posledním zasedání ZO a zároveň 
schvaluje pravomoc starostce obce a účetní obce provést poslední úpravu rozpočtu po zaúčtování 
všech položek k 31.12.2018 bez schválení ZO, o tomto rozpočtovém opatření bude ZO informováno 
na bezprostředně následujícím zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

9/3/18 ZO schvaluje s účinností od 1.1.2019 měsíční odměny neuvolněným členům ZO dle Nařízení 
vlády č. 202/2018 dle návrhu, který je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 4. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

10/3/18 ZO schvaluje od 1.1.2019 uzavřít Dohodu o provedení práce se zastupitelem obce p. 
Václavem Maškem na částku Kč 660,-/měsíčně/hrubého. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl přijat. 
 

11/3/18 ZO schvaluje od 1.1.2019 uzavřít Dohodu o provedení práce se zastupitelem obce p. 
Aloisem Štauberem na částku Kč 1510,-/měsíčně/hrubého. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 
1 hlas / p. Štauber/. Návrh byl přijat. 
 

12/3/18 ZO schvaluje prodej p.p.č. 782/23 o výměře  959  m2 za částku Kč    36,- Kč/m2  s tím, že 
kupující ponese veškeré náklady spojené s prodejem pozemku tj. návrh na vklad do KN, včetně 
pořízeného geometrického plánu za  3027,- Kč, a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 

13/3/18 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 2459/2 o výměře do cca 50 m2 v k.ú. Pernink za částku Kč 
50,-/m2 s tím, že kupující ponese veškeré náklady pro převod pozemku vč. geometrického plánu a 
pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh 
byl přijat. 
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14/3/18 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 349/1 o výměře 80 m2 v k.ú. Pernink za cenu 5,-/m2/rok 
na dobu určitou, a to od  18.12.2018 do  18.12.2019. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.. 
Návrh byl přijat. 
 

15/3/18 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 771/5 o výměře 284 m2 k.ú. Pernink . Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

16/3/18 ZO schvaluje pronájem nebytových prostor v budově Obecního úřadu v přízemí, na adrese 
T.G.Masaryka 1 za cenu Kč 190,-/m2/rok + energie (vodné,stočné, topení),  a to na dobu určitou na 
jeden rok a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, 
zdržel se 1 hlas /p. Mgr. Jelínek/. 
 

17/3/18 ZO schvaluje uzavřít  Smlouvu o právu provést stavbu STL plynovodní přípojky k domu čp. 
131 v Perninku  a  dále uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 
2648 v majetku obce Pernink pro STL plynovodní přípojku k čp. 131  a pověřuje starostku podpisem 
smluv. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

18/3/18 ZO schvaluje uzavřít Smlouvu se záchrannou a odchytovou službou pro zvířata, 
poskytovanou panem Petrem Prokešem,  Náměstí ČSM, Chodov  na odchyt ztzracených zvířat a 
pověřuje starostku podpisem předložené smlouvy . Hlasování:  pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržely se 3 
hlasy (p. Liška, p.Doležel a p. Štauber). Návrh byl přijat. 
 

19/3/18 ZO schvaluje obřadní dny pro r. 2019, rozpis obřadních dnů je nedílnou součástí zápisu jako 
příloha č. 5. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti n0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

20/3/18 ZO pověřuje p. ing. Ladislava Vetešníka – místostarostu obce  vykonáváním svatebních 
obřadů pro volební období 2018-2022. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

21/3/18 ZO schvaluje projektové záměry obce na roky 2018-2022, přehled záměrů je nedílnou 
součástí zápisu jako příloha č. 6. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

22/3/18 ZO bere na vědomí informaci o dotacích z Programu obnovy a rozvoje venkova na r. 2019 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

23/3/18 ZO schvaluje podání žádosti do Programu obnovy a rozvoje venkova na r. 2019 DT 
Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury – Parkoviště u panelových domů a 
pověřuje starostku obce vyřízením. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti 0,  zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

24/3/18 ZO schvaluje podání žádosti do PORV na r. 2019 na  rekonstrukci  víceúčelového hřiště u 
základní školy. Hlasování: pro  8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

25/3/18 ZO bere na vědomí informaci o statickém posudku objektu bývalé kotelny, který je 
v majetku obce. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

26/3/18 ZO stanovuje dle jednacího řádu ZO termíny dalších  zasedání: 4. Zasedání ZO se bude 
konat dne  21. 1.2019, 5. Zasedání se bude konat 25.2.2019, 6. Zasedání ZO se bude konat 25.3.2019 
Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

27/3/18 ZO neschvaluje uzavřít s firmou E PLUS, spol.s.r.o. Pila 131  Smlouvu o právu provést 
stavbu – „Pernink, KV, p.č. 349/36, kNN“, zakázkové č. IV-12-0011890 na p.p.č. 349/22, 2640, 
349/20, 349/1, 349/36 v k.ú. Pernink a dále Smlouvu o právu provést stavbu – „Pernink, KV, p.č. 
349/36, kNN“, zakázkové č.  IV-12-0011890   na p.p.č. 349/36. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

 
4. Zasedání ZO se bude konat 21.1.2019 v zasedací místnosti OÚ Pernink od 18.00 hod. 
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                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Advent na 1. stupni 
 

Adventní čas jsme začali výzdobou, byla 
vyhlášena soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu. 
Donesené soutěžní ozdoby se hned objevily na 
stromečku. O zbytek výzdoby se postarala 
paní učitelka Polanská a děvčata z 
floristického kroužku. 
Následovala mikulášská nadílka, vánoční 
koncert v kině, kterého se opět zúčastnily i 
děti z okolních škol. Všichni jsme si nejen 
zazpívali, ale i zatancovali.  
Protože nám nejsou lhostejní ani naši 
dědečkové a babičky, vystoupily děti ze školní 
družiny se svým vánočním pásmem v domově 
důchodců. Velmi rádi jsme se zapojili do akce 
Českého rozhlasu "Ježíškova vnoučata", kam 
jsme poslali svá vyrobená přáníčka.  
Celý poslední týden před prázdninami jsme si 
povídali o Vánocích, na besídkách ve škole i v 
družině si vyměnili připravené dárky a celé 
období jsme zakončili na vánočním plese. 
 
 

Vánoční vystoupení ŠD a MŠ 
 

S adventní náladou a radostí z blížících se 
Vánoc se podělily děti a pedagožky ze školní 
družiny a mateřské školky s obecenstvem 
z řad rodičů,příbuzných a kamarádů na 
vystoupení v perninském kině, které se 
uskutečnilo odpoledne 13.12.  Všichni diváci 
se mohli potěšit nad šikovností vystupujících. 
Zvládnout choreografii, texty, role, předat 
příběhy a navodit vánoční atmosféru se jim 
podařilo na jedničku. 

 
 
Vánoční ples 
 

Tradiční vánoční ples se připravoval na 
poslední školní prosincový den a jako obvykle 
byli jeho organizátoři deváťáci se svým 
třídním učitelem. Slibnou předzvěstí byly 
stylově zpracované pozvánky a samotný ples 
se soutěžemi, tancem a pohoštěním se jeho 
organizátorům zdařil na výbornou. Pozvání 
přijala tentokrát i paní starostka Jitka Tůmová, 
která využila tuto příležitost a poděkovala 
učitelkám i dětem za vánoční vystoupení 
v perninském kině.  
  
Vánoce souvisejí s dárky. Ty jsme si nadělili 
pod stromeček také. Těmi největšími jsou stůl 
na stolní tenis z projektu OP VVV Šance na 
úspěch, kterým obohatíme strávený čas nejen 
v odpoledním klubu OUKEJ, ale i o velkých 
přestávkách. 
Další dárek si na vánoční svátky vzala domů 
paní učitelka Hana Dlouhá, aby se 
propracovala návody na obsluhu ozobotů, 
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robotické pomůcky, kterou budou žáci na 1. 
stupni používat na badatelském klubu (projekt 
„šablony“).  
V prosinci jsme nežili jen adventem, ale  
v rámci kariérního rozvoje jsme poslali naše 
osmáky a deváťáky na exkurzi do podniku 
Mattoni v Kyselce. Organizace se ujal pan 
učitel Miroslav Vojíř a spolu s bývalým 
kolegou Tiborem Mincou provedli žáky 
provozem a seznámili je s historií a především 
současností provozu. 
 

A co nás čeká v lednu? Těšíme se již na 
lyžování žáků na 1. stupni, které zahajujeme 
7.1. a po celý týden si budeme užívat 
doufejme příznivých sněhových podmínek 
v lyžařském areálu Pod Nádražím. Na běžky 
vyrazíme i o hodinách tělocviku. 
Čeká nás také poslední finiš před 
vysvědčením, tedy náročné období plné 
písemek a prověřování znalostí. 1. pololetí  
zakončíme slavnostně koncerty jak na 1., tak 
na 2. Stupni. O tom ale zase příště. 
 

Hana Dlouhá, Dana Osičková 

 
 

                                                                          Obecní úřad informuje 

  
  

  

  
  

UUppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbččaannyy,,  
žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    

  

vv  22..  ppoolloolleettíí  22001188  
aa  

    ppooppllaatteekk  zzee  ppssůů  nnaa  rrookk  22001199  
  

llzzee  zzaappllaattiitt  vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  lleeddnnaa  ddoo  2288..  úúnnoorraa  22001199    
  

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu    

nneebboo    

bankovním převodem  

Číslo účtu : 2520341/0100  
var.symbol: 3722 + č.p. nemovitosti (komun. odpad) 

             1341 + č.p. nemovitosti (poplatek ze psa) 
 

Pro bližší informace a výši částky k úhradě volejte na tel: 353 892 491 
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Statistika obyvatel 

Vážení spoluobčané, 

i letos pro Vás máme malou statistiku naší obce za uplynulý rok 2018 

• k 31.12.2018 žilo v Perninku 628 obyvatel, z toho 314 žen a 314 mužů 
• průměrný věk žen je 48 let a mužů 44 let. Celkový průměrný věk v obci je 46 let 
• v uplynulém roce se narodilo celkem 6 dětí a zemřelo  17 obyvatel 
• k trvalému pobytu v obci se během roku 2018 přihlásilo 29 osob a odstěhovalo 12 
• nejstarší ženě v obci je 96 let a nejstaršímu muži 95 let 

 

 

Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 5 let: 

rok 2014 – 639 obyvatel                          rok 2017 – 628 obyvatel 

rok 2015 – 637 obyvatel                          rok 2018 – 628 obyvatel 

rok 2016 – 628 obyvatel 

 

 

                                                                                                        Za OÚ Pernink Klára Grohová 
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Přihláška k  „vítání občánků“ 

pro děti s trvalým pobytem v obci Pernink 
 

Jméno a příjmení dítěte:       …………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození dítěte:         …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  ……………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno  a příjmení zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Kontaktní telefon, popř. e.mail: ………………………………………………………………………………………………

 

Souhlasím/e  se  zpracováním uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, které jsou požadovány pro organizační zajištění 
slavnostního obřadu vítání občánků, a to  pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do konání 
výše uvedeného obřadu.  
 
V Perninku dne: ……………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): ………………………………………………… 

 

 

------------------------------------------------- Poučení pro rodiče ---------------------------------------------------------- 

 

 

K obřadu „Vítání občánků“ mohou přihlásit rodiče své děti s trvalým pobytem v obci Pernink, 

které se narodily od 01.09.2018  

 

Vyplněnou přihlášku doručte na Obecní úřad Pernink: 

- osobně, nebo 
- poštou na adresu: Obecní úřad Pernink - matrika, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink 

 
Na základě doručené přihlášky Vám  obecní úřad Pernink zašle pozvánku. Slavnostní vítání 

občánků se koná v obřadní síni Obecního úřadu Pernink,  zpravidla  1x do roka. Obřad trvá 

cca 20 minut + fotografování. Účast Vašich rodinných příslušníků je vítána. 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

17.01.2019 Nejdek 
Petr Mikšíček a jeho Great Walks 10 + 11 "Temným hvozdem 
Kraslicka", "Sudetskými loukami západního Krušnohoří" 

19.01.2019 Jáchymov Historie a současnost velkých šelem v Krušnohoří - přednáška 

30.01.2019 Boží Dar Světlušky - večerní závod v běhu na lyžích 

02.02.2019 Pernink Perninské kolečko - běh na lyžích 

09.02.2019 Jáchymov Ples města 

16. - 17.2.2019 Boží Dar Karlův běh 

16.02.2019 Nejdek 13. Nejdecký ples 

02.03.2019 Pernink Reprezentační ples 

02.03.2019 Abertamy 111 let Spolku zimních sportů 

16.03.2019 Boží Dar Kiwi cup & Kiwi ples 

31.03.2019 Boží Dar Dámská jízda  

 

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 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 36, číslo 1, vydáno 14. 1. 2019 
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OBEC PERNINK  a  MĚSTO ABERTAMY 

pořádají 

Závody jednotlivců klasickou technikou v rámci dění akcí Obcí a Měst v Krušnohoří 

sobota 2. 2. 2019  

Datum závodu: 2. února 2019 - sobota 
Místo závodu: kolečko Pernink 
Podmínky účasti: řádně přihlášení závodníci  

Přihlášky: 

Přihlášky  zašlete e-mailem nejpozdějido31.1.čtvrtek-2019,-na adresu-pořadatele-závodu 
hejtmankova.eva@seznam.cz 

(Přihlášky musí být napsány dle „Pravidel lyžařských závodů 2009“ a „Soutěžního řádu pro závodní 
období 2016 - 2017“a to na psacím stroji nebo tiskacím písmem s nezkrácenými křestními jmény, 
rodným číslem. U názvu TJ uveďte též čtyřmístné zkratky).

Startovné: 50 Kč za start 
Prezentace:  2. 2. 2019 od 9:30 – 11:15 v závodní kanceláři  
Výdej startovních čísel: v den závodu v závodní kanceláři 
Časový pořad závodu: start první kategorie v 12:00 hodin, vyhlášení cca kolem 15 h. 
Závodní kancelář: v místě startu  
Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Bufet stanice sjezdovky Pod nádražím 
Parkování: v místě startu (tzv. bývalý Pragokar, směr Pernink/Nejdek) 
Ceny: podle možností pořadatelů 
Kategorie a tratě: STARTY HROMADNÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 km – 1x kolo, 2 km – 2x kolo, 3 km – 3x kolo 

Kategorie Trať Ročník 

Předžáci 1 km K 2011 - 2012 

Nejmladší žáci 1 km K 2009 – 2010 

Nejmladší žákyně 1 km K 2009 – 2010 

Mladší žáci 2 km K 2007 – 2008 

Mladší žákyně 2 km K 2007 – 2008 

Starší žáci 3 km K 2005 – 2006 

Starší žákyně 3 km K 2005 – 2006 

Nejstarší žáci U 15 3 km K 2004 

Nejstarší žačky U 15 3 km K 2004 
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Policisté Karlovarského kraje radí: používejte reflexní prvky a buďte vidět 

 

Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i tím, že se později rozednívá a brzy stmívá. 
Během dne se mohou také ve větší míře vyskytovat mlhy. Proto by měli být opatrní zejména chodci 
a cyklisté, kteří jsou bráni za nejzranitelnější účastníky silničního provozu.  

Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky 
provozu. Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět a používejte 
reflexní prvky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Když budete vidět na 
dostatečnou vzdálenosti, řidiči mohou včas zareagovat, vyhnout se a předejít tak střetu s tragickými 
následky. 

Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 
který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, 
který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani 
veřejné osvětlení. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.  

Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. 
Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes je možné pořídit 
si mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěšků, nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní 
doplňky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec 
musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu.  

Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, 
je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již 
na 55 m a pokud je jeho oděv doplněn reflexními označením, vidí jej řidič na 200 m, což je 
dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování. 

Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce 
zahlédne na poslední chvíli, pokud mu náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.  

V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou 
telefonní linku 158.  

oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje  
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 2.2.    PO ČEM MUŽI TOUŽÍ  (ČR 2018) Komedie 
Režisér úspěšné romantické komedie Pohádky pro Emu, Rudolf Havlík přichází s novou komedií s 
hvězdným hereckým obsazením Po čem muži touží. Scénář o věčném soupeření mužského a 
ženského světa napsal společně se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, která je jednou z 
nejprodávanějších domácích knižních autorek. Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádej, 
Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská, Andrea 
Hoffmannová, Oldřich Navrátil, Naďa Konvalinková, Lucie Šteflová, Jakub Volák, Ester 
Kočičková, Jana Synková, Pavla Tomicová, Jiří Maryško, Richard J. Müller, Dominika Myslivcová 
ad.  Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 95 min.                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 9.2.   PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY  (ČR 2018) Loutková animace 
Zimní radovánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo! Jak si poradí s vánoční výzdobou jejich nových 
domů a jaké vánoční dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A mají kutilové vánoční 
stromeček jak jej známe, nebo si sami vyrobí svůj kutilský? Co udělá Pat a Mat se sněhovou 
kalamitou, která se jim snesla na zahradu a jaký nový stroj a jaké nové řešení naši dva kutilové 
vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. A co 
teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a 
žádná výzva dostatečně velká. Pat a Mat, jak již jsme zvyklí, přinášejí zábavu na ostří šroubováku a 
legraci až se hřebíky budou prohýbat. Doma to raději nezkoušejte! Režie: Marek Beneš. Mládeži 
přístupno.   Délka filmu: ca. 60 min 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.2.  BALÓN  (Ballon; Německo 2018) Drama 
Rok 1979. Rozdělené Německo v čase vrcholící studené války. Dvě východoněmecké rodiny touží 
po normálním životě ve svobodné zemi a v utajení připravují velký plán útěku na západ. Jejich 
hlavními zbraněmi jsou odvaha a vynalézavost, díky nimž postaví horkovzdušný balón, s kterým se 
všech osm členů obou rodin pokusí přeletět do Západního Německa. Balón však těsně před hranicí 
havaruje a východoněmecká tajná policie Stasi nalezne stopy po tomto jejich nezdařeném pokusu o 
útěk. Okamžitě se rozeběhne vyšetřování a pátrání. Obě rodiny pod velkým časovým tlakem shání 
materiál a vyrábí nový balón, ale každým dnem se okruh policejního pátrání kolem nich zužuje, 
hrozí jim odhalení a zatčení. Začíná další nebezpečný závod s časem a s policií v patách. Dostanou 
ještě šanci na druhý pokus? Hrají: Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia von 
Rittberg, Thomas Kretschmann ad. Režie: Michael Herbig. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka 
filmu: ca. 120 min. Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.2.  JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA (Německo 2018) 
Dobrodružný, rodinný, fantasy Vzrušující putování plné fantazie je natočeno podle stejnojmenného 
knižního bestselleru slavného spisovatele Michaela Endeho. Z jeho pera pochází jedna z 
nejkrásnějších dětských knih, nezapomenutelný Nekonečný příběh. Kniha Jim Knoflík, Lukáš a 

lokomotiva Ema byla přelo-žena do 33 jazyků a zamilovali si ji děti i rodiče po celém světě. Hrají: 
Shirley MacLaine, Henning Baum, Solomon Gordon, Michael Bully Herbig ad. Režie: Dennis 
Gansel. Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 110 min.                                     


