
     

37. ročník, rok 2020, číslo 10-11 
 

 

 

 

Vážení spoluobčané,  

dovolte mi, abych Vás informovala o krocích našeho zastupitelstva, které byly podniknuty pro 
zachování lékařské péče v naší obci. Na začátku tohoto roku jsme se od pana doktora Pazdiory 
dozvěděli, že od ledna roku 2021 by chtěl jít na zasloužený odpočinek a že má v plánu dům a 
lékařskou praxi prodat.  

Ihned jsme svolali ostatní starosty spádových obcí, abychom se s nimi poradili, jak pro Vás zajistíme 
dostupnou zdravotní péči, a jednali jsme také se společností Všeobecný lékař, která zajišťuje 
praktické lékaře pro malé obce. Dohodli jsme se na tom, že společně s obcí Potůčky nemovitost od 
pana doktora odkoupíme, aby se nestalo, že by nějaký jiný majitel během několika let ordinace 
zrušil. Aktuálně tak řešíme finální podobu kupní smlouvy, nemovitost bychom měli vlastnit do 
konce tohoto roku. A důležitá zpráva nakonec: Vaším praktickým lékařem bude i nadále MUDr. Jan 
Pazdiora, nic se nezmění ani v osobách zubního lékaře a gynekologa. 

Co se ale mění, jsou Nařízení vlády, které zakazují shromažďování více než dvou osob, uzavření kin, 
vnitřních sportovišť a další opatření, která platí pro druhou vlnu koronavirové nákazy. Bohužel 
musím konstatovat, že tato nařízení postihla nejen naše kino, komunitní centrum, knihovnu a 
samozřejmě i úřad, který musel omezit návštěvy pouze na 2 dny v týdnu, ale především naše akce, a 
to mě mrzí úplně nejvíc.  Proto Vám musím s politováním oznámit, že letošní adventní zpívání 
s vánočním trhem musíme zrušit. Je nám moc líto, že se nebudeme moci všichni na 1. adventní 
neděli sejít u tradičního rozsvícení vánočního stromu. Alespoň výzdobu si ale nenecháme ujít a 
vánoční stromek rozsvítíme v obvyklém čase. Chybět nebude ani Betlém.  

Přeji nám všem v tomto čase především pevné zdraví a opatrujte se, 

           Vaše starostka 
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        Usnesení 20. zasedání zastupitelstva ze dne 12.10. 2020  
 

 

1/20/20 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Mgr. Michala Jelínka a ing. Ladislava 
Vetešníka, pořizovatelem zápisu paní Jitka Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl přijat. 

2/20/20 ZO Pernink schvaluje program jednání 20. Zasedání ZO včetně jeho doplnění v bodu č. 5 o 
schválení prodeje části p.p.č. 580/1 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh 
byl přijat. 

3/20/20 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 19. ZO Pernink. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

4/20/20 ZO Pernink schvaluje uzavřít s Karlovarským krajem, se sídlem Karlovy Vary, Závodní 
353/88, PSČ 36006, IČ 70891168 předloženou Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz , a to Kč 
500.000,-  slovy Pětsettisíc korun českých na nákup nemovitosti čp. 77 na stp.č. 193/1 v k.ú. Pernink 
a pověřuje starostku obce  podpisem  této  smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0. Zdržel se 0.. 
Návrh byl přijat. 

5/20/20 ZO Pernink schvaluje uzavřít s Městem Ostrov, se sídlem Jáchymovská 1,  Ostrov PSČ 
36301, IČ 0025484 předloženou Smlouvu o bezúročné zápůjčce peněz,  a to 1.000.000,- Kč 
Jedenmilion korun českých na nákup nemovitosti čp. 77 na stp.č. 193/1 v k.ú. Pernink a pověřuje 
starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, Zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

6/20/20 ZO Pernink schvaluje nákup nemovitostí v obci Pernink na  stpč. 193/1 o výměře 215 m2 
včetně stavby na něm s čp. 77, sptč. 193/2 o výměře 43 m2 včetně stavby garáže na něm bez čp. 
p.p.č.2689 o výměře 418 m2 to vše v k.ú. Pernink společně s Obcí Potůčky, se sídlem Potůčky 58, 
PSČ 36238, IČ , a to jednou polovinou za dohodnutou celkovou kupní cenu Kč 5.500.000,- slovy 
Pětmilionůpětsettisíc korun českých, tj. Kč 2.750.000,- slovy Dvamilionysedmsetpadesáttisíc korun 
českých a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. Návrh byl přijat. 

7/20/20 ZO Pernink schvaluje prodej části p.p.č. 580/1  o výměře 399 m2 v k.ú. Pernink za cenu Kč 
50,-/m2 a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl přijat. 

8/20/20 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 663/19 o výměře 3500 m2 v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

9/20/20 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 v přeloženém položkovém členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl 
přijat. 

10/20/20 ZO Pernink bere na vědomí  hospodaření obce k 30.6.2020. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

11/20/20 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, 
příspěvková organizace k 30.6.2020. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

12/20/20 ZO Pernink schvaluje vítěze výběrového řízení na akci „Pernink, doprava v klidu p.p.č. 
277/1“ firmu KONOPA Vladimír s.ro., Jimlíkov 51, 36225 Nová Role IČ 03564785 za nabídkovou 
cenu Kč 1.561.250,90 včetně DPH a pověřuje starostku obce podpisem předložené smlouvy o dílo 
s touto firmou. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
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13/20/20 ZO Pernink schvaluje uzavřít předloženou Příkazní smlouvu s firmou STAVING-
INVEST, s.r.o. se sídlem Rokycanova 1929, 35601 Sokolov, IČ 00670073 pro akci „Pernink, 
doprava v klidu p.p.č. 277/1“ za nabídkovou cenu Kč  65000,- bez DPH a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. Hlasování:  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Štauber). Návrh byl 
přijat. 

14/20/20 ZO Pernink schvaluje zhotovení dešťové kanalizace u autobusové zastávky na Karlovarské 
ul. v ceně  2900,- Kč + DPH  za 1 m v délce max. 60 m a zhotovení dvou šachet za cenu Kč 8400,- + 
DPH a pověřuje starostku obce podpisem. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas 
(p.Doležel). 

V bodě různé předložila starostka zastupitelům rozpočet na zednické práce, které je nutno provést 
v bytě č. 1 v čp. 30 od p. Mackury, zastupitelé doporučili nejprve zkontrolovat v jakém stavu je 
vedení elektřiny a  následně pak rozhodnout o postupu oprav bytové jednotky. 

Další zasedání je naplánováno na 9.11.2020. 

 

 

 

                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD - UPOZORNĚNÍ 

Obec Pernink upozorňuje všechny majitele nemovitostí na dodržování „Smlouvy o odvozu a 
likvidaci komunálního odpadu“ a to článku III - Podmínky a termíny plnění, odst. 1 – viz znění níže: 

1. Komunální odpad bude odvážen jednou týdně od odběratele, bude ukládán v popelnicové 
nádobě o objemu 110 litrů. Popelnicová nádoba určená k odvozu je ve vlastnictví odběratele a 
bude umístěna ve vzdálenosti nejvýše 3 metry od okraje komunikace a v úrovni 
komunikace a její obsah bude odvezen oprávněnou osobou určenou obcí Pernink. Po 
vyprázdnění bude popelnicová nádoba vrácena na původní místo a bez zbytečného odkladu bude 
odběratelem dána mimo veřejné prostranství, až do doby dalšího odvozu. Popelnicová nádoba 
musí být označena číslem nemovitosti a její odvoz bude proveden pouze při jejím umístění, jak 
je výše uvedeno. V případě nevyhovujícího stavu popelnicové nádoby bude odběratel upozorněn 
na nutnost její výměny. Do popelnicových nádob je zakázáno ukládat jiný, než směsný 
komunální odpad (3/4 nádoby se považuje za plnou, bude odvezena).  Nádoby budou 
připraveny k odvozu tak, aby byl volný přístup (tzn. odemčené, bez zámků).   

 
Poznámka: 
Komunální odpad se vyváží 1x týdně, vždy v pondělí. Dbejte prosím na to, aby nádoba byla 
viditelně označena číslem nemovitosti a byla umístěna tak, aby bylo opravdu zřejmé, že je určena 
k vývozu. 
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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 01.09.2019  

 

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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                    Zprávy ze základní školy  
 

 
 
A je to tu zas DISTANČNÍ  VÝUKA 

V pondělí 12.10. to začalo střídavou výukou. Od úterý bylo jasné, že školní lavice opět vyměníme za 
počítače a distanční výuku. 

Chtěla bych velmi poděkovat našim mladším kolegům p.uč. Kučerové, Kadlecové, Jelínkovi a 
Randovi za jejich práci, trpělivost, za to, jak zvládli převést naši školu z prezenční na distanční 
výuku. P.učitelce Kučerové, která všem žákům i učitelům vytvořila hesla, neustále byla na telefonu, 
aby kdykoliv poradila každému, kdo měl nějaké problémy. Žáky i učitele postupně seznámila 
s principem práce v programu Teams. P.učitelce Kadlecové, která vytvořila  podrobný manuál pro 
práci v programu Teams. P.učiteli Jelínkovi, který zajistil videa pro domácí výuku tělocviku. 
Všichni čtyři měli společně dostatek trpělivosti, aby nám zkušenějším učitelům, někdy i několikrát, 
vysvětlili, jak máme v programu pracovat a když jsme se poprvé celá škola sešli u počítačů 8.10. 
v 20.00 byl to krásný pocit. Ještě celý další týden jsme všichni trénovali, abychom od 20.10. spustili 
výuku naostro. 

Velmi si vážím i p.uč. Tyrové a p.uč.Vojíře, kteří se okamžitě aktivně do distanční výuky zapojili, 
stejně jako p.uč.Polanské, které on line způsobem s dětmi na I.st. pracovala už na jaře a nyní ve 
společné on line výuce ve 3. - 5.ročníku úspěšně pokračuje. 

Chtěla bych poděkovat i rodičům za spolupráci. Ani pro ně to není lehké. 

Jsem velmi ráda, že v naší škole je kolektiv učitelů, kteří si vzájemně pomáhají, ať už jim je něco 
málo přes dvacet nebo něco víc přes šedesát. 

                                                                                                       Hana Dlouhá, ředitelka školy 

 
 
 

 
 

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 37, číslo 10-11, vydáno 6.11. 2020 
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                    PČR informuje  
 
 
 

Se zhoršením počasí nám i na silnicích hrozí větší nebezpečí 

Slunce pomalu ztrácí svou sílu a s příchodem podzimu si musíme dávat pozor na nízké ranní teploty 
a stále častější mlhy. S podzimním časem však souvisí i brzké stmívání a pozdější rozednívání. 
Zejména chodci a cyklisté by se měli mít právě v tuto dobu na pozoru, neboť právě oni jsou 
nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.  Známé pravidlo Vidět a být viděn je důležité mít 
stále na paměti a v tuto dobu dvojnásob. Buďte tedy vidět a používejte reflexní prvky, neboť reflexní 
materiály ve světlech projíždějících vozidel září a tudíž Vám mohou zachránit život. Reflexní prvky 
noste viditelně, zejména na končetinách směrem ke komunikaci. Chodec i cyklista musí být 
viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu, zezadu i z boku. Chodci by 
měli mít dále na paměti, že ze zákona o silničním provozu jim vyplývá povinnost při chůzi mimo 
obec a za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky mají povinnost mít na sobě reflexní 
prvky tak, aby byli vidět i pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Pokud nemáte 
doma žádné reflexní prvky, noste alespoň oblečení jasných barev. Budete lépe vidět v šeru, ve tmě i 
za mlhy a můžete se tak vyhnout mnohdy tragickému střetu s vozidlem. Žádný řidič totiž nedokáže 
zastavit vozidlo, pokud chodce zahlédne na poslední chvíli nebo pokud mu někdo náhle vstoupí do 
jízdní dráhy.  

Řidiči motorových vozidel musí být v těchto dnech obezřetní a rychlost svého vozidla musí 
přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vozidla 
jedoucího před nimi. Každý řidič by také měl myslet na to, že smí jet jen takovou rychlostí, aby byl 
schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má náležitý rozhled. Řidičům může jízdu 
znepříjemnit i namrzlá komunikace a to zejména na rychle namrzajících místech, kterými mohou být 
například mosty a přemostění nebo silnice v blízkosti vod či lesů.  

S blížící se zimou bychom neměli zapomínat ani na přípravu vozidla na zimu. Každoročně máme 
povinnost mít na svých vozidlech od 1. listopadu do 31. března zimní obutí, pokud se na pozemní 
komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza anebo to lze předpokládat. Zimní 
pneumatiky pak musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nejméně 4 mm. Myslete ale 
také na výměnu provozních kapalin za nemrznoucí, abyste později předešli komplikacím. 

Jestliže se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou 
telefonní linku 158.  

 

nprap. Mgr. Věra Hnátková 

oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 
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Prodejní výstavy fotografií v obchodě Květiny od Martiny 

 

 

Fotografka Jarka HK z Jáchymova 

Prodejní výstava fotografií 
 

Mgr. Jitka Větrovská Klášterec nad Ohří 

Výstava obrazů "Minerály v pastelech" 

Otevřeno: 
  Po - Pá   13 -17 hod. 

                                                                         So   10 - 12  
 

(výstavy potrvají do konce roku 2020) 
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