
     

38. ročník, rok 2021, číslo 10 
 

Vážení a milí čtenáři, 
jistě jste si všimli, že jsme zase  pokročili v opravě a renovaci kontribučenské sýpky, firma 
Umělecké truhlářství Svoboda z Rokycan provedla osazení repasovaných vrat a nového 
okna.  
V příštím roce budeme v opravách pokračovat. Od 1. října je také k dispozici veřejnosti 
parkoviště vedle základní školy. Firma Konopa s.r.o., Jimlíkov práce dokončila 31.7.2021, 
následně jsme nechali zpracovat geometrický plán skutečného provedení stavby parkoviště a  
požádali příslušný Stavební úřad Měst.úřadu Ostrov o vydání kolaudačního souhlasu. Asi se 
ptáte, proč Stavební úřad Ostrov a ne náš stavební úřad. Parkoviště je totiž dopravní 
stavbou, a to může kolaudovat pouze stavební úřad k tomu určený, v našem případě tady 
Ostrov. Kolaudační souhlas byl tedy vydán a obec ho obdržela 30.9.2021, následně byly 
stavební firmou odstraněny zábrany a parkoviště je tedy široké veřejnosti k dispozici. 
Také bych Vás všechny chtěla pozvat k volbám do Poslanecké sněmovny ČR, které se konají 
tento týden v pátek 8.10.2021 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 9.10.2021 od 8.00 do 14.00 
hod. Já určitě volit půjdu, neboť mi není lhostejná budoucnost naší republiky. 
          

- Vaše starostka - 

 
 

 



 2 

 

                     Zápis a usnesení  31. zasedání zastupitelstva obce  
 

 

31. zasedání ZO Pernink  - usnesení 

 

Přítomni všichni 

Ověřovatelé zápisu: pánové Mgr. Michal Jelínek a ing. Ladislav Vetešník 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/31/21 ZO Pernink určuje ověřovatele zápisu pány Mgr. Michala Jelínka a ing. Ladislava Vetešníka a 
pořizovatele zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

2/31/21 ZO Pernink schvaluje program 31. zasedání  včetně jeho doplnění o projednání nákupu 
parkovacích automatů v bodě různé 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

3/31/21 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 30. zasedání ZO 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

4/31/21 ZO Pernink bere na vědomí informaci o hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 30.6.2021 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

5/31/21 ZO Pernink bere na vědomí informaci o hospodaření obce k 30.6.2021 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

6/31/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 dle předloženého členění, které je součástí 
zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 
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7/31/21 ZO Pernink schvaluje nabídku na opravu Andělské ulice firmy Údržba silnic Karlovarského 
kraje   za nabídkovou cenu 1357913,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo, 
kdy oprava ulice bude provedena do konce října 2021 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

8/31/21 ZO schvaluje  změnu Cenové mapy Obce Pernink, a to od 14.9.2021 takto: 

                 prodej pozemků /zahrady, ostatní plocha apod.) do 399 m2        Kč 150,-/m2 

                 prodej pozemků /zahrady, ostatní  plocha apod.) nad 400 m2  Kč 200,-/m2 

                prodej pozemků pro podnikatelské záměry    dle znaleckého odhadu 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

9/30/21 ZO schvaluje záměr prodeje těchto pozemků: p.p.č. 354/8 o výměře 9 m2  a dále část p.p.č. 
2459/2 o výměře 7 m2m to vše v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

10/31/21 ZO Pernink neschvaluje záměr prodeje těchto pozemků: stpč. 249 o výměře 100 m2, 
dále2468/4 o výměře 291 m2, p.p.č. 318/1 o výměře 624 m2, části 191/1 o výměře 240 m2 to vše v k.ú. 
Pernink 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

11/31/21 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 261/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

12/31/21 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části  p.p.č. 269/1 o výměře 168 m2 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

13/31/21 ZO Pernink schvaluje nákup 2 ks parkovacích automatů PSA3000 dle nabídky firmy GRün 
Center, s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 1121, Praha 9 za cenu do 290000,- Kč + DPH a pověřuje ing. 
Ladislava Vetešníka vyřízením 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat. 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
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Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne 

v sobotu 23.10.2021 

pouze na stanovišti:  

v ul. T.G.Masaryka  vedle OBECNÍHO ÚŘADU  

9.00 hod. – 12.00 hod. 

 

Co je možno považovat za objemový odpad:  

stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od 

domácích přístrojů a zařízení, apod. 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  

nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových jader, 

nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, popel, odpad z 

likvidace autovraků, pneumatiky, staré oblečení, hadry a boty, případně pytle a 

krabice naplněné drobným odpadem z domácností, záchody, umyvadla, dveře, apod.  

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají nebezpečné 

vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a akumulátory, zářivky a 

ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky 

a mrazničky, zářivky, televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a 

pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 

fotochemikálie, pesticidy, jakož i  obaly a odpady znečištěné látkami. 

Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají osobně 

objemový i nebezpečný odpad! 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

               

 

           

 

Lyžařské kluby LK Pernink a LK Abertamy 

 ve spolupráci s obcí PERNINK pořádají  

v neděli 24.října 

závody v přespolním běhu 

 

Perninský kros 2021 

 

v rámci dění akcí Obcí a Měst v Krušnohoří a jako finále Krajského poháru 

Činovníci závodu:  

Ředitel závodu:              Martin Müller, LK Pernink tel.: 608525354                       
Hlavní rozhodčí:              Eva Hejtmánková, tel.: 775292357                                           
OV  ÚBD KSL KK:                         Zdeněk Lakatoš, LK Pernink 

Všeobecná a technická ustanovení 

Pořadatel:                                     Lyžařský klub Pernink                                                              
Datum závodu:                         Neděle 24.10.2021                                                               
Místo závodu:               kolečko Pernink                                                                        
Podmínky účasti:                         řádně přihlášení závodníci                                                        

Přihlášky:                                                                                                                                   
Přihlášky podle „Pravidel lyžařských závodů 2009“ a „Soutěžního řádu  pro závodní období                                     
2016 – 2017“ zašlete e-mailem pro velké kluby nejpozději do  21. 10. 2021 na email:  
hejtmankova.eva@seznam.cz.                                                                                                    
Přihlášky musí být napsány na psacím stroji nebo tiskacím písmem s nezkrácenými křestními jmény,                              
ročník narození. U názvu TJ, LK uveďte též čtyřmístné zkratky.                        

Startovné:                                    do kat. předžáci 20,-Kč ostatní 50,- KČ za jednotlivce 
Prezentace:                                     23.10. 2021 od 9:00 – 10:30 v závodní kanceláři – Kolečko 
Výdej startovních čísel:            v den závodu v závodní kanceláři                                        
Časový pořad závodu:            start první kategorie v 10:45 hodin, vyhlášení cca kolem 13 h 

Závodní kancelář:                       v místě startu                                                                               
Ubytování:       pořadatel nezajišťuje. Bufet v místě parkoviště                    
Parkování:       v místě startu (parkoviště Pod nádražím, směr Pernink/Nejdek) 
Ceny:        podle možností pořadatelů 
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Kategorie a tratě:  STARTY HROMADNÉ 

Rozpis kategorií: 

Kategorie Trať Ročník 

Předžáci 1 km K 2015 - 2014 

Nejmladší žáci 1 km K 2013 – 2012 

Nejml. žákyně 1 km K 2013 – 2012 

Mladší žáci 2 km K 2011 – 2010 

Mladší žákyně 2 km K 2011 – 2010 

Starší žáci 3 km K 2009 – 2008 

Starší žákyně 3 km K 2009 – 2008 

Nej. žáci U 15,16 3 km K 2007 

Nej žačky U 15,16 3 km K 2006 

U 18 H+D 3 km K 2004-2005 

 

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

Předpis:  Závodí se v souladu s „Pravidly lyžařských závodů 2009“ a v souladu se „Soutěžním                                                
řádem SL ČR pro závodní období 2016 – 2017“ 

Zvláštní ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu, časového programu a změnu 
tratí z důvodu nepředvídatelných okolností  Úrazově jsou pojištěni závodníci, doprovod a činovníci - 
členové SLČR s platným průkazem Svazu lyžování ČR  

Protesty:    Dle „Pravidel lyžařských závodů 2009“                                             
Výsledky:    na internetových stránkách www.lkpernink.eu                                       
Partneři:            Obec Pernink, Kraj KV, Sedlecký kaolin, Intersnack, Pilsner Urquell,      
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Vladimír Merta 

český písničkář, publicista, spisovatel, fotograf, architekt a filmový režisér 

 

9. 10. 2021, v sobotu, v 18 hodin sólově vystoupí a zahraje své i jiné písničky 

v Perninku, v sále penzionu Plzeňka na náměstí. 

 

Rezervace či koupě vstupenek je možná: 

- Infocentrum Pernink (353 892 491)   

- tel. 603 834 846 (Jitka Slavíková)  

 

Cena vstupenky je 180,- Kč.  

Nenechte si ujít toto inspirativní setkání s všestranným člověkem. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 7.10.2021   19.30 K. Vary Jazz meets symphony – Grandhotel Ambassador 

 8.10.2021   19.00 Nejdek Stařenky a Roháči  spolu – KD Nejdek Klubíčko 

12.10.2021  19.00 Nejdek Dvořákovo klavírní kvarteto – Kino Nejdek 

15.10.2021 K. Vary 
Na stojáka – Adéla Elbel, Tomáš Matonoha, Arnošt 
Frauenberg – Lidový dům 

20.10.2021   18.00 Ostrov Miroslav Paleček – Městská knihovna 

21.10.2021   19.30 K. Vary 
Irská taneční show – taneční skupina Merlin-  Městské 
divadlo 

22.10.2021 K. Vary Money Business/SPS – Lidový dům 

23.10.2021    18.00 Sokolov Roháči – Městské divadlo 

24.10.2021    18.00 Chodov Keltská hudba – evangelický kostel 

27.10.2021    19.00 Nejdek One man show- Lukáš Pavlásek- kino 
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  PČR informuje  
 

Kyberkriminalita se stále rozšiřuje  

KARLOVARSKÝ KRAJ – Přežijete v online světě?  

Policisté Karlovarského kraje upozorňují, že se rozmohla nová forma trestné činnosti týkající se 
kyberprostoru, kdy pachatelé napodobují různá telefonní čísla, jejichž prostřednictvím pak své oběti 
kontaktují jakožto pracovníci klientské linky určité banky s tím, že je nutné z různých důvodů 
zprostředkovat převod jejich peněz.  

Právě na tuto problematiku má upozorňovat celorepubliková „kyberkampaň“, v rámci které proběhly 
v Karlovarském kraji preventivní akce, kterých se účastnily policistky z oddělení tisku a prevence. 
Na těchto akcích preventistky poskytovaly veřejnosti preventivní rady týkající se dané problematiky, 
jako např. jakým způsobem mají lidé chránit své úspory, aby se nemohli stát obětí útočníka nebo 
také jak chránit své osobní údaje.  

Kyberkampaň upozorňuje především na problematiku týkající se bankovnictví. Česká bankovní 
asociace a Policie ČR varují před pachateli, kteří mohou po oběti chtít jménem banky přístupové 
údaje do internetového bankovnictví, údaje o platební kartě nebo provedení platební transakce 
z důvodu hrozícího útoku na její účet. Důrazně upozorňujeme, aby lidé na tyto požadavky 
nereagovali, neboť jde o podvodníka.  

Na základě výše uvedeného je potřeba připomenout 5 rad pro bezpečí vašich peněz:  

1. NIKDY nikomu NESDĚLUJTE SVÉ přihlašovací ÚDAJE do internetového bankovnictví 
ani čísla ze své platební karty. Banky se na ně neptají, ani zprávami či e-mailem neposílají 
odkazy na weby, kde jsou vyžadovány!  

2. NEREAGUJTE na telefonní HOVORY, E-MAILY ani ZPRÁVY, kde se vás někdo pokouší 
vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další 
kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, banka by zareagovala 
dávno už bez vás. 

3. Pány svého účtu jste jen vy. NEZADÁVEJTE ani v aplikaci NEPOTVRZUJTE PLATBY, 
které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu NESDĚLUJTE či 
NEPŘEPOSÍLEJTE potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak NEDÁVEJTE nikomu 
VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO vašeho POČÍTAČE.  

4. MĚJTE AKTUALIZOVANÝ SOFTWARE a ANTIVIRUS. A to i na telefonu! 
5. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku či volejte 158. Myslete na to, že 

útočník dokáže napodobit jakékoli telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail včetně těch vaší 
banky.  

V rámci kampaně si můžete vyzkoušet i kybertest, který naleznete na internetové stránce 
www.kybertest.cz . Test obsahuje 10 obrázků představující běžné situace, do kterých se jako uživatel 
internetu a klient banky může dostat. Můžete si tak vyzkoušet, zda byste podvodná jednání poznali.  

prap. Mgr. Lucie Machalová 

kpt. Bc. Zuzana Týřová                                                                                    13.9.2021 
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                    inzerce  
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Hledáme paní na úklid rekreační chalupy u kostela v 
Perninku. 

    Prosím zavolejte na    731 425 363 

    nebo na email laurinec.pavel@seznam.cz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 10, vydáno 4.10. 2021 

 



 12 

 


