
                               34. ročník, rok 2017, číslo 11 
 

 
 
 
 
 

 

V NEDĚLI 3.12.2017  

                  VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA 

� VÁNOČNÍ JARMARK 
� ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 
� ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

� SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ 
PERNINSKÝ PERNÍK 

  

 

OD 16 HODIN V PARKU  

NAPROTI OBECNÍMU ÚŘADU 

 

 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU PRODÁVAT VAŠE VÝROBKY NEBO PRODUKTY NA VÁNOČNÍM 
JARMARKU, SE PŘIHLASTE NEJPOZDĚJI DO 27. 11. 2017 NA OBECNÍM ÚŘADĚ 

V PERNINKU. 

DĚKUJEME 
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        Usnesení 33. zasedání zastupitelstva ze dne 1. 11. 2017  
 
 

1/33/17 ZO určuje ověřovatele zápisu pana Petra Groha a pana ing. Ladislava Vetešníka a 
pořizovatele zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/33/17 ZO schvaluje program 33. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

3/33/17 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 32. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 
6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

4/33/17 ZO bere na vědomí informaci ohledně podané žádosti o dotaci v rámci IROP pro ZŠ a 
MŠ Pernink, p.o. a schvaluje přepracování žádosti pro podání do předpokládané výzvy MAS 
firmou Olivius sro Sokolov za nabídkovou cenu Kč 25000,- + DPH a pověřuje ředitelku ZŠ a 
MŠ provedením. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

5/33/17 ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Pernink, p.o. k 30.9.2017. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

6/33/17 ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce k 30.9.2017. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/33/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017 v předloženém položkovém členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 1 a dále rozpočtové opatření č. 14/2017 v předloženém 
položkové členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

8/33/17 ZO schvaluje prodej p.p.č. 976/14 o výměře 509 m2 v k.ú. Pernink za nabídkovou cenu 
Kč 150,-Kč/m2 tj. 76350,- Kč, slovy Sedmdesátšesttisíctřistapadesát korun českých jedinému 
zájemci dle přijatých podmínek a pravidel ZO Pernink na přídělování pozemků určených ke 
stavbě rodinného domu a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

9/33/17 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 276/1 o výměře cca 120 m2 a části p.p.č. 276/2 o 
výměře cca 250 m2  za částku Kč 50,-/m2 s tím, že kupující ponesou veškeré náklady spojené 
s převodem pozemků a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 5 
hlasů, proti nikdo,  zdržel nikdo. 

10/33/17 ZO schvaluje prodej stpč. 246 o výměře 240 m2 v k.ú. Pernink  za cenu Kč 250,-/m2 

s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku ponese kupující a pověřuje starostku 
obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

11/33/17 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 208/1 o výměře cca 180 m2 a neschvaluje 
záměr prodeje části  p.p.č. 191/1 o výměře 980 m2 to vše v k.ú. Pernink. Hlasování:  pro 6 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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12/33/17 ZO schvaluje nákup 5 ks kompletů dýchací techniky Dräger a 5 ks náhradních lahví a 
dále věcného vybavení pro SDH Pernink do výše 270000,- Kč. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

13/33/17 ZO bere na vědomí vyúčtování akce Slavnosti obce a schvaluje navýšení nákladů 
akce na částku 97370,- Kč. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

14/33/17 ZO schvaluje uzavření darovacích smluv na umělecká díla v rámci „Řezbářského 
víkendu 2017“ 5 ks laviček a dále na obraz z malířského sympozia „Milíře 2017“ a pověřuje 
starostku obce podpisem těchto smluv. Hlasování: pro  6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

15/33/17 ZO doplňuje usnesení č. 6/27/17 ze dne 27.3.2017, kterým schválilo záměr pořízení 
Změny č. 1 územního plánu Pernink takto:  

• změna využití p.p.č. 774 v k.ú. Pernink z veřejného prostranství na plochu individuálního 
bydlení 

• zrušení části místní komunikace označené Z4 v úp včetně všech navržených inženýrských sítí 

• zrušení části plochy označené jako veřejná zeleň Z3 úp, pozemek 809/1 v k.ú. Pernink  je 
užíván jako pastvina a je zahrnut do zemědělských bloků 

• zrušení rozšíření plochy bydlení na p.p.č. 809/1 v k.ú. Pernink 

• zahrnout obnovu původní úvozové cesty podél potoka od Malé Nádražní ulice 

• změna využití části p.p.č. 1842/20 v k.ú. Pernink na plochu individuálního bydlení 

a pověřuje starostku obce k jednání s pořizovatelem ÚP Pernink Měst.ú Ostrov, územní 
plánování. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

16/33/17 ZO schvaluje provedení oprav na zabezpečovacím zařízení OÚ Pernink a KC 
Krušnohorka firmou Alarmy Dvořák s.r.o, Závodu míru 27/129, Karlovy Vary za nabídkovou 
cenu Kč 48668,- . Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

17/33/17 ZO schvaluje zpracovat vytýčení a geodetické zaměření  přístupové cesty k p.p.č. 
792/1 v k.ú. Pernink, který je určen pro výstavbu rodinnými domy . Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 

18/33/17 ZO schvaluje prodej staré zámkové dlažby za cenu Kč 30,-./m2 za dlažbu 6 cm a 40,- 
Kč/m2 tloušťka 8 cm . Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo. 

Další zasedání ZO bylo stanoveno na 11. prosince 2017. 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 
 

Obec Pernink nabízí k prodeji starou zámkovou dlažbu 6 cm za Kč 30,-/m2.  
Zájemci, hlaste se na Obecním úřadě u starostky obce. (Pouze do vyprodání 
zásob!) 
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                    Zprávy ze základní školy  
 

 

VÝLET DRAKA 

Fouká vítr, to je dobrá zpráva,  
dráček na nás pentlemi už mává, 
čím dál víc ho velká výše láká, 
rád by vzlétl vzhůru, až nad oblaka. 
Je to krása vidět z nebe svět, 
kde kdo mu to může závidět. 
My ti dráčku přejeme hezký let, 
jen ať se nám brzy zase vrátíš zpět. 
 
Draci se k nám opět vrátili 12. října, počasí nám přálo, sešlo se nás 70! Všichni byli úspěšní a 
někteří běželi tradičně své draky chytat mimo území vzletu, že Štauberovi :-) Dokonce byli i 
takoví draci, kteří se rozhodli odletět směr Abertamy. Na závěr byly děti odměněny mlskou a 
všichni jsme spokojeně odešli domů. Takže draci, za rok se opět shledáme… 

Vlasta Polanská, Mateřská škola a školní družina Pernink 

 

P o z v á n k a 
ZŠ a MŠ Pernink, p.o. 

srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy na  

SLAVOSTNÍ KOLAUDACI ŠKOLNÍ JÍDELNY 

16. 11. 2017 od 16:30 hodin 
a 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Přijďte se podívat na nový vzhled prostor školní jídelny, 

zhlédnout vystoupení dětí ze školní družiny a mateřské školy. 

Čeká na vás malé občerstvení a příjemné setkání, které společně 
zakončíme tradičním lampionovým průvodem obcí. 
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Mikulášská nadílka  
s 

pohádkou 
 

Zveme všechny děti a jejich rodiče  
ve čtvrtek  

 

7. 12. 2017 v 17: 30 hodin 
 

do perninského kina  

 

na pohádku „Doktor pavouk“  
 

přijďte se pobavit  divadelní pohádkou plnou 
písniček 

a 

 možná přijde i Mikuláš! 

 

Vstupenky zakoupíte od 10.listopadu  
v mateřské škole a v infocentru v Perninku  

vstupné 30,- 
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                                                                               Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 

 

 

10.11.2017 Pernink 
Cestovatelská beseda - Napříč Novým Zélandem –  
Monika a Ladislav Vetešníkovi 

11.11.2017 Boží Dar Halloweenský karneval 

24.11.2017 Potůčky 
Premiéra Deníku z Breitenbachu a předčítání z knihy o Marcebile - Petr 
Mikšíček 

25.11.2017 Jáchymov 
Jáchymovské doly na historických výkresech - přednáška Norberta 
Webera 

25.11.2017 Ostrov Ostrovský jarmark radosti 

28.11.2017 Pernink Promítání a čtení z knihy O Marcebile - Petr Mikšíček 

29.11.2017 Ostrov Odtajněná zpráva o Marcebile - křest knihy Petra Mikšíčka 

02.12.2017 Abertamy Mikulášská veselice 

03.12.2017 Pernink 
Rozsvícení vánočního stromu - vánoční jarmark, zpívání a soutěž 
"Perninský perník" 

09.12.2017 Boží Dar Ježíškovy vánoční trhy 
 

 

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

                                                                                  Inzerce, služby 
 
 

 

 
PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 

VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka. 

 

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

Brikety   (srn)                                                    - barevné kovy 
  S               Uhlí mostecké, ledvické, polské                        - železný šrot 

Dřevo                                                                 - některé druhy papíru                                                              
Pytlovaná paliva                                                  st, pá 10.00 – 16.00      
Písek, štěrk                                                          so 9.00 – 12.00  
                                                                            Výkupna Limnická Nejdek 
                                                                                   (pod garážemi)  
 
PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE 
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                                                                                  SPCCH 
 

 

Pozvánka: 

Doprava do obchodního centra GLOBUS zdarma 

SPCCH Abertamy pořádá pro důchodce / členy i nečleny/ 

zájezd zdarma do obchodního centra Globus v Karlových Varech 

v sobotu 25. listopadu 2017 

Odjezd z autobusových zastávek v Perninku v 8,00 hod. 

Odjezd zpět z parkoviště u Globusu cca ve 13,30 hod. 

Zájemci se mohou přihlásit u důvěrnic SPCCH do 22.11.2017 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Důvěrnice SPCCH pro Pernink: 

Ingrid Doleželová tel. 353 892 439 

Eva Höhnlová tel. 723 371 273 

 

 

 

Pozvánka 

Zveme zájemce – členy SPCCH i nečleny –  

na zábavné odpoledne s hudbou a bohatým dárkovým ,,Košem štěstí“,  

které se koná v úterý 12. 12. 2017 od 14,00 do 18,00 hodin 

v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné 

/dobré autobusové spojení tam i zpět/. 

Malý příspěvek do ,,Košíku štěstí“ je vítaný. 

Těšíme se na Vás – Ingrid Doleželová a Eva Höhnlová 

důvěrnice SPCCH pro Pernink 
 

 
 
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 34, číslo 11, vydáno 8. 11. 2017 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 2.12.  LETÍME!  (Německo 2017) Animovaný, dobrodružný 
Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabcovi, který žije jako čáp, a se svými svéráznými kamarády 
sovou Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky. Letíme! je zábavný a chvílemi 
dojemný dobrodružný animák pro ornitology i pro celou rodinu. Kdyby tuhle ptačí partu včas 
potkal Alfred Hitchcock, točil by pak pouze barevné rozverné film. Režie: Toby Genkel. 
Mládeži přístupno.  Délka filmu: 84 min.  Český dabing.                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 9.12.  THE CIRCLE   (USA 2017) Thriller, Sci-fi 
Emma Watson se v novém sci-fi thrilleru The Circle ocitne pod permanentním dohledem Toma 
Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož možná nevede cesta ven. Napínavý a místy děsivý příběh 
nabízí ovšem znepokojivou otázku – jde v dnešní době stále ještě o žánr sci-fi? Hvězdný Tom 
Hanks byl z námětu a knižní předlohy tak nadšený, že se sám stal jedním z producentů filmu. 
Vedle něj a Emmy Watson hraje ve filmu i John Boyega (Hvězdné války: Síla se probouzí). 
Režie: James Ponsoldt. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca.110 min. Český dab.                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.12.  PŘÍŠERKY POD HLADINOU (Rusko 2017) Animovaná komedie 
Animovaná komedie Příšerky z hlubin přinese podvodní zábavu na více, než jeden nádech. 
Zemi zaplavily nekonečné oceány, celé lidstvo se odstěhoval o dům dál a veškerý život na 
dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin… Režie: Julio Soto Gurpide. 
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 92 min. Český dabing.                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.12.   JÁ, PADOUCH 3  (ČR 2017) Animovaná komedie 
Je dobré být zlý. Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně 
nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni 
jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý… V českém znění: Jiří Lábus, 
Veronika Žilková, Braňo Holiček  ad. Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin. Mládeži přístupno.  
Délka filmu: ca. 90 min.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Pondělí 25.12.   HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM  (ČR, Belgie, Rusko 2017) 
Je čas se odvázat! Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro 
celou rodinu. Filmový příběh Hurvínek a kouzelné muzeum nabízí zcela nové, původní 
dobrodružství. Pan Spejbl pracuje jako hlídač Muzea loutek, kterému však hrozí zbourání. 
Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu proniknout do uzavřených prostor muzea, 
kde objeví svět, skrytý před zraky návštěvníků… Hrají (hlasy): Martin Klásek, Helena 
Štáchová, Ondřej Lázňovský, Petr Rychlý, Martin Dejdar, Jan Vondráček, Jiří Lábus ad. Režie: 
Martin Kotík, Inna Evlannikova. Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 85 min.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 26.12.  TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ ( USA 2017) Akční sci-fi 
Vůdce Autobotů Optimus Prime zmizel. Světem zmítá zuřivá válka mezi lidmi a ostatními 
Transformery. V pořadí pátý film Transformers, který přímo navazuje na čtvrtý díl, jenž nesl 
podtitul Zánik, asi nemohl mít beznadějnější výchozí situaci. Režisér Michael Bay, který je 
duchovním otcem téhle velmi úspěšné série, tvrdí, že pátý díl je jeho posledním, a že chce 
proto odejít s „pořádným ohňostrojem“. V jeho pojetí zní ta slova fanouškům velmi 
výpravných akčních filmů jako rajská hudba… Hrají: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, 
Laura Haddock, John Turturro ad. Mládeži přístupno.  Délka filmu: ca. 151 min. Český dabing.                          


