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        Usnesení 1.Ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 31.10. 2018  
 
 
 
1/1/18 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Michala Jelínka  a p. ing. Ladislava Vetešníka, 
a pořizovatelem zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro   9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/1/18 ZO Pernink schvaluje program  jednání 1. Ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Pernink 
včetně jeho doplnění o bod Různé. Hlasování: pro  9 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/1/18 ZO Pernink volí a schvaluje do funkce starostky obce pro volební období 2018-2022        
paní Jitku Tůmovu, kdy starostka  je dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva obce. Hlasování: 
pro 6  hlasů, proti nikdo, zdržely se 3 hlasy (p. Mgr.Michal Jelínek, p. Jan Doležel, p. Petr  Groh). 
  

4/1/18 ZO Pernink volí a schvaluje do funkce místostarosty pro volební období 2018-2022  ing. 
Ladislava Vetešníka, kdy místostarosta je neuvolněným členem zastupitelstva obce. Hlasování: pro   
8  hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p. Petr Groh).  
 

5/1/18 ZO Pernink zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory jsou tříčlenné. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel  se nikdo.   
 

6/1/18 ZO volí a schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana Aloise Štaubera. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se  nikdo. 
 

7/1/18 ZO Pernink volí a schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Groha. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržely 2 hlasy  (p. Mgr. Michal Jelínek, p. Jan Doležel). 
 

8/1/18 ZO Pernink  volí a schvaluje za členy finančního výboru paní ing. Jaroslavu Uremovič 
Jůnkovou a  paní Kristýnu Chlupáčovou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  
 

9/1/18 ZO volí a schvaluje za členy kontrolního výboru Jana Dvořáka a  Martina Lišku. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti  nikdo, zdržely se 2 hlasy (p.Jan Doležel a p. Mgr. Michal Jelínek). 
 

10/1/18 ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu - 
hrubého za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce  takto: místostarosta 
9990,- Kč, předseda výboru zastupitelstva 1411,-Kč, člen výboru zastupitelstva 1149,-Kč člen 
zastupitelstva bez dalších funkcí 613,- Kč. Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a v případě 
náhradníka ode dne následujícího měsíce po složení slibu zastupitele obce.. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti  nikdo,  zdržel se nikdo. 
 

11/1/18 ZO schvaluje uzavřít Dohodu o provedení práce s p. Václavem Maškem – zastupitelem 
obce Pernink za měsíční odměnu Kč 613,- hrubého a s p. Aloisem Štauberem  - zastupitelem obce 
Pernink za měsíční odměnu 1411,- Kč hrubého. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/1/18 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 a č. 9/2018 dle předloženého 
položkového členění, RO č. 8 /2018 je součástí zápisu jako příloha č. 2, RO č. 9/2018 je součástí 
zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro   9 hlasů, proti  nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/1/2018 ZO Pernink schvaluje starostku obce paní Jitku Tůmovou jako zástupce obce do VSOZČ, 
Svazku obcí Bystřice, Sdružení Krušné hory západ, SCK a MAS. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 
Další zasedání se bude konat 19.11.2018 a č. 3 pak 17.12.2018. 
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        Slovo starostky  
 
 
Vážení a milí spoluobčané, 

Chtěla bych  Vám všem poděkovala za Vaši obrovskou  podporu, kterou jste  vyjádřili při 
komunálních volbách našemu sdružení „Pernink náš domov“. Velice si toho všichni vážíme a 
budeme se snažit ze všech sil, abychom Vás, naše voliče nezklamali. Věříme, že se nám podaří 
pokračovat v započaté práci a zdárně všechny naše plány, které jsme si dali do tohoto volebního 
období, splnit. Budeme Vám také naslouchat, nebojte se proto přijít za námi s tím, co bychom mohli 
pro Vás udělat, aby se Vám v naší obci lépe žilo.  

A protože se blíží  adventní čas, tak mi dovolte, abych Vás všechny srdečně pozvala na tradiční 
rozsvícení vánočního stromu, spojené s vánočním trhem, soutěží o nejlepší perník a samozřejmě také 
s vystoupením našich nejmenších.  Kromě vánočních koled, které zazpívají  nejen naše děti ze 
základní školy a mateřské školy, nebude chybět ani tradiční svařák, či různé dobroty. Tak 
nezapomeňte v neděli 2. prosince 2018  v 16.00 hod. začínáme a moc se na Vás všechny těšíme. 

Vaše starostka 

 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi srdečně Vám poděkovat za projevenou důvěru v komunálních volbách do zastupitelstva 
obce, ve kterých jste dali jasně najevo, jakým směrem a v jakém složení se má obec dál ubírat.  
Velmi si vážím skutečnosti, že jsem byl opětovně zvolen místostarostou obce a věřím, že s paní 
starostkou Jitkou Tůmovou a ostatními zastupiteli vyvineme maximální úsilí o pozitivní rozvoj a 
chod obce. 

Poděkování patří všem, kteří jste k volbám přišli, je patrné, že Vám není budoucnost obce lhostejná.   

Naše sdružení, Pernink náš domov, vyšlo z tohoto pomyslného souboje vítězně, ale já pevně věřím 
ve vzájemnou spolupráci napříč celým zastupitelským spektrem. A i když to nebude vždy 
jednoduché, uděláme vše proto, abychom společně vše zvládli.  

Jako doposud se na mě v případě potřeby můžete obrátit na níže uvedených kontaktech. 

Pracovní E-mail: mistostarosta@pernink.eu  

Soukromý E-mail: ladislav.vetesnik@seznam.cz  

Mobilní telefon: 777 620 095 

K dispozici budu také každé pondělí v době od 16:00 do 17:00 hod. na obecním úřadě v kanceláři 
starostky obce. 

Uvítám vaše názory či podněty a budu se snažit o co nejrychlejší odpověď. 

S pozdravem Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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Milý spoluobčané, přátelé,  

rád bych poděkoval za projevenou důvěru ve formě hlasů pro naše sdružení Pernink náš domov, 
kterou jste projevili při letošních komunálních volbách do zastupitelstva obce Pernink. Pro mne 
samotného je to již třetí volební období a s nabytými zkušenostmi z předešlých let, jsem připraven 
dále prosazovat zájmy a vůli občanů a podílet se na řešení problematiky naší obce.  Byť ne ve vedení 
obce, ale jako pouhý člen zastupitelstva mohu slíbit těm občanům s kterými jsem za naše sdružení a 
především za mou osobu hovořil v předvolebním období, času předvolebních slibů, že se budu i 
přesto snažit těmto slibům dostát a prosadit je na komunální úrovni.  
  
S přáním úspěšného vykročení do nového funkčního období, dokončení rozpracovaných projektů a 
realizace těch připravovaných a především příjemného žití v naší obci. 

člen zastupitelstva obce Pernink   
Petr Groh          

 

 

                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Filmový festival 

Jako každý rok i letos se  i naše škola 
zúčastnila filmového festivalu v Ostrově. 
V ostrovském klášteře navštívili žáci 1. stupně 
a děti z MŠ výstavu k animovanému filmu 
„Krysáci“. Před promítáním se setkali s panem 
režisérem Troškou, s kterým se také společně 
vyfotili. Starší žáci se zúčastnili slavnostního 
vyhlášení vítězného filmu. 

Festival také doputoval do naší obce, kde se 
v místním kině setkaly družinové děti 
z Perninku i okolí při festivalovém promítání. 

 

Projekt 100 let Československa 

V letošním roce slaví naše republika 
významné výročí. Zásluhou p.učitelky 
Polanské, která připravila výborný a zajímavý 
projekt,  se žáci 1. stupně  dozvěděli mnohé o 
naší republice. Všechny znalosti, které   
získávali během září a října  využili při 
projektovém dnu v pátek 26.10., kdy   
pracovali ve skupinách. Během projektu  se  

 

naučili písničku, poznali řadu významných 
osobností, vyhledávali informace na 
počítačích, pracovali s tablety. Jak se  jim to 
povedlo, se můžete přesvědčit ve vestibulu a 
na oknech školy. Ta připomínají významné 
události a osobnosti našeho okolí. 

Tentýž den si žáci 2. stupně  připomněli sté 
výročí založení ČR kromě výuky ve škole i 
divadelním představením Boryš umí po 
skalinách v Městském divadle v Karlových 
Varech. Sami stále mohou přispět událostí 
nebo osobností do stromu 100. výročí ČR, 
který je instalován v 1. patře školy. 

Natáčení filmu 

Zajímavým zážitkem a významnou událostí 
bylo pro všechny zúčastněné natáčení filmu 
„Uzly a pomeranče“, které probíhalo na 
základné škole v Horní Blatné. 

Zásluhou p.učitelek z Blatné, které nás k 
natáčení na sobotu 3.11. pozvaly, jsme se 
mohli seznámit s prací filmového štábu, 
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poznat, jak je natáčení náročné a kolik 
opakování obnáší  jeden záběr filmu. Jako 
řádní komparsisté se účastníci vraceli i 
s pěknou odměnou domů. Těšíme se, až film v 
příštím roce uvidíme a doufáme, že se tam 
poznáme. 

Soutěžíme 

Na 1. stupni se naši žáci zapojili do několika 
soutěží. První z nich bylo Minisčítání 2018. 
Organizátorem akce je Český statistický úřad. 
Cílem projektu je zvyšování statistické 
gramotnosti.  Zároveň  si účastníci utužovali 
digitální a čtenářskou gramotnost, přičemž se 
mohli zamyslet nad otázkami z různých 
oblastí života   Zábavně naučná forma má 
pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání 

statistiky jako nástroje, který umí pojmout a 
popsat každodenní život. Výsledky testování 
cca 22 000 respondentů najdete na stránkách 
https://vdb.czso.cz/pll/eweb/mini2018.pruvysl 

Druhá soutěž, kterou vyhlásil Karlovarský 
kraj, vycházela z ekologického tématu. Naši 
žáci se svými nápady zapojili do eko soutěže 
„Zvířátka v ZOO“. 

Další soutěž již směřovala do sportu v rámci 
AŠSK. V pátek 9. 11. jsme vyslali do 
Karlových Varů žáky a žákyně z 2. stupně 
zápolit ve stolním tenise o postup do 
krajského kola. Ačkoli se nám to nezdařilo, 
výsledky nebyly proti přítomným profíkům 
v žádném případě zahanbující. 

Hana Dlouhá, Dana Osičková 

 

 

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 35, číslo 11, vydáno 20. 11. 2018



        Obecní úřad informuje  
 

 

Pernink přivítal čtyři nové občánky 

Ve čtvrtek 27. září v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítala starostka obce, paní Jitka 
Tůmová, čtyři nové občánky – 3 děvčátka a jednoho chlapce.  

Novými občánky jsou: Anna Horská, Lukáš Lhoták, Adéla Švadlenková a Antonie Šikolová. 

Rodiče se podepsali do obecní kroniky, kde má každý nový občánek svou stránku. Maminky dostaly 
květinu, děti malý dárek a pamětní list. 

Všechny přítomné potěšilo hudební pásmo našich dětí ze sportovního kroužku pod vedením paní 
učitelky Ilony Höhnlové. 

Všem novým občánkům přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a již se těšíme na 
ty, kteří se narodí ještě v tomto a příštím roce. 

Klára Grohová, matrikářka 
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                  Víte že …   

 

 
Náš čestný občan 

Obce mívají často i své čestné občany, jímž takto vyznávají svou úctu a dík za jejich velké činy ve 
prospěch společnosti. Také Pernink má svého čestného občana, nadmíru významného: je jím náš 
první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Toto jmenování se uskutečnilo 6.března 1935 na 
mimořádném zasedání městského zastupitelstva, z něhož vzešel text provolání, které pak 7. března, 
v den 85. narozenin tohoto státníka, bylo odesláno jako telegram na Pražský hrad: 

Panu státnímu presidentu Tomáši G. Masarykovi v Praze. 

Městské zastupitelstvo v Perninku v Krušnohoří na svém slavnostním zasedání dne 6.3.1935 se 
jednomyslně usneslo jmenovat Vás čestným občanem města Perninku za Vaše zásluhy o lid a stát. 
Z tohoto důvodu byla naše hlavní ulice přejmenována na ulici T.G.Masaryka, k čemuž žádáme Váš 
laskavý souhlas. Městské zastupitelstvo v Perninku Vám současně jménem všeho obyvatelstva 
vzkazuje hodně štěstí a požehnání k Vašim 85. narozeninám. 

Starosta obce: Franz Hofmann 

Kancelář prezidenta republiky oznámila svým dopisem pod.č.j. D 9311/35 obecnímu zastupitelstvu 
města Perninku souhlas pana prezidenta k udělení čestného občanství a přejmenování ulice na 
Masarykovu. 

Úcta k tomuto státníkovi světového věhlasu byla mezi všemi obyvateli Perninku tak hluboce 
vkořeněná, že po smrti T.G.M. dne 14.9.1937 sešlo se téměř veškeré dospělé obyvatelstvo obce na 
smuteční zasedání městského zastupitelstva, jež se konalo dne 19.9.1937 ve školní tělocvičně, aby 
bez rozdílu politického přesvědčení uctilo památku osobnosti, která pro ně byla personifikací 
svobody, ušlechtilosti a lásky k bližnímu. 

Zdroj: Vítejte v Perninku, Vít Bartoš 
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Policisté z Karlovarského kraje radí – Buďte opatrní v předvánočním čase na své 
peněženky a cennosti. 
 
S blížícím se vánočním časem stoupá i riziko kapesních krádeží. Buďte obezřetní, abyste se nestali 
obětí krádeže. Své věci mějte, pod neustálým dohledem, neboť zkušenému kapsáři postačí jen 
okamžik k tomu, aby Vám odcizil peníze, doklady či cennosti, ale třeba i celou kabelku. Z tohoto 
důvodu je dobré nosit finanční hotovost odděleně od dokladů a platební karty. 
 
Při nakupování vánočních dárků mějte své kabelky či batohy pod neustálým dohledem. Svá příruční 
zavazadla nepokládejte ani na nákupní vozíky a mějte je vždy řádně uzavřená. Nepodceňujte ani 
moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. Peněženku či kabelku mějte vždy pod dohledem.  
 
Také na vánočních trzích buďte opatrní. Kapsáři využívají místa, kde se pohybuje větší množství lidí 
a Vaše nepozornost jim nahrává k tomu, aby Vás okradli. To, že Vám chybí peněženka či mobil 
můžete zjistit, až ve chvíli, kdy budete chtít odcizenou věc použít. V tlačenici věnujte pozornost 
svým kapsám a peněženku s penězi i mobilní telefon ukládejte do vnitřních kapes, např. bundy či 
kabátu. Nenoste peníze a další cennosti např. v batohu na zádech, kam nevidíte. Dávejte také pozor 
na ty osoby, které mají přes ruku hozenou bundu či kabát nebo drží v ruce klobouk. Zloději tento trik 
rádi používají, aby zakryli svůj úmysl krást před zraky okolí.  
 
Obezřetní však buďte i při placení nebo výběru z bankomatu, zejména při zadávání PINu se 
podívejte, zda Vás někdo nesleduje. PIN nikdy nenoste dohromady s platební kartou! 
 
Kapesní zloději v mnohých případech nepracují sami, ale prostřednictvím organizovaných skupin. 
Tyto skupiny mohly přijet páchat svá protiprávní jednání z různých koutů republiky ba dokonce ze 
zahraničí. To jak k okradení dojde, mají pachatelé domluveno mnohdy dlouho před tím, než si svou 
oběť vůbec vytipují. V případě, že se stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na 
nejbližší policejní služebnu.  
 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
nprap. Bc. Zuzana Týřová 

 

                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

24.11.2018 Boží Dar Myslivecký ples 

24.11.2018 Jáchymov Přednáška - Národní kulturní památka Rudá věž smrti 

24.11.2018 Ostrov Ostrovský jarmark radosti 

27.11.2018 Horní Blatná Taneční odpoledne v hotelu Modrá hvězda 

02.12.2018 Pernink Rozsvícení vánočního stromu + soutěž o nejlepší perninský perník 

02.12.2018 Pernink Vánoční dílny - tvorba adventních věnců na místní faře 

07.12.2018 Nejdek Country večer s kapelou Trepka & Alison 

08.12.2018 Abertamy Mikulášská veselice 

08.12.2018 Boží Dar Ježíškovy vánoční trhy 

08.12.2018 Boží Dar Krušnohorský adventní pochod 

08.12.2018 Jáchymov DaD kvintet - adventní koncert 

15.12.2018 Nejdek Krušnohorský vánoční jarmark 
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 1.12.    CHATA NA PRODEJ  (ČR 2018) Komedie/drama 
Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední 
rozlučce s chatou. Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana 
Synková, Jan Kačer, Jan Strejcovský, Michael Pitthan, Václav Kopta ad. Režie: Tomáš Pavlíček. 
Mládeži přístupno.  Délka filmu: ca. 77 min.                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 8.12.   MARS (ČR 2018) Komedie/drama 
Mars. Absurdní film o láskách, svatbě a odpadcích, které sbíráme celý život na Zemi a nakonec je 
odneseme i na jinou planetu. Hrají: Petra Nesvačilová, Tereza Nvotová, Halka Třešňáková, Ondřej 
Doule, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek, Petr Prokop ad. Režie: Benjamin Tuček. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 85 min.                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.12.  MRAKODRAP  (Skyscraper; USA 2018) Akční 
Dwayne Johnson, s přehledem největší akční hrdina současnosti, vyráží do smrtonosné pasti, aby 
v ní přežil skleněné peklo a zachránil rodinu. Mrakodrap je akční thriller, po němž si začnete vážit 
slova „přízemí“. Dále hrají: Neve Campbell, Pablo Schreiber, Noah Taylor ad. Režie: Rawson 
Marshall Thurber. Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 103 min.     Český dabing.       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kino o sobotách 22.12. a 29.12. nepromítá. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pondělí 24.12.  MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA (ČR 2018)  
ve 14 hodin    Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti. Mimi a Líza jsou nevšední 
kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a 
společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých 
animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček. 
Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 65 min  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Úterý 25.12.   ÚŽASŇÁKOVI 2 (Incredibles 2; USA 2018) Animovaný 
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou 
Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy 
„normálního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny 
neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka…Režie: Brad Bird. Mládeži přístupno.  Délka 
filmu ca. 118 min.  Český dabing.                 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Středa 26.12. MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN (USA 2018) Muzikál Mamma 
Mia! Největší letní filmová pohoda se vrací. A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova 
Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan…Hrají: 
Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Andy Garcia, Colin Firth, Stellan 
Skarsgård, Christine Baranski, Julie Walters, Cher ad. Režie: Ol Parker. Mládeži přístupno.     Délka 
filmu: ca. 114 min. Český dabing. 


