
39. ročník, rok 2022, číslo 11                                                                                                                                                                
 

Vážení a milí spoluobčané,  

rád bych vám všem poděkoval za vaši podporu, kterou jste vyjádřili při komunálních volbách svými 

hlasy našemu sdružení „Pernink náš domov“ a dali nám tím většinu mandátů. Velice si toho vážíme 

a budeme se snažit, abychom vás nezklamali. Věříme, že se nám podaří pokračovat v započaté práci 

a všechny naše plány, které jsme si předsevzali do tohoto volebního období, splnili. Budeme vám 

naslouchat, nebojte se proto přijít za námi s tím, co bychom pro vás, občany Perninku mohli udělat, 

aby se v naší obci dobře žilo.  

V letošních volbách jste si také zvolili svými hlasy, potažmo zastupitelé na ustavujícím zasedání 

Zastupitelstva obce, nového starostu - Petra Groha.  

Tímto bych chtěl tedy i já za sebe poděkovat všem, kteří mne při volbách podpořili na tomto postu. 

Někdy je třeba si říci dost a po třiceti letech odsloužených u policie, kde jsem nabyl myslím dost 

zkušeností, jsem se chtěl ucházet o pozici starosty. Toto se vyplnilo a pro mne je to nová výzva, 

výzva a především velká odpovědnost vůči občanům, vůči naší obci. Chci být starostou pro všechny, 

bez rozdílů názorů či sympatií k té či oné osobě, straně či sdružení. Jsem připraven prosazovat zájmy 

a vůli občanů a podílet se na řešení problematiky naší obce. Naskočil jsem do rozjetého vlaku, který 

se řítí velkou rychlostí a není jednoduché jej ukočírovat, čeká nás mnoho věcí dotáhnout, ale také 

mnoho nových rozjet. Bez komunikace a spolupráce celého zastupitelstva a podpory vás občanů to 

půjde jen těžko.  

Rád bych vás zároveň poprosil o shovívavost při podávání vašich žádostí či připomínek a při jejich 

vyřizování. Nějaký čas bude trvat, než si převezmu veškerou agendu, vytvořím oprávnění a budu 

moci činnost ve své funkci naplno vykonávat.  

Závěrem bych rád poděkoval za odvedenou práci a odžitý kus života věnovaný občanům na postu 

starostky Obce Pernink, paní Jitce Tůmové, která tento úřad vykonávala neuvěřitelných 24 let a která 

mi předala pomyslné žezlo. Paní starostko děkujeme … 

A protože se blíží adventní čas, tak mi dovolte, abych vás všechny srdečně pozval na tradiční 

rozsvícení vánočního stromu, spojené s vánočním trhem, vystoupením našich nejmenších. Kromě 

vánočních koled, které zazpívají děti ze základní a mateřské školy, nebude chybět ani tradiční 

svařák, či různé dobroty. Tak nezapomeňte v neděli 27. listopadu 2022 v 17.00 hodin začínáme a 

moc se na vás všechny těšíme.  

                                                                                                                      Váš nový starosta  
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Vážení spoluobčané,  

komunální volby máme za sebou a v nově sestaveném zastupitelstvu můžeme pokračovat 

v dalším rozvoji obce. Dovolte mi tedy poděkovat za vámi projevenou důvěru, na základě 

které jsem byl opět většinou zastupitelstva zvolen do funkce místostarosty obce.  

 

Složení zastupitelstva a výborů obce Pernink pro období 2022-2026 

Starosta obce Petr Groh (zastupitel obce)  

Místostarosta obce Ing. Ladislav Vetešník (zastupitel obce) 

Předseda finančního výboru Alois Štauber ml. (zastupitel obce) 

Člen finančního výboru Jitka Tůmová 

Člen finančního výboru Kristýna Chlupáčová 

Předseda kontrolního výboru Martina Vincůrková (zastupitel obce) 

Člen kontrolního výboru Václav Mašek ml. (zastupitel obce) 

Člen kontrolního výboru Jan Dvořák ml. 

Člen zastupitelstva Mgr. Tereza Machová (zastupitel obce) 

Člen zastupitelstva Jan Doležel (zastupitel obce) 

Člen zastupitelstva Miroslav Kotrla (zastupitel obce) 

Člen zastupitelstva Martin Liška (zastupitel obce) 

Co máme za sebou a co nás čeká? 

• Oprava komunikace v Andělské ulici je úspěšně za námi, nyní nás v menším rozsahu 

čeká oprava ulic Velflinská a Jáchymovská. Také se podařily nejnutnější opravy ulice 

Nádražní. Ta si ale v blízké době zaslouží nový povrch a učiníme vše, co bude 

v našich silách, aby se tak stalo co nejdříve.  

• Od nánosů podzimního listí a popadaných větví jsme uklidili jak hřbitov, tak parky a 

přilehlé chodníky.  

• Na závěr děkuji za vaši disciplinovanost při odevzdávání objemného odpadu na 

jednom svozovém místě, jen tak mohlo vše proběhnout opět bez větších problémů.  

 

                     S úctou Ladislav Vetešník 

                            místostarosta obce 
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   Zápis a usnesení  44. zasedání zastupitelstva obce 24.10.2022 
 

Ustavující zasedání ZO Pernink, které se konalo dne 24.10.2022 od 18.30 hod v zasedací 

místnosti OÚ Pernink 

Přítomno: 9 

Omluveni: 0 

Ověřovatelé zápisu: pan Martin Liška a paní Martina Vincůrková 

Pořizovatel zápisu: Ing. pan Ladislav Vetešník 

Předsedající požádala předsedkyni volební komise paní Moniku Žilákovou, aby 

informovala přítomné o výsledcích voleb do ZO Pernink, konaných 23. a 24. 9. 2022. 

1/1/22 ZO Pernink určuje ověřovatele zápisu pana Martina Lišku a paní Martinu 

Vincůrkovou a pořizovatelem zápisu Ing. pana Ladislava Vetešníka 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat  

 

2/1/22 ZO Pernink schvaluje program jednání Ustavujícího zasedání zastupitelstva 

Obce Pernink  

Volba starosty a místostarosty obce 

a) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

dle § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích 

b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) Volba starosty obce 

d) Volba místostarosty obce 

Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) Volba předsedy finančního výboru 

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

d) Volba členů finančního výboru 

e) Volba členů kontrolního výboru 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 

odst. 2 zákona o obcích) 

Schválení Dohod o provedení práce pro neuvolněné členy ZO 

Schválení zástupce do VSOZČ, SCK, Sdružení Krušné hory západ, Svazku obcí 

Bystřice, MAS 

 Různé 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat  
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3/1/22 ZO Pernink schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat  

4/1/22 ZO Pernink v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pouze 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn 

 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                               Návrh byl přijat  

 

 

5/1/22 ZO Pernink volí a schvaluje do funkce starosty obce pro volební období 2022-

2026 p. Petra Groha 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 2 (p. Kotrla, p. Doležel), zdržel se 1 (pí. Vincůrková)  

                                                                                                                                               

                                                                                                                        Návrh byl přijat 

 

6/1/22 ZO Pernink volí a schvaluje do funkce místostarosty pro volební období 2022-

2026 pana Ing. Ladislava Vetešníka, kdy místostarosta je neuvolněným členem 

zastupitelstva obce 

Hlasování: pro 5, proti 4 (pí. Machová, pí. Vincůrková, p. Kotrla, p. Doležel) zdržel se 0    

                                                                                                                         Návrh byl přijat                                                                                                                                

 

7/1/22 ZO Pernink zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory jsou tříčlenné 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat  

 

8/1/22 ZO volí a schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana Aloise Štaubera  

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat  

 

9/1/22 ZO Pernink volí a schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru paní 

Martinu Vincůrkovou  

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat  

 

 

10/1/22 ZO Pernink volí a schvaluje za členy finančního výboru pana Jana Doležela a 

paní Kristinu Chlupáčovou 

Hlasování: pro 4, proti 5 (p. Mašek, p. Groh, p. Vetešník, p. Liška, p. Štauber) zdržel se 

0                                                                                                                   Návrh nebyl přijat 

11/1/22 ZO Pernink volí a schvaluje za členy finančního výboru paní Jitku Tůmovou a 

paní Kristinu Chlupáčovou  

Hlasování: pro 5, proti 3 (p. Kotrla, pí. Machová, p. Doležel), zdržel se 1 (pí. 

Vincůrková)                                                                                                   Návrh byl přijat  
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12/1/22 ZO volí a schvaluje za členy kontrolního výboru paní Jaroslavu Uremović 

Jůnkovou a zastupitele pana Miroslava Kotrlu  

Hlasování: pro 4, proti 4 (p. Štauber, p. Vetešník, p. Liška, p. Mašek), zdržel se 1 (p. 

Groh)                                                                                                          Návrh nebyl přijat 

 

13/1/22 ZO volí a schvaluje za členy kontrolního výboru pana Jana Dvořáka a 

zastupitele pana Václava Maška 

Hlasování: pro 5, proti 3 (p. Doležel, p. Kotrla, pí Mgr. Machová), zdržel se 1 (pí. 

Vincůrková)                                                                                                   Návrh byl přijat  

 

14/1/22 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 14603,- Kč, předseda výboru zastupitelstva 1660,-Kč, člen výboru 

zastupitelstva 1350,-Kč člen zastupitelstva bez dalších funkcí 830,- Kč. Odměna bude 

poskytována od 1.11.2022 a v případě náhradníka ode dne následujícího měsíce po 

složení slibu zastupitele obce. Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů obce Pernink 

jsou součástí zápisu jako příloha č. 3 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0                                                           Návrh byl přijat  

 

15/1/22 ZO schvaluje uzavřít Dohodu o provedení práce s p. Václavem Maškem – 

zastupitelem obce Pernink za měsíční odměnu 1350,- Kč hrubého a s p. Aloisem 

Štauberem - zastupitelem obce Pernink za měsíční odměnu 1660,- Kč hrubého 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0                                                           Návrh byl přijat  

 

16/1/22 ZO pověřuje starostu Petra Groha zastupováním ve Sdružení centrálního 

Krušnohoří, Svazku obcí Bystřice, Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a 

místostarostu Ing. Ladislava Vetešníka zastupováním obce ve Sdružení Krušné hory 

západ a Místní akční skupiny Krušné hory,   

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2 (p. Kotrla, Mgr. pí. Machová)                

                                                                                                                         Návrh byl přijat  

 

17/1/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 v předloženém 

položkovém členění, které je přílohou zápisu jako příloha č. 4 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 3 (p. Doležel, pí. Vincůrková, Mgr. pí Machová)   

                                                                                                                         Návrh byl přijat                                                                                                                        
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                                                                                  Obecní úřad informuje 
 

MÍSTNÍ POPLATKY – REKAPITULACE 

Vážení spoluobčané, 

připravili jsme pro Vás malou rekapitulaci místních poplatků. Připomínáme, že celkové znění Obecně 

závazných vyhlášek, veškeré ohlašovací povinnosti vzniku i zániku poplatkové povinnosti a celé znění Řádu 

veřejného pohřebiště naleznete na stránkách obce Pernink - www.pernink.eu. 

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 

➢ správcem poplatku je obecní úřad Pernink 

➢ poplatek ze psů platí držitel psa 

➢ poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců 

➢ poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal 

starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců 

➢ ve lhůtě do 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa, jeho ztrátu, 

darování nebo prodej) 

➢ povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena 

➢ dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala 

➢ Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 

a) za jednoho psa …………………………………………………………………..… 150,- Kč 

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …….……………………………. 300,- Kč 

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let …………..………………………….. 100,- Kč 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let …… 200,- Kč 

➢ poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku 

➢ od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která   je považována 

za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je 

držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 

osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení psa zvláštní právní 

předpis 

 

Číslo účtu: 2520341/0100                                          VS 1341 + číslo popisné nebo 

                                                                                    VS 13410 + číslo evidenční   

******************** 

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU 

➢ správcem poplatku je obecní úřad Pernink 

➢ poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“) 

➢ plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat 

poplatek od poplatníka 

➢ plátce je povinen podat správci ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající  

 

http://www.pernink.eu/
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v poskytování úplatného pobytu 

➢ ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů 

➢ dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 

dne, kdy nastala 

➢ plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo 

místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, 

které poskytuje úplatný pobyt 

➢ sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku 

➢ plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího pololetí  

Číslo účtu: 2520341/0100                                   VS 1342 + číslo popisné nebo 

                  VS 13420 + číslo orientační 

******************** 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI  

➢ správcem poplatku je obecní úřad Pernink 

➢ předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci 

zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce 

➢ poplatníkem poplatku je  

a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo 

b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba 

➢ plátcem poplatku je 

a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo 

b) vlastník nemovité věci v ostatních případech 

➢ plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl 

postavení plátce poplatku.  

➢ pozbytí postavení plátce ohlásí plátce poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů 

➢ dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 

dne, kdy nastala 

➢ minimální základ dílčího poplatku činí 60 litrů 

➢ sazba poplatku činí 1,-- Kč za litr 

➢ výše poplatku se stanovuje podle součinu objemu svozových nádob a počtu skutečně provedených 

svozů odpadu 

➢ dle OZV č. 3/2021 za každý neobydlený objekt určený k rekreaci, či rodinný dům bez odpadové 

nádoby uhradí majitel nemovitosti místní poplatek Obci Pernink 360,- Kč za pololetí 

➢ plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku za období od 1. ledna  do 31. června – do 

31. července příslušného kalendářního roku a za období od 1. července do 31. prosince – do 28. února 

následujícího kalendářního roku 

Číslo účtu: 2520341/0100                                                VS 3722 + číslo popisné nebo 

                    VS 37220 + číslo evidenční   

********************** 

HŘBITOV PERNINK 

Dále připomínáme, že dne 4.5.2020 usnesením č. 10/17/20 schválilo zastupitelstvo obce Pernink poplatek za 

nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené takto: 

Klasický hrob a hrobka                                     Kč      10,-/m2/rok             doba nájmu 15 let 
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Urnová schránka do země                                 Kč 1.000,-/10 let                doba nájmu 10 let 

 

Urnové okénko v dolní části hřbitova               Kč    500,-/10 let                doba nájmu 10 let 

 

Urnové okénko v horní části hřbitova               Kč    500,-/10 let                doba nájmu 10 let 

 

Služby spojené s nájmem hrobových míst        Kč     70,-/rok 

 

Platbu lze uhradit osobně na OÚ Pernink, pouze na matrice, 1. patro, nebo na účet obce Pernink: 

 

číslo účtu: 2520341/0100                                                                   VS 3632 + číslo hrobu 

 

➢ nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi 

pronajímatelem pohřebiště a mezi nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí 

obsahovat určení druhu hrobového místa, jeho rozměry a výši nájemného a úhrady za služby 

s nájmem spojené 

➢ k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli 

pohřebiště zejména tyto údaje: 

a) jméno a příjmení zemřelé osoby, místo a datum jejího narození a úmrtí 

b) List o prohlídce zemřelého 

➢ návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti. Jakékoli dřeviny 

a keře nelze na pohřebišti vysazovat. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce 

odstranit vysazené dřeviny k jejíž výsadbě nedal souhlas 

➢ provozovatel je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 

dnů před jejím skončením. Není-li mu znám trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto 

informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby 

nájmu 

➢ změny veškerých údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit 

provozovateli pohřebiště 

 

Uvedené platby lze uhradit osobně na OÚ Pernink, matrika 1. patro, nebo POŠTA PARTNER nebo na účet 

obce - viz jednotlivé odstavce. 

                                                                                                                        

********************** 
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Obec Pernink ve spolupráci se Základní a mateřskou školou a 

dobrovolnými hasiči Vás srdečně zve na 

 

Rozsvícení vánočního stromu  

v neděli 27.listopadu 2022 od 18:00  hod. 

  

Můžete se těšit na :  

               Adventní trh (otevřen již od 17:00 hod.) 

               Adventní zpívání  

               Nadílku pro děti 

 

V případě zájmu prodávat Vaše výrobky nebo produkty na 

Adventní trh se přihlaste do 25.11.2022 na obecním úřadě 

v Perninku.    

Děkujeme 
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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 26. 11. 2022 

Odjezd z autobusových zastávek v Perninku v 7,50 hod. 

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

Zájemci se mohou přihlásit u důvěrnice SPCCH do 15.11.2022 

Těším se na Vaši hojnou účast. 

Důvěrnice za obec Pernink: Eva Höhnlová tel. 723 371 273 

----------------------------- 

Pozvánka 

Zveme zájemce - členy SPCCH i nečleny – 

na zábavné odpoledne s hudbou 

a bohatým „ Košíkem štěstí“,  

které se koná 

ve středu 14. 12. 2022 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. 

 

Těším se na Vás – Eva Höhnlová dúvěrnice SPCCH pro Pernink 
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   Zprávy ze základní školy  

 

ŘÍJEN v naší škole 

Hroznětínský víceboj 

Začátkem měsíce se zúčastnilo osmičlenné družstvo žáků naší školy Hroznětínského 

víceboje. Děti si vyzkoušely řadu aktivit, seznámily se s novými kamarády a užily si hezký 

den. 

       

Výlet na Strašidla 

I v letošním školním roce se děti setkávají na společných výletech turistického kroužku. 

Tentokrát to byl výlet na Strašidla. Děti si vyzkoušely lezení po skalách a navštívili 

vyhlídku. Už se těší na listopadový výlet, který proběhne 7.11. 

         

Pythagoriáda 

Během měsíce proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Nejlepšími žáky se 

stali Jindra a Kačka ze sedmého ročníku. 
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Záložka do knihy spojuje školy 

Abychom navázali kamarádství s dětmi z jiných škol, zapojili jsme se již potřetí do projektu 

Záložka. Projekt spočívá ve výměně záložek do knihy, které děti vyrobí a vzájemně si 

vymění. Také napíší něco o sobě a své škole. Naši kamarádi jsou ze Základní a mateřské 

školy z malé obce Voderady v okrese Záložky jsme poslali před prázdninami a tyto jsme 

obdrželi: 

 

Lampiónový průvod 

Poslední den měsíce patřil společné akci dětí z MŠ, ZŠ a rodičů. Již ráno jsme se sešli 

v halloweenských maskách. Během dne došlo na plnění různých úkolů, vyrábění dýně, 

sedmáci připravili i strašidelné občerstvení, deváťáci vyrobili čarodějná košťata. Všichni 

jsme se připravovali na odpolední lampiónový průvod s hledáním pokladu. 

Kolem čtvrté hodiny jsme se sešli před školou, rozsvítili dýně a přesunuli jsme se na chatu 

Archa, kde bylo naším úkolem najít poklad. Po opékání vuřtů se postupně rozsvítily všechny 

lampióny a prošli jsme obcí zpět ke škole. 
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 PČR informuje  
 

KARLOVARSKÝ KRAJ – Reflexní prvky Vám mohou zachránit život. 

 

     Pravidlo „vidět a být viděn“ s příchodem zimy nabývá na významu. Ráno se stále později 

rozednívá a večer se dříve smráká. S aktuálním zimním počasím se navíc ve větší míře kromě 

mrazíků a sněhové nadílky setkáváme s mlhou. Chodci a cyklisté pohybující se na pozemní 

komunikaci, by proto měli být velmi opatrní.  

     Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob a samozřejmostí by mělo být užití 

reflexních prvků, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. V obchodních centrech či 

galantériích si můžete za rozumné ceny pořídit nejrůznější přívěšky, nášivky, nažehlovačky, 

samolepky nebo pásky. Důležité je tyto reflexní prvky umístit viditelně, zejména na končetiny 

směrem do komunikace nebo na batohy, které nesete na zádech. Chodec musí být viditelný pro 

ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu. Významný vliv sehrává i barva 

oblečení. Zatím co například v případě modré barvy oděvu je chodec viděn na vzdálenost přibližně 

18 metrů, v případě bílého oděvu se tato hranice viditelnosti posouvá na 55 metrů. I s touto 

vzdáleností se však řidič za volantem pohybuje stále pouze v rovině rozpoznaného nebezpečí s 

možností velmi omezené reakce. Naopak oděv s reflexním materiálem posouvá viditelnost chodce až 

na vzdálenost 185 metrů, která dává např. při rychlosti 90 km/hod. dostatečných 7,3 sekundy na 

adekvátní a často život zachraňující reakci za volantem. 

     Na užití reflexních prvků pamatuje 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 mimo obec 

v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit 

pokutu až do výše 2000 korun.  

     Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce 

zahlédne na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy. 

      

 

                                                                                                                                  nprap. Eva Valtová 

                                                                                                                                  

                                                                                 Inzerce 
 

 

 

 



 17 

 

 

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU 

 
Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (naproti radnici) 

 

Tel.: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 

 

               NABÍZÍME:                                                       VYKUPUJEME: 
                  brikety (SRN), uhlí mostecké, ledvické,               barevné kovy 
                  dřevo, pytlovaná paliva                                         železný šrot 
                  písek, štěrk, zahradní zemina                                                  
                                                                                                                                                                                                             Výkupna Limnická Nejdek 
                    Skládání pásovým dopravníkem 3 m a 3,6 m                  (pod garážemi) 
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Diakonie Broumov,  

sociální družstvo 
 

−  Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

Vážení dárci,  

 prosíme, aby u všech darovaných oděvů byly funkční zipy. To se týká i 

batohů, tašek a kufrů. Kufry nám darujte pouze se všemi kolečky. 

Nefunkční zapínání nejsme schopni opravit.  

Materiál poskytujeme   potřebným lidem a nefunkční věci musíme 

bohužel likvidovat, jelikož ty nikomu již neposlouží tak, jak by měly. 

 

Seznam věcí, kterými můžete přispět do sbírky: 

− Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

− Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
− Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

− Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

− Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

− Menší elektrospotřebiče , mohou být i nefunkční 

− Časopisy, noviny, knihy 
 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH OBALECH, NÁDOBÍ DO 

KRABIC 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

− ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických 
důvodů 

− nábytek 

− znečištěný a vlhký textil 
− jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán ( transportem se 

znehodnotí ) 

 

Věci můžete zabalené odevzdávat na poště v Perninku  
do 21. 11. 2022 
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********************* 

 

 

 

 

 
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 39, číslo 11, vydáno 8. 11. 2022 

http://www.pernink.eu/
mailto:podatelna@pernink.eu
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