
     

38. ročník, rok 2021, číslo 11 
 

 

Vážení a milí čtenáři, 

dovolte mi abych Vás srdečně pozvala  na tradiční rozsvícení vánočního stromku, 
které se letos uskuteční opět v parku naproti obecnímu úřadu 1. adventní neděli, a to 
28.listopadu od 16.30 hod. Těšit se můžete na soutěž o Perninský perník, různé 
sladkosti a dobroty a samozřejmě svařák. Tak nezapomeňte přijít. 

          Vaše starostka 
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   Zápis a usnesení  32. zasedání zastupitelstva obce  
 

 

32. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 25.10.2021 od 18.00 hod. v zasedací 
místností OÚ 

1/32/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány ing. Ladislava Vetešníka a Václava Maška, 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0    Návrh byl přijat 

2/32/21 ZO Pernink schvaluje program 32. zasedání včetně doplnění o projednání 
rozpočtového opatření č. 13/2021 v bodě č. 8 

Hlasování: pro 6 hlas. proti 0, zdržel se 0    Návrh byl přijat 

3/32/21 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 31. zasedání ZO Pernink bez výhrad 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 

4/32/21 ZO Pernink schvaluje prodej pozemku č. 354/8 o výměře 9 m2 v k.ú. Pernink 
manželům Mgr. Evě Plhové a Romanu Plhovi, Majakovského 11, 36005 Karlovy Vary za  cenu 
Kč 150,-/m2 s tím, že kupující uhradí poplatek za návrh na vklad do KN a za zpracování kupní 
smlouvy a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 

5/32/21 ZO Pernink schvaluje prodej části p.p.č. 2459/1 o výměře 7 m2 v k.ú. Pernink panu 
Bohumilu Křepelkovi, bytem T.G. Masaryka 14, Pernink za cenu Kč 150/m2 s tím, že kupující 
uhradí poplatek za návrh na vklad do KN a za zpracování kupní smlouvy a pověřuje starostku 
obce podpisem kupní smlouvy  

Hlasování: pro 6 hlasů proti 0, zdržel se 0    Návrh byl přijat 

6/32/21 ZO Pernink schvaluje pronájem části  p.p.č. 261/1v k.ú. Pernink o výměře 20 m2 panu 
Vojtěchu Juhosovi a paní Andrei Křížové - Kebab Lokál-Krušnohorské bistro, Rennerova 105, 
Pernink za cenu 20,-/m2 ročně na dobu určitou, a to do 31.10.2023  a pověřuje starostku obce 
podpisem nájemní smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 

7/32/21 ZO Pernink schvaluje pronájem části p.p.č. 1725/7 v k.ú. Pernink o výměře 182 m2 
panu Jaroslavu Košinárovi, Rennerova 112, Pernink za cenu Kč 5,-/m2/rok na dobu určitou, a 
to do 31.10.2023  a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 
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8/32/21 ZO Pernink schvaluje pronájem části p.p.č. 1725/7 o výměře 225 m2 v k.ú. Pernink 
paní Radce Kunzové, bytem Rennerova 307, Pernink za cenu 5,- /m2/rok na dobu určitou, a to 
do 31.10.2023 a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 

9/32/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021 předložené v položkovém členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0. zdržel se 0   Návrh byl přijat 

10/32/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 dotace na volby do Poslanecké 
sněmovny, které je součástí zápisu jako příloha č. 2 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 

11/32/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021 dle předloženého položkového 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 3 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 

12/32/21 ZO Pernink bere na vědomí výběrové řízení na opravu střešní krytiny OÚ a kina a 
schvaluje uzavřít smlouvu s firmou Karol Kadrliak, Karlovarská 409, Pernink IČ 73430820  
za nabídkovou cenu Kč 1.442.110,- a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo a 
schvaluje dílčí fakturaci na nákup materiálu pro tuto akci v r. 2021 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                    Návrh byl přijat 

13/32/21 ZO Pernink schvaluje statické posílení stávajícího příhradového stožáru mobilního 
operátora na základě žádosti firmy Radiové systémy a komunikace, spol.sr.o Klínec 12, 252 10 
Praha – západ dle předložené projektové dokumentace 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přija 

 

14/32/21 ZO Pernink schvaluje provedení zdravotních řezů stromu na hřbitově a u kostela 
firmou Baobab Únětice 5, Horoměřice za nabídkovou cenu Kč 34800,- bez DPH a dále 
schvaluje zpracování projektu touto firmou pro získání dotace na ošetření VKP Andělská alej 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

Hřbitov Pernink 

 

Žádáme nájemce hrobových míst na dodržování Řádu veřejného pohřebiště obce 
Pernink a to článku 7, odst. 3  – Užívání hrobového místa. 

Je nutné, aby nájemci hrobu, hrobky, urnového hrobu nebo okénka v kolumbáriu, kteří  
v době nájmu ukládají další urnu s ostatky,  tuto skutečnost nejdříve oznámili na 
matriku Obecního úřadu Pernink. Zároveň je důležité nahlásit   jméno a příjmení 
zemřelé osoby, místo a datum jejího narození a úmrtí a dále doložili List o prohlídce 
zemřelého. 
 
Pro vedení předepsané evidence související s provozováním pohřebiště je 
opravdu  důležité, aby veškeré tyto změny byly oznámeny na obecním úřadě.  
Bohužel se tak stále neděje! Prosíme o nahlášení výše uvedených údajů, a to i zpětně 
od 1.1.2017 osobně nebo písemně na e.mail.: matrika@pernink.eu. 
 
Celé znění Řádu veřejného pohřebiště naleznete na stránkách obce www.pernink.eu. 
 
 

                                                                                                                              Klára Grohová – matrikářka 
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Horský závod v přespolním běhu Perninský kros se vydařil.  

 

 

 

 

Lyžařský klub LK Pernink, ve spolupráci s obcí Pernink, lyžařským areálem Velflink 
a Českým svazem lyžařů uspořádal v neděli 24. října 2021 závody v přespolním běhu 
Perninský kros, které se konaly také jako finále Krajského poháru.  

Dlouholetá tradice běžeckých závodů v Perninku se po dvouleté koronavirové pauze 
opět nastartovala, a do Perninku dorazilo 130 závodníků z 9 lyžařských klubů 
Karlovarského kraje. 

V celkem 12 kategoriích s hromadným startem se na tratích 200 m, 1 km, 2 km a 3 
km postupně představila elita běžeckého lyžování Karlovarského kraje. Trať 200 m 
absolvovala kategorie Prťat, trať 1km potom kategorie předžáků a nejmladších žáků. 
Náročná trať 2 km, při které museli závodníci absolvovat mezikolo po louce Kolečka, 
prověřila připravenost závodníků před nadcházející lyžařskou sezónou. Nejnáročnější 
3 km okruh absolvovali zbylé kategorie starších žáků a žákyň a kategorií U16 - 18. 
Síly závodníků prověřil především výběh sjezdovky Velflink. 
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Vynikající atmosféru závodů umocnilo ideální slunečné počasí. Vyhlášení výsledků a 
předání hodnotných cen od partnerů závodů se uskutečnilo za účasti starostky obce 
Pernink paní Jitky Tůmové a legendy českého lyžování pana Egona Hofmana.    

Na závěr jsme vyhlásili výsledky Krajského poháru v přespolním běhu a poháry 
vítězům předal předseda UBD KSL pan Zdeněk Lakatoš.  

Poděkování patří rodičům a členům LK Pernink a LK Abertamy, paní Evě 
Hejtmánkové, lyžařskému areálu Velflink za poskytnutí sjezdovky, Horské službě za 
lékařský dozor a obci Perninku za pomoc s přípravami i realizací závodu.  

Další závody Perninská lyže – Ski Sprint se v Perninku uskuteční v sobotu 15. ledna 
2022. Tradiční a oblíbené závody štafet Historických lyžníků se po letech vrací také 
do Perninku, a uskuteční se v sobotu 12. března 2022. Více na www.lkpernink.cz.  

Martin Müller 

Předseda LK Pernink, z. s.    
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                    Inzerce  
 

                                                             

 

 

 HODIL BY SE VÁM V ZIMĚ ZAJÍMAVÝ PŘIVÝDĚLEK? 

Pojďte se s námi podílet na chodu našeho nového bistra v Perninku! 

Hledáme brigádníka, kolegu a třeba i nového kámoše, který nám pomůže s obsloužením zákazníků v našem 

novém bistru Čepice. 

Nabízíme: 

• Zajímavé ohodnocení 

• Práci v přátelském prostředí  

• Pracovní dobu pátek – neděle (pátky od odpoledních hodin) 

• Možnost dlouhodobější spolupráce i rozšíření pracovní náplně 

 

Pojďte s námi vybudovat nové místo, kde se budou lidé rádi scházet. � 

Budeme také moc rádi za doporučení. 

DĚKUJEME! 

ANETA A VOJTA 

TELEFON – 724 553 110 

EMAIL – penzioncepice@gmail.com 

--- 
 

Hledáme paní na úklid rekreační chalupy u kostela v 

Perninku. 

Prosím zavolejte na    731 425 363 

nebo na email      laurinec.pavel@seznam.cz 
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  PČR informuje  
 

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje 

Mezinárodní den seniorů 

KARLOVARSKÝ KRAJ – Preventisté seniory obdarovali preventivními dárky. 

Každým rokem je datum 1. října Mezinárodním dnem seniorů a kdy jindy myslet na bezpečí a 
pomoc této ohrožené a zranitelné skupiny obyvatel než právě v tento den? 

V prvním říjnovém týdnu při oslavách Mezinárodního dne seniorů se preventisté z oddělení tisku a 
prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zúčastnili preventivní akce zaměřené na 
seniory. Během té navštívili několik obchodních center po celém Karlovarském kraji. Cílem bylo 
varovat seniory před možnými podvodníky a upozornit je na možná rizika s tím spojená. Preventisté 
se snažili seniorům předat co nejvíce potřebných a důležitých informací spojených s nakupováním v 
obchodních centrech, ale také seniorům předali obecné informace o prevenci kriminality.  

Oslovení senioři od preventistů dostali i drobné dárky jako například nákupní tašky s reflexními 
prvky, reflexní pásky, žetony do nákupních košíků, pouzdra na léky, kapesní lupy, ochranná pouzdra 
na platební karty nebo také letáčky, na kterých mohli najít několik dalších důležitých preventivních 
rad. 

Celorepubliková preventivní akce zaměřená na seniory proběhla již začátkem měsíce října 2021, 
přesto nadále chceme upozorňovat tuto ohroženou skupinu obyvatel, kterým chceme poskytnout 
veškeré důležité rady a informace o prevenci kriminality uvedené níže, které by měli znát.  

Důležité rady a informace, které byste měli znát: 

- Nikdy neotvírejte vchodové dveře, aniž byste se přesvědčili, kdo za nimi stojí.  

- Do bytu si vpusťte jen ty lidi, které důvěryhodně znáte.  

- To, že Vás někdo osloví jménem, neznamená, že Vás zná.  

- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž telefonu na dobře viditelném místě.  

- Nenoste u sebe větší množství peněz. Před nikým se s penězi ani majetkem nechlubte.  

- Nikomu, koho neznáte, peníze nikdy nepůjčujte. 

- Nenechávejte své cennosti a doklady bez dohledu.  

- Svojí tašku mějte stále uzavřenou a například při nákupu buďte více ostražití.  

- Tašku, kde máte cennosti (např. peněženku, mobil apod.), nikdy nikam neodkládejte. 

- Nikomu neposkytujte své osobní informace (telefonní číslo, rodné číslo, datum narození atd.) 
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- Chraňte si své platební prostředky (nikomu neposkytujte svůj PIN kód k platební kartě). 

Výše uvedené rady a informace ochrání nejen Vás, ale také Váš majetek. Buďte obezřetní. Dávejte 
pozor. V případě, že se i Vy stanete obětí protiprávního jednání, nemějte strach a tuto věc okamžitě 
oznamte na Vám nejbližší policejní služebnu.  

Preventivní akce zaměřené na seniory budou formou přednášek probíhat v tomto roce nadále. Pokud 
máte v rámci seniorských spolků zájem o tuto přednáškovou činnost, neváhejte kontaktovat oddělení 
tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na emailové adrese 
krpk.tisk@pcr.cz. 

 

prap. Jan Bílek         12.10.2021 

kpt. Bc. Zuzana Týřová 

 

 

 
 

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 10. 11. 2021 

 


