
     

39. ročník, rok 2022, číslo 12 
 

 

 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,  

dostává se vám do rukou poslední číslo Perninského zpravodaje letošního roku. Pojďme si 

společně projít, co se nám povedlo a jaké nové výzvy před námi ještě stojí.  

O první adventní neděli jsme se společně sešli u rozsvěcení vánočního stromku. Proběhl také 

6. ročník soutěže o Perninský perník. Hodnocení nebylo jednoduché, protože se sešla spousta 

vynikajících receptů. Nakonec si vítězství odnesla Kateřina Štauberová, které moc 

blahopřejeme. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří nám pomohli s organizací – 

dobrovolným hasičům za přípravu zázemí, dětem ze základní a mateřské školy za vánoční 

zpívání a dětem a učitelkám z MŠ za živý Betlém. Na jarmarku jste si mohli zakoupit něco 

na zahřátí i pro potěšení. Vánoční dárky vyráběly děti společně se svými učiteli a samy je 

pak také prodávaly. Veškerý výtěžek z prodeje bude použit na školní ples žáků a rodičů ZŠ a 

MŠ Pernink, který se uskuteční 31. ledna v hale komunitního centra Krušnohorka.  
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Pernink se v průběhu roku setkal s mnohými výzvami. Za připomenutí stojí začátek výstavby 

sítí a pozemků pro nové rodinné domy v malé Nádražní ulici, rekonstrukce vodovodu a 

povrchu komunikace v Andělské ul., oprava ulic Nádražní, Velflinská a vyspravení části 

ulice Jáchymovská. Došlo také k opravě a doplnění prvků běžeckého kolečka za přispění 

členů Lyžařského klubu Pernink. Obec zaměstnala nového technického pracovníka, který se 

bude mj. starat částečně i o letní a zimní údržbu obce, a to včetně Školní louky.  

Probíhající boje na Ukrajině se promítly i do života naší obce. Pernink, společně se svými 

občany, nabídl prchajícím lidem z Ukrajiny pomoc ve formě ubytování a vřelého přijetí dětí 

do školního kolektivu. Za to patří všem veliké poděkování. 

Za nepovedenou musím označit dokončení rekonstrukce nové střešní krytiny na budově 

obecního úřadu a kina. Děkuji tímto fotbalistům TJ Sokol Pernink, kteří pod vedením Jana 

Kotrly ml. bez nároku na honorář odstranili zbytek staré krytiny, položili fólii, vyspravili 

místa kudy zatékalo a uklidili nepořádek v okolí.  Položení nové střešní krytiny a 

klempířských prvků je plánováno po skončení zimy novou firmou. 

 

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych poděkoval všem, kteří obci pomáhají a jsou 

ochotni přiložit ruku k dílu, když je potřeba. Děkuji také našim dobrovolným hasičům za 

jejich pomoc a práci. Poděkování patří i dětem a učitelskému sboru základní a mateřské 

školy za reprezentaci a vystoupení na obecních akcích, Krámku u Patrika. Také děkuji za 

spolupráci všem zastupitelům a samozřejmě i mým spolupracovníkům, zaměstnancům 

obecního úřadu. 

Přeji vám všem krásný předvánoční čas, šťastné, veselé a také požehnané Vánoce, a 

především klid a pohodu. 

                                                                                                               Petr Groh, starosta obce  
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             Zápis a usnesení  2. zasedání zastupitelstva obce  
 

 

2. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 21.11.2022 od 18.00 hod. v 

zasedací místnosti OÚ Pernink 

 

Přítomni viz prezenční listina  

Omluveni: všichni zastupitelé přítomni 

 

1/2/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Václava Maška a Jana Doležela, 

pořizovatelem zápisu pana Ing. Ladislava Vetešníka 

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

2/2/22 ZO Pernink schvaluje program 2. zasedání ZO včetně jeho doplnění o 

projednání dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou Videst s.r.o. 

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

3/2/22 ZO Pernink schvaluje jednací řád zastupitelstva Obce Pernink , který je účinný 

od 1.12.2022 a zároveň ruší jednací řád zastupitelstva Obce Pernink schválený 

usnesením č. 2/2/18 ze dne 19.11.2018 

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

4/2/22 ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení 43. zasedání ZO 

Pernink ze dne 15.9.2022 a usnesení 1. zasedání ze dne 24.10.2022  

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

5/2/22 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace k 

30.9.2022 

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

6/2/22 ZO Pernink souhlasí s realizací projektu z výzvy č. 02_22_002 OP JAK – 

ŠABLONY I – ZŠ a MŠ Pernink, předpokládaná doba realizace 1.2.2023 – 31.7.2025 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 
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7/2/22 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2022 

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

 

8/2/22 ZO Pernink schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Pernink na roky 2024 

– 2028, který je součástí zápisu jako příloha č. 2 

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

9/2/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č.12/2022 dle předloženého 

položkového členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 3 

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

 

10/2/22 ZO Pernink schvaluje, že nebude dále uplatňovat předkupní právo dle § 101 z. 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů k pozemku p. č. 92/3 v k. ú. Pernink ve věci smlouvy s 

Karlovarským krajem zastoupeným Domovem pro seniory v Perninku a Obcí Pernink 

a pověřuje starostu obce vyřízením 

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

 

11/2/22 ZO Pernink bere na vědomí vyúčtování dotace LK Pernink, z. s. Z rozpočtu 

obce na rok 2022 

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

12/2/22 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově obecního 

úřadu Pernink na adrese TGM 1 , Pernink, prostory bývalého infocentra o výměře 26 

m2 ,  

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

13/2/22 ZO Pernink bere na vědomí vyúčtování dotace spolku DROSERA z. s. - 

záchranná stanice pro zvířata Bublava z rozpočtu obce na rok 2022 

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

14/2/22 ZO Pernink bere na vědomí vyúčtování dotace MAS Krušné hory , o.p.s, z 

rozpočtu obce na rok 2022 ve výši 5.000,- Kč, která byla poskytnuta na realizaci 

adaptační skupiny pro děti cizinců. 
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Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl přijat 

15/2/22 ZO Pernink schvaluje poskytnout organizaci Chráněné bydlení Sokolov z.s., 

Slavíčkova 1691, Sokolov, IČO 65528794 příspěvek z rozpočtu obce na rok 2022 na 

poskytování sociální služby osobám s lehkým a středně těžkým mentálním handicapem 

ve výši 5000,- Kč a pověřuje starostu obce Petra Groha podpisem veřejnoprávní 

smlouvy 

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

16/2/22 ZO Pernink schvaluje budoucí finanční spoluúčast na financování provozu 

ordinace praktického lékaře v Perninku a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu 

obce na úhradu těchto nákladů. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje schválení příslušné 

smlouvy mezi obcí a novým praktickým lékařem, kterému bude finanční částka 

případně poskytnuta, a to před jejím uzavřením. 

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

17/2/22 ZO Pernink schvaluje zásady pro vydávání zpravodaje – Perninské noviny – 

periodického tisku územního samosprávného celku, kdy samostatnou přílohou těchto 

zásad bude ceník služeb. 

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

18/2/22 ZO Pernink bere na vědomí Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s firmou Videst 

s.r.o., Otovice, Mostecká 377, IČO 27995771 a souhlasí se změnou termínu dokončení 

stavby, a to do 30.4.2023 a pověřuje starostu obce Petra Groha podpisem dodatku 

smlouvy. 

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

 

 

 

                                                                                 Obecní úřad informuje 
 

UPOZORŇUJEME, ŽE PLATBY V HOTOVOSTI PRO ROK 2022 PŘIJÍMÁME 

POUZE DO PONDĚLÍ 19.12.2022 DO 16:00 HODIN. 

 

DÁLE PŘIPOMÍNÁME, ŽE SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU Z POBYTU 

ZA 2. POLOLETÍ 2022 JE TŘEBA UHRADIT V OBDOBÍ OD 1.1.2023 DO 

15.1.2023. 
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Pernink přivítal čtyři nové občánky 

 

Ve čtvrtek 1. prosince v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítal starosta obce, 

pan Petr Groh, čtyři nové občánky. 

Novými občánky jsou – Josefínka Černá, Barborka Štěpánková, Vilemínka Šikolová a 

Anička Grohová. 

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 z mateřské školy 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 narodili v tomto roce.  

                                                                                                                                  Klára Grohová - matrikářka  

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                           Foto: Klára Vecková 
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Vážení spoluobčané, 

od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni 

živnostníci a nepodnikající právnické osoby. 

Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, 

věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během 

ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. 

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz. 

 

 

http://www.chcidatovku.cz/
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 PČR informuje  
 

 

Advent seniorům 

KARLOVARSKÝ KRAJ –  Krásné prožití Vánočních svátků bez úhony a 

nepříjemností!  

 

S nadcházející zimou přichází adventní čas a první svíčku na adventním věnci 

zapálíme v letošním roce  již 27. listopadu. Přípravy na Vánoce jsou v plném proudu, 

obchodní centra jsou plná nakupujících návštěvníků a vánoční atmosféra je všude 

kolem nás. Bohužel se i v tomto krásném období najdou ti, kteří využívají tohoto času 

ve svůj prospěch. Podvodníci, kapsáři a zloději jsou v tomto vánočním čase ve svém 

živlu. Využívají zejména lidské nepozornosti, ale také jejich dobrosrdečnosti. 

Především díky těmto vlastnostem končí v jejich sítích především starší občané 

v důchodovém věku.  

 

Aby se alespoň částečně eliminovalo páchání této trestné činnosti, připravili policisté 

z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje na období celého adventu 

preventivní projekt s názvem „Seniore, dej si pozor!“, který je financován z Programu 

Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality. Cílem projektu je především 

snížení nápadu trestné činnosti páchané na této skupině obyvatel a jejich informování 

o možnostech, kterými se lze proti této trestné činnosti bránit. Poznatky si však mohou 

odnést i lidé mladší, neboť není pravidlem, že si pachatelé trestné činnosti vybírají své 

oběti pouze mezi seniory.  

 

Policejní preventisté budou po celém Karlovarském kraji během adventu navštěvovat 

místa s velkým pohybem lidí, jako jsou například obchodní centra či parkoviště před 

nimi, kde budou rozdávat letáky s preventivními radami k dané problematice. Součástí 

letáčku je i křížovka s tajenkou. S letáčkem může být senior obdarován i stolním 

kalendářem na rok 2023, který obsahuje spoustu důležitých preventivních rad a 

informací. Aby si senioři tyto rady lépe zapamatovali, každá stránka je doplněna 

krásným ilustračním obrázkem. Po celou dobu adventu poběží v Českém rozhlase i 

preventivní spoty zaměřené na kapesní krádeže, podomní prodejce, online nákupy, 

platby kartou a výběry z bankomatu. Tyto preventivní spoty mohou slyšet i 

návštěvníci při svých nákupech v různých obchodních domech po celém 

Karlovarském kraji.   

 

Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Vám přejí 

krásné prožití adventního času bez jakékoli úhony a nepříjemností. 

 

 

                                                                                               kpt. Bc. Zuzana Churaňová 

15. 11. 2022 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
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Rumové kuličky 
Rumové kuličky připravíte i bez toho, abyste zapínali troubu. Pokud se vám tedy nechce 
péct nebo vás tlačí čas, vyzkoušejte tenhle nepečený recept. Po kuličkách se zaručeně 
jenom zapráší. 

Potřebovat budete: 

• 200 g drcených vlašských ořechů  

• 200 ml rumu 

• 150 g moučkového cukru 

• 100 g nastrouhané čokolády 

• 100 g drcených piškotů 

• Kokos na obalení 

Jak na to? 

Všechny sypké suroviny smíchejte (můžete k nim přidat i polámané cukroví nebo připálené 
kousky), přilijte rum a vypracujte tužší hmotu. Z té tvarujte kuličky, které budete obalovat v 
kokosu.  

 

 
 

****** 

 

Vítězné perníčky Kateřiny Štauberové ze soutěže o „Perninský perník“ 

 

 

https://www.bydlimekvalitne.cz/jak-na-vlasaky-zavarte-je-v-mikrovlnce-nebo-v-troube-diky-tomu-vydrzi
https://www.bydlimekvalitne.cz/domaci-piskoty-na-3-zpusoby-date-si-vy-nebo-vas-zvireci-milacek
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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 12, vydáno 8.12. 2022 

 

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

12.12.   18.00 

 
Ostrov 

Vánoce Osmanyho Laffity  moderuje Eva Decastelo  (Dům 

kultury, 350 Kč) 

18.12.   17.00 

 
Ostrov 

Staroměstký advent – poslední adventní neděle, vystoupí děti 

z MŠ Halasova, kapela Hokus Pokus a pěvecký sbor Orbis pictus 

(Staré náměstí) 

21.12.    18.00 

 
Horní Blatná 

Vánoční koncert s Lipským pěveckým sborem Gewandhaus, 

studenty hudební školy v Ostrově a hudebníky z pohraničí – 

hudba z raných dob Johanngeorgenstadtu – vstup zdarma, 

požadovaný dar -kostel svatého Vavřince  

21.12.    19.30 Johanngeorgenstadt 

Vánoční koncert s Lipským pěveckým sborem Gewandhaus, 

studenty hudební školy v Ostrově a hudebníky z pohraničí – 

Vánoční oratorium od J. S. Bacha – Městský kostel 

Johanngeorgenstadt – vstupné 15 Eu/os., děti do 16 let zdarma 

 

22.12.    19.00 

 

Pernink 
Gott na kopci – vánoční besídka divadla Kopec, písně v podání 

Antonína Štěpničky 

23.12. 

16.00 – 17.00   
Pernink 

 

Betlémské světlo – kostel Nejsvětější Trojice 

 

 

24.12.      21.00 

 

Boží Dar Půlnoční mše – kostel sv. Anny 

 

25.12      11.30 

 

Pernink Mše svatá – kostel Nejsvětější Trojice 

 

25.12.     19.30 

 

Boží Dar 
Česká mše vánoční J. J. Ryby – Karlovarský pěvecký sbor – 

kostel sv. Anny 

26.12.    19.30 Pernink Adventní koncert – ROHÁČI z Lokte nad Ohří -kostel 

Nejsvětější Trojice 

28.12.    17.00                  Ostrov Anna Julie Slováčková s kapelou – kláštěrní kostel Zvěstování 

Panny Marie 

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