
     

38. ročník, rok 2021, číslo 12 
 

 

Vážení a milí čtenáři, 

Máme tu předvánoční čas, ani jsme se nenaděli a druhá adventní neděle je už za 

námi. Bohužel ani letos jsme na základě protiepidemických nařízení neuskutečnili 

tradiční rozsvícení vánočního stromu. Je mi líto, že jsme se společně nemohli těšit 

z vystoupení dětí z naší základní a mateřské školy, ze soutěže o nejlepší perninský 

perník, ani z tradičního vánočního jarmarku. Děti měly připravené pásmo krásných 

vánočních písniček, které jsem měla to štěstí slyšet, když jsem jim nesla do školy 

mikulášskou nadílku. Musím říci, že jsem byla opravdu smutná, že jste tyto melodie 

nemohli slyšet, zpívala celá škola i s pedagogickým sborem. Tak snad příští rok! Ani 

ostatní naše děti nepřišly zkrátka a dárek od Mikuláše jim na radnici vyzvedli rodiče. 

V předvečer druhého adventu bylo v našem kině napilno. Přijel k nám soubor Varvary 

Divišové adventním koncertem. Podle ohlasů to byl moc pěkný večer, posílám pár 

fotek. 
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Dovolte mi několik slov k samotné tradici Adventu, kde se vzal a jak vlastně vznikl? 

Období Adventu je vymezeno čtyřmi nedělemi před Božím hodem vánočním (25.12.) 

jako hlavním svátkem a vždy začíná v neděli. Letos připadl  první Advent na 28.11. 

Pro křesťany jsou tyto tři týdny typickým obdobím půstu a příprav na oslavu narození 

Ježíše Krista. Každá neděle před vánocemi nese svůj název. 

První neděle je zelená, následuje bronzová, pak stříbrná a poslední před Štědrým 

dnem zlatá. Věnec je typickým symbolem Adventu a určitě ani Vám na stole nechybí, 

měl by ozdobený nejrůznějšími vánočními motivy. Křesťané většinou zdobí věnec 

čtyřmi svíčkami, které po jedné zapalují každou neděli. Jedna svíčka vy měla být 

růžová a tři fialové. Na 1. adventní neděli se zapaluje svíčka fialové barvy, která uctívá 

proroky, kteří předpověděli narození Krista. Obecně však symbolizuje splnění svých 

přání. Na druhou adventní neděli následuje další fialová  po směru hodinových 

ručiček, která symbolizuje lásku, l rodinu a má připomínat jesličky Ježíška. V tomto 

týdnu se začíná péci vánoční cukroví. Na třetí adventní neděli se zapaluje jediná 

růžová svíce, která by měla představovat těšení se na konec období půstu, 

symbolizuje blížící se narození Ježíše Krista a pro křesťany vyjadřuje přátelství a mír. 

Tento týden je ideální čas pro důkladný úklid svých domovů. Na poslední čtvrtou 

adventní neděli se zapaluje poslední fialová svíčka, která symbolizuje klid a pokoj. 

Tato svíčka ukončuje adventní čas a otevírá bránu vánočních svátků. 

 



 3 

 

Na závěr Vám za naši obec přeji krásný adventní čas, šťastné a veselé Vánoce, pevné 

zdraví, spokojenost, klid a pohodu. 

                                                                         

                                                                                            Vaše starostka 

 

 

Vánoční recept na vanilkové rohlíčky podle Hany Zagorové: 

 

   250 g hladké mouky 

   210 g másla 

   100 g mletých ořechů 

   70 g moučkového cukru 

 

Ze všech ingrediencí zpracujeme těsto, necháme přes noc v lednici (budou se lépe 

tvořit rohlíčky), z těsta uděláme váleček,l nakrájíme na kousky a z nich pak 

vymodelujeme rohlíčky. Po upečení ještě horké obalujeme v moučkové cukru 

s vanilkou. 
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   Zápis a usnesení  33. zasedání zastupitelstva obce  22.11.2021 
 

 

 

33. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 22.11.2021 od 18.00 hod.  

Přítomni: viz prezenční listina, omluven: pan Václav Mašek 

 

1/33/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Jana Dvořáka a Martina Lišku a 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                         

Návrh byl přijat 

2/33/21 ZO Pernink schvaluje program 33. zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění o 
projednání Žádosti ZŠ a MŠ Pernink o odepsání částky 7725,- Kč za dlužné nájemné r. 2008,   
přijetí testů na Covid19 a dále odsouhlasení výroby rámů pro informační cedule  
k parkovacím automatům a projednání návrhu vymezení Ptačí oblasti Západní Krušné hory  

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

3/33/21 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 32. zasedání ZO Pernink bez výhrad 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

4/33/21 ZO Pernink schvaluje projektové záměry ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace 
zařazené do MAS Krušné hory, a to: 

- Revitalizace okolí školy a vybudování polyfunkčního venkovního hřiště se školní 
zahradou 

- Zateplení objektů školského zařízení (budova ŠD, MŠ a ŠJ) včetně rekonstrukce 
kompletních rozvodů topného systému v obou budovách ZŠ a MŠ Pernink), která 
zahrnuje instalaci nových kotlů, rozvodů a radiátorů a měření a regulace, které 
povedou ke snížení energetické náročnosti 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 
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5/33/21 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace 
k 30.9.2021 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

 

6/33/21 ZO Pernink schvaluje ZŠ a MŠ Pernink:  

- odepsání dlužné částky ve výši 7725,- za nájemné z roku 2008  
- přijetí daru 25 ks testů na Covid 19 ve výši 667,- Kč 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0    Návrh byl přijat 

7/33/21 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu hospodaření Obce Pernink k 30.9.2021 

Hlasování: pro 8 hlas, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

8/33/21 ZO Pernink schvaluje úpravu p.p.č. 792/1 v k.ú. Pernink tak, že geodetický bod č. 63 
v sektoru E4 p.p.č. 792/1 v k.ú. Pernink bude posunut směrem na sever o 3 m viz zákres, který 
je součásti zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

9/33/21 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2022 dle předloženého rozpisu, který je součástí 
zápisu jako příloha č. 2 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

10/33/21 ZO Pernink schvaluje uzavření Smlouvy o Dílo s firmou Videst sro Mostecká 377, 
Otovice 36001 na dodávku stavby plynovodu v lokalitě Nádražní ul. za nabídkovou cenu Kč 
1112932,57 a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (Jan Dvořák) 

Návrh byl přijat 

11/33/21 ZO Pernink neschvaluje záměr prodeje p.pč. 2463/3, dále části 571/1 a 191/12 a 
191/13 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 
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12/33/21 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 316/1 a části stpč. 280 to vše 
v k.ú.Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

 

15/33/21 ZO Pernink nesouhlasí s návrhem Ministerstva ŽP ČR na zřízení vymezení Ptačí 
oblasti Západní Krušné hory  

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 3 (ing. Ladislav Vetešník, Mgr. Michal Jelínek a Jan 
Doležel)  

Návrh byl přijat 

16/33/21 ZO Pernink schvaluje výrobu rámů pro informační cedule  včetně montáže za 
nabídkovou cenu Kč 41000,- vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo 
s firmou Vlastimil Vítek, Horná Blatná, Hamerská 36 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0     

Návrh byl přijat 

 

 

                                                                         Obecní úřad informuje 
 

 

 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE PLATBY V HOTOVOSTI PRO ROK 2021 

PŘIJÍMÁME POUZE DO PONDĚLÍ 20.12.2021 DO 16.00 HODIN. 
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                                        Zprávy ze základní školy  

 

Do školního roku 2021/2022 jsme vkročili s nadějí, že vše špatné je již za námi a rozhodli 

jsme se vnést trochu nové pozitivní energie do prostoru školní budovy. Vestibul základní 

školy prošel razantní renovací. Pedagogové přiložili ruku k dílu a obnovili unavenou tvář 

vstupu do školní budovy. Ve svém osobním volnu odstranili starou výmalbu a zrenovovali 

zašlou a pomíjivou slávu základní školy. V přiložených fotografiích můžete posoudit obnovu 

hlavního vstupu Základní a mateřské školy v Perninku. 

  Samozřejmě pracovní akce se neobešla bez lidí, kteří pomohli nejen radou, ale i materiálem 

a podporou. Chceme poděkovat rodinným příslušníkům, pracovníkům hobby market 

Baumax a panu Petru Grohovi. 

  Pedagogický sbor opět dokázal, že když jde o stejnou věc, tak i přes nepřízeň zvenčí se 

práci manuální i pedagogické daří. Až epidemiologická situace dovolí, velmi rádi uvítáme 

každého, jak z řad rodičů budoucích prvňáčků, tak i rodiče současných i minulých žáčků, 

aby si vytvořil vlastní osobní názor. Každému rádi ukážeme, co děláme, co je naším cílem. 

Doufáme, že opět nastane doba společných akcí rodičů, dětí, učitelů a tím i realizace 

společného zájmu nás všech – spokojené děti. 

  Začíná čas plný překvapení a vánočního poselství, najděme v sobě pokoru, kouzlo a jiskru 

světýlka naděje, buďme k sobě laskaví. 

Budeš-li laskavý k druhým, budou dnes laskaví k tobě a zítra k někomu jinému.                                                             

                                                         Pedagogický sbor Základní a mateřské školy v Perninku   
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První adventní neděle v Perninku proběhla skromně, stromeček se rozsvítil, ale nikdo 

nezazpíval. Pedagogové základní školy s dětmi nacvičili vánoční koledy, které nemohly 

zaznít u rozsvěcení vánočního stromku, tak v pondělí 29.11. zazpívali v prostorách školy a 

přišla i nadílka. 
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  PČR informuje  

 

Advent seniorům 

KARLOVARSKÝ KRAJ –  Krásné prožití Vánočních svátků bez úhony a nepříjemností!  

 

S nadcházející zimou přichází advent a první svíčku na adventním věnci zapálíme v letošním roce 
 již 28. listopadu. Přípravy na vánoce jsou v plném proudu, obchodní centra plná návštěvníků 
praskají ve švech a vánoční nálada se šíří všude kolem nás. Bohužel se v naší společnosti najdou 
tací, kteří této nálady využívají ve svůj prospěch, který však nemá nic společného se zákonnou 
formou. Podvodníci, kapsáři a zloději jsou bohužel v tomto krásném období ve svém živlu a páchají 
trestnou činnost, využívajíc zejména lidské nepozornosti či dobrosrdečnosti. Díky těmto vlastnostem 
končí v jejich sítích především starší občané v důchodovém věku. Na zranitelnosti jim navíc 
nepřidávají mnohdy ani zdravotní potíže či problémy s mobilitou.  

 

Z tohoto důvodu policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje připravili 
na toto období preventivní projekt s názvem „Advent seniorům“, jenž 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.  

 

Projekt je rozdělen na čtyři problematiky ve spojitosti s každým adventním týdnem.  

 

1. Adventní týden – „Kapsáři v době adventu“. 
2. Adventní týden – „Online nákupy“. 
3. Adventní týden – „Podvodníci za Vašimi dveřmi“.  
4. Adventní týden – „Platba kartou a výběr z bankomatu“.  

 

Policejní preventisté budou během celého adventu navštěvovat místa s velkým pohybem lidí, jako 
jsou například obchodní centra či parkoviště před nimi, po celém Karlovarském kraji, kde budou 
rozdávat letáky s preventivními radami k dané problematice. Součástí letáčku je i malý dáreček. Na 
každou problematiku poběží v Českém rozhlase po celou dobu adventu i preventivní spoty, které 
mohou slyšet návštěvníci i při svých nákupech v různých obchodních domech.   

 

Pro ty, kterým se s policejními preventisty nepodaří setkat, připomínáme alespoň pár základních 
důležitých preventivních rad:  
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Jak se bránit proti kapsářům?  
- Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla v nákupních vozících. 
- Nenoste u sebe velkou finanční hotovost. 
- Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně od karty. 

 

Na co si dát pozor v případě online nákupů? 

- Chybějící, neúplné, podezřelé, chaotické obchodní podmínky e-shopu. 
- Chybějící nebo záporné reference a hodnocení zákazníky. 
- Platba za objednané zboží pouze předem, dobírka není možná. 

 

Co s podomními prodejci?  

- Ověřte si identitu daného prodavače. 
- Nenechte se zlákat dárky a slevami.  
- V případě sebemenší pochybnosti nic nepodepisujte a nekupujte. 
- Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou dokumentaci důkladně neprostudovali.  

 

Jak se chránit při výběru peněz?  

- Nikdy nenechávejte u své platební karty poznamenaný PIN kód. 
- Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte. 
- Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN kód. 

 

Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné prožití 
vánočních svátků bez jakékoli úhony a nepříjemností. 

 

por. Mgr. Lucie Machalová 
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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 38, číslo 12, vydáno 8.12. 2021 
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