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Obnovili jsme tradici Tříkrálové sbírky a letos se v Perninku podařilo
pro Oblastní charitu Ostrov vybrat necelých 9 tisíc korun. Děkujeme
králům ze školní družiny a všem, kdo přispěli.

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva ze dne 23. 1. 2017
1/25/17 ZO určuje ověřovateli zápisu p. ing. Václava Cipru a p. Karla Kunsta
a
pořizovatelem zápisu pí. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
2/25/17 ZO schvaluje program jednání 25. Zasedání včetně doplnění v bodě různé – smlouva
o právu provést stavbu Karlova stezka II. Hlasování: pro 5 hlasů, proti 1 hlas (p. Ing. Cipra),
zdržely se 2 hlasy (pí. Junková, p. Holý).
3/25/17 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 24. zasedání ZO. Hlasování: pro 8
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
4/25/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2016 dle předloženého položkového členění,
které je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
5/25/17 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 248/2 v k.ú. Pernink panu R.G., Pernink za cenu
Kč 5,-/m2/rok. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
6/25/17 ZO schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 202/3 o výměře cca 200 m2 v k.,ú.
Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
7/25/17 ZO schvaluje uvolnit částku Kč 127000,- z rozpočtu obce r. 2017 na projektovou
dokumentaci „Celková rekonstrukce učeben v ZŠ“ a pověřuje starostku a účetní obce
provedením převodu této částky na Základní školu a mateřskou školu Pernink, příspěvková
organizace, Karlovarská 118, Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
8/25/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 dle položkového členění připraveného
finančním výborem, které je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 7 hlasů, proti
nikdo, zdržel se nikdo.
9/25/17 ZO bere na vědomí vyúčtování finanční částky Kč 3000,- , která byla poskytnuta
firmě Drosera, Bublava na záchranu handicapovaných živočichů z rozpočtu obce v roce 2016.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
10/25/17 ZO schvaluje výroční zprávu obecního úřadu v Perninku dle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
11/25/17 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do POV na Krajský úřad Karlovarského kraje
na akci „ Oprava chodníků, opěrné zdi od ZŠ k budově ŠD“ ve výši Kč 600000,- a pověřuje
starostku provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
12/25/17 ZO schvaluje zřízení kamerového systému a WIFI sítě v budově obecního úřadu za
částku 54890,- Kč a 12834,- Kč., dále kamerového systému v budově čp. 30 za částku
15130,- Kč a v č.p. 120 za částku 14983,- Kč a pověřuje starostku provedením. Hlasování:
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
13/25/17 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Cyklostezka Pernink-Horní
Blatná na p.p.č. 2493/5 v k.ú. Pernink se Svazkem obcí Bystřice se sídlem T.G.Masaryka 1,
Pernink IČ 75061465 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 7
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
Další jednání bylo stanoveno na 27.3.2017.
Úplné znění 25. zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách
www.pernink.eu, nebo na úřední desce Obecního úřadu. Pokud máte zájem o celé znění
zasedání zastupitelstva, můžete si ho nechat vytisknout v podatelně – Infocentru.
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Slovo starostky

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
první týden nového roku nám přinesl pěknou sněhovou nadílku, ze které se jistě radovaly děti,
ale už méně my, kteří se musíme postarat o průjezdnost obce. Pravda je, že za poslední čtyři
roky takovýto příval sněhu nepamatujeme, a tak jsme asi také zapomněli, jaké to je, když
deset dní v jednom kuse sněží. Snažili jsme se s tím všemi silami popasovat, přesto úklid
obecních komunikací bohužel nebyl vždy perfektní – někdy zapadl traktor, jindy se zase něco
na něm ulomilo a hned se všechno zkomplikovalo. I tak se na konec podařilo ulice vyčistit.
V této souvislosti velice děkuji Mírovi Mižigárovi, který neúnavně frézoval sníh z chodníků.
Kvůli sněhové kalamitě jsem také povolala Údržbu silnic Karlovarského kraje, aby odvezli
nebo odfrézovali mantinely sněhu z hlavního průtahu obcí. Svou práci udělali rychle a dobře,
v několika dnech byly všechny silnice vyčištěny. Sníh odváželi pod parkoviště na bývalém
Pragocaru, kde jim místo připravil Rudolf Holý s rolbou. Všem za jejich nezištnou pomoc
ještě jednou děkujeme a Vám milí spoluobčané děkujeme zase za pochopení.
A co nás v letošním roce čeká? Začnu kulturními akcemi – teď v únoru to bude již 7. ročník
reprezentačního plesu naší obce, pozvánku nalezete v tomto vydání PN. Další akcí, kterou
budeme letos pořádat kromě těch tradičních (Loučení se zimou, Čarodějnice, Dětský den, Běh
na vlak, Adventní zpívání a trh) je 2. ročník řezbářského víkendu – Perninský masakr, který
proběhne od 15. 6. do 18. 6. 2017. V rámci tohoto víkendu se v sobotu 17. 6. také uskuteční 2.
ročník Setkání perninských rodáků.
Letošek bude ale především ve znamení příprav na rok další, ve kterém by se měly realizovat
dvě velké akce. První je výstavba cyklostezky mezi Perninkem a Horní Blatnou, stavba bude
provedena v rámci projektu Karlova stezka, na kterou obdržel dotaci Svazek obcí Bystřice.
Druhou by pak měla být modernizace učeben v naší základní škole. Tady ale zatím nevíme,
zda jsme se žádostí o dotaci uspěli. Žádost byla podána na konci minulého roku a počítáme,
že rozhodnutí, zda jsme dotaci obdrželi, dostaneme někdy kolem poloviny roku. Tato akce je
naplánována na červen až srpen 2018 v objemu 5,6 mil. Kč. Pokud bychom se žádostí uspěli,
tak by naše škola měla zmodernizovány 2 jazykové a 3 další učebny pro fyziku s chemií, dále
pro přírodopis a počítačovou třídu.
Na posledním jednání ZO jsme se také dohodli, že budeme pokračovat s opravami chodníků.
Letos začneme u základní školy, kde opravíme rozpadající se zídku a zábradlí a následně pak
opravíme chodník od školy kolem panelových domů až k družině. Na jaře bychom měli také
mít hotovu projektovou dokumentaci k parkovišti u panelových domů a o dalším postupu a
akcích budete informováni v dalším vydání našich novin.
Vaše starostka Jitka Tůmová
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Zprávy ze základní školy

Školáci na sněhu
Nebývalá sněhová nadílka umožnila našim prvostupňovým školákům další tradiční pobyt na
lyžích v bezvadně upraveném skiareálu Pod nádražím. V týdnu od 9. do 13. 1. se vydávali na
svah žáci 2.-5. třídy pod dohledem svých učitelek a paní asistentky, aby se naučili základům
v lyžařské školičce. Ti pokročilí pilovali techniku s panem učitelem Vojířem. Ke konci týdne
se postupně všichni projížděli na velkém svahu, z čehož jsme měli velkou radost. Ačkoli na
sebe sluníčko nechalo čekat až do dalšího týdne a poslední den jsme čelili rozhodnutí zrušit
lyžování pro velký vítr, nadšení žáčků a bezpečné zázemí areálu rozhodlo. Děkujeme panu
Holému a jeho týmu, děkujeme instruktorům za již dlouholetou spolupráci a přívětivé
podmínky realizace zimních sportovních aktivit našich školáků a těšíme se na další rok.
Ani starší žáci nezůstávají zkrátka. Na hodinách Sportovní přípravy dětí a Tělesné výchovy se
vydávají do stopy, pokud jim to počasí a silný mráz dovolí. Při první sněhové nadílce jsme
využili prostor školního hřiště, další hodiny jsme již putovali do blízkého běžeckého areálu
Kolečko a do stopy směrem na Abertamy. Škola v posledních letech obnovila již zastaralou
běžeckou výstroj v podobě nových lyží a bot, které jsou žákům k dispozici. Přesto se nám
pomalu ale jistě nedostává určitého vybavení. Pokud najdete doma postradatelné zachovalé
funkční běžecké hole, škola je určitě s povděkem využije.
Žáky 7. třídy čeká v týdnu od 15. 2. lyžařský výcvik, který se uskuteční tradičně v areálu
Velflink. A celý druhý stupeň vyrazí na sportovní akci Den na sněhu.
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Setkání s rodiči
V lednu se uskutečnilo v prostorách KC Krušnohorka další setkání rodičů, učitelů a odborníka
v rámci projektu OP VVV, výzvy 22 „Cesty ke zlepšování výuky“. Hostem byla opět Mgr.
Nepeřená z Pedagogicko psychologické poradny v Karlových Varech. Tentokrát jsme se
zaměřili na problematiku vztahů ve třídě, projevy šikany a prevenci patologických jevů.
Všechna témata provázela živá diskuze přítomných v příjemné atmosféře s pohoštěním.
Další setkání s rodiči plánuje škola na 16. 3., tentokrát s Mgr. Podlahovou ze společnosti MP
Edukation na téma nebezpečí na internetu „Jste online“ a zdravý životní styl „Pohled do
zrcadla, aneb jak to vidí oni“. Pozvánky budou vyvěšeny na našich webových stránkách.
Budeme se těšit.

Tříkrálová sbírka v Perninku
Základem obřadů, tradic a zvyků, které se na Tři krále vykonávají, je biblická zvěst o tom, že
se do Betléma přišli malému Ježíškovi poklonit tři mocní mágové z východního světa. Ti
Ježíšovi přinesli tři významné královské dary – zlato, myrhu a kadidlo. A tak jsme 11. ledna
vyrazili po obci Pernink, abychom donesli štěstí a zdraví do domů všem, kteří nám otevřeli.
Děti ze školní družiny zpívaly krásně i přesto, že počasí nám vůbec nepřálo. Do obce došla
zima a děti obcházely domovy, aby za zpěvu „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví
vinšujem vám“ vybraly peníze pro Domov seniorů v Ostrově pod hlavičkou Oblastní charita
Ostrov. Částka 8 822 Kč byla použita na vybavení lůžek v domově. Vám všem, co jste
přispěli, patří veliké děkujeme.
Školní družina Pernink
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Skiareál Velflink ve spolupráci s Obcí Pernink
pořádají

12. 3. 2017
od 14:00 hod.

Maškarní na lyžích pro děti i dospělé

Lyžování je pro všechny zúčastněné masky od 14 hodin zdarma a pro
každou masku je také připravena sladká odměna.

Aktivní Pernink
„A“

Divadlo Kopec zve na premiéru komedie
Perninské divadlo KOPEC a jeho ochotnický divadelní soubor Vás zve na premiéru
komediálního představení SUCHÝ POMERANČ. Tuto hru Vám představíme 10. 2. 2017
od 19:30 v perninském kinosále. Lístky je možné zakoupit v obecním infocentru v hodnotě 50
Kč. Vybrané peníze využijeme částečně na divadelní náklady a část na dobročinné účely.
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Jménem nás divadelníků bych
chtěl poděkovat za dosavadní
podporu ze strany perninské
obce. Jmenovitě paní starostce
Jitce Tůmové a místostarostovi
Ladislavu Vetešníkovi. Všichni
se na Vás velice těšíme a
doufáme, že se u nás pobavíte.
Na shledanou v perninském
divadle.

Jan Mašata – Divadlo KOPEC
7
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Obecní úřad informuje

Upozorňujeme občany,
že poplatky za vývoz směsného komunálního odpadu

v 2. pololetí 2016
a
poplatek ze psů na rok 2017
lze zaplatit v období
od 11. 1. do 28. 2. 2017
v podatelně (infocentru) obecního úřadu v Perninku.

Kalendář akcí Pernink a okolí

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ
10.2.2017 Pernink
do 17.2.2017 Jáchymov
11. - 12.2.2017 Boží Dar

Perninské divadlo KOPEC uvádí veselohru SUCHÝ POMERANČ
Výstava "Pohádkové strašení"

23.2.2017 Boží Dar

Karlův běh
Přednáška RNDr. Michala Urbana "Krušnohorské doly na
historických mapách"
Světlušky - večerní závod v běhu na lyžích

25.2.2017 Pernink

7. Reprezentační ples obce Pernink

25.2.2017 Horní Blatná

Blatenská desetihodinovka

18.2.2017 Jáchymov

4.3.2017 Abertamy
11.3.2017 Ostrov
18.3.2017 Boží Dar
16. - 18.6.2017 Pernink
17.6.2017 Pernink

109 let Spolku zimních sportů
Ostrovský jarmark radosti
Kiwi Cup - závod v dobovém i současném Telemarku
2. ročník Perninského Masakru - dřevosochání motorovou
pilou
2. přátelské setkání bývalých a současných obyvatel Perninku

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz
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OBEC PERNINK
Vás srdečně zve na

7.reprezentační ples obce Pernink
Ples se koná v sobotu 25. února od 19.30 do 2.00 hodin
v komunitním centru Krušnohorka v Perninku.

K tanci a poslechu bude v průběhu večera hrát kapela KARLOVARKA.
Připraven je pestrý program.
Slosovatelné vstupenky o atraktivní ceny.

Předprodej vstupenek zahájíme v pondělí 6. února
v Infocentru Pernink, tel.: 353 892 104
Vstupné: 250,- Kč
Společenský oděv nutný.
Autobusová doprava zajištěna
(Potůčky, Horní Blatná, Abertamy,
Hroznětín, Merklín)

Těšíme se na Vás, dobře se bavte!
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Dopisy čtenářů
Pernink je horská obec a skiareál k ní patří
Reaguji na dopis manželů Ciprových a paní Wrbikové otištěný v PN s názvem Odvrácená
tvář zimní turistiky.
Je mi líto, že zimní turistika již paní Wrbikové ani manželům Ciprovým nepřináší žádné
potěšení ani sportovní vyžití. Dokud paní Wrbiková lyžovala a díky skiareálu Velflink
úspěšně podnikala ve svém kiosku, bylo vše v pořádku. Po ukončení této činnosti si ale ve
spojení s manželi Ciprovými začala stěžovat úplně na vše, co se týká provozu skiareálu
(rádio, večerní světlo atd.) Komunikaci s výše uvedenými lidmi se záměrně vyhýbám, abych
předešel neshodám, přesto paní Wrbiková na mě ukazuje hanlivá gesta a oslovuje mě
nepublikovatelnými výrazy. Ze strany Ing. Cipry dochází k šikaně neustálým verbálním
napadáním, fotografováním, telefonováním. Vyhrožuje uzavřením Skiareálu Velflink i Školy
lyžování Marian. Neshody vyvrcholily 8. 8. 2015, kdy mě Ing. Cipra křivě obvinil
z fyzického napadení. Policie ovšem díky kamerovému systému potvrdila nepravdivost jeho
výpovědi.
Dále k věci uvádím:
Měření hluku u domu č.p. 229 Krajskou hygienickou stanicí bylo zpochybněno Hlavním
hygienikem ČR, neboť proběhlo chybné měření na nezkolaudovaném přístavku (viz. Stavební
úřad). Přesto jsme provedli opatření (částečné zastínění převodovky), což Ing. Cipra kladně
hodnotil. Protihlukovou stěnu pak odmítli. Na základě měření amatérským měřákem Ing.
Cipra neustále vytěžuje policii v denních i nočních hodinách.
Vzhledem k již několik let špatné zimě jsme sáhli k zasněžování certifikovaným výkonným
sněžným dělem zn. Sherpa, které je běžně užíváno v mnoha skiareálech, obdobné se používá i
v sousedním areálu Pod nádražím. Vzhledem k tomu, že turbíny jsou hlučnější než tyčové
zasněžovací systémy, řešili jsme podmínky zasněžování kvůli rušení občanů Perninku na
říjnovém zasedání zastupitelstva.
Pernink je oblíbené horské středisko vhodné zejména pro rodiny s malými dětmi, pro které se
snažíme vytvořit co nejlepší a nejbezpečnější podmínky k lyžování a také trochu zábavy
v podobě karnevalu a oblíbených závodů pro malé lyžaře. Tuto naši aktivitu považuji za zcela
standardní a odpovídající umístění obce.
V Perninku 25.1.2017 František Štefan

Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR E 20101
v nákladu 400 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,
T.G.M. 1, 362 36 Pernink.
Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby,které se objeví v inzerátech.
Ročník 34, číslo 2, vydáno 1.2. 2017
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Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Sobota 4.3. DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ (;Velká Británie, Francie,USA 2016) Rom.komedie
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová je stále bez chlapa. „Trochu
povyrostla, stala se z ní úspěšná televizní produkční, vydělává dost peněz, líp vypadá a ještě líp se
obléká, ale je to pořád ta samá Bridget, která přitahuje maléry jako magnet,“ říká o své nejslavnější
postavě její představitelka Renée Zellweger. Dále hrají: Colin Firth, Patrick Dempsey, Emma
Thompson, Jim Broadbent ad. Režie: Sharon Maguire. Doporučená přístupnost: od 15 let.
Délka filmu: ca. 123 min. Český dabing.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 11.3. BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR 2016) Komedie
Od tvůrců komedie Ženy v pokušení. Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující
manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu
čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se
rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta
(Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který
díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil“… Dále hrají: Tereza
Kostková, Václav Postránecký ad. Režie: Tomáš Hoffman. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 97 min.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 18.3. PADESÁTKA (ČR 2015) Komedie
Takový horský humor. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp, láká Vojta Kotek na svou filmovou
komedii Padesátka, která se odehrává na hřebenech, svazích a v chatách zasněžených Krkonoš. Vojta
Kotek ji jako režisér připravil podle scénáře Petra Kolečka a její děj se točí kolem rázovitých lidí z hor,
jednoho běžkařského závodu a několika padesátek. Tvůrci slibují situační i konverzační humor,
překvapivé zvraty i pověstný Cimrmanův vichr z hor. Co se stane na horách, zůstane na horách, a dole
ať si dělaj, co chtěj. Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé, kteří zde žijí, ať už je sezóna
jakákoliv. Lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije, legendární lovec žen ozdobený
neplodností, barman se zálibou ve věštění. Hrají: Jakub Prachař, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Vilma
Cibulková, Tereza Voříšková, Vojta Kotek, Jiří Mádl a další.
Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 92 min.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 25.3. LEDOVÁ SEZÓNA (USA 2016) Animovaná komedie
V animované komedii Ledová sezóna se lední medvěd Norm vydává ze svého severního pólu do města,
které nikdy nespí. Do New Yorku. V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci a společně musí
zajistit svému zasněženému domovu klid od civilizace. A užít si taky trochu legrace, když už jsou
jednou ve městě . . . slavný New York teď čeká opravdová Ledová sezóna. Hlavním hrdinou
dobrodružné podívané pro celou rodinu je lední medvěd Norm. Lední medvědi jsou obávané šelmy,
mají obrovskou sílu, uplavou až 100km v kuse a mohou při své mohutnosti běžet až rychlostí 40 km
v hodině. Na běžné medvědí normy ale Norm kašle, tuleně má rád jako kámoše a ke štěstí mu stačí
hlavně dost zábavy a žádní otravní turisté na Arktidě. V českém znění: Jan Šťastný, Miroslav Táborský,
Sabina Laurinová, Klára Nováková, Pavel Rímský, Zdeněk Maryška ad. Režie: Trevor Wall.
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 86 min. Český dabing.

