
35. ročník, rok 2018, číslo 2 
 

 

Vážení spoluobčané, 

jistě netrpělivě čekáte, jak dopadla naše jednání se zástupci České pošty ohledně zachování 
kamenné pobočky České pošty, s.p., v naší obci. V lednu proběhla kromě korespondence 
s nadřízenými orgány České pošty, s.p., také jednání s jejími zástupci. Nejprve to bylo v Plzni, 
kde jsem jednala s ředitelkou pobočkové sítě pro oblast Západní Čechy a s vedoucím oddělení 
podpory, snažila jsem se zpochybnit „výběrové řízení“. Podle jejich slov ale výběr 
provozovatele pošty Partner proběhl standardně a bez porušení pravidel. Dozvěděla jsem se, že 

leták, který označují za výběrové řízení, 
visel na viditelném místě na skle 
neobsazené přepážky na naší poště, a to 
od 9. 5. 2017 do 5. 12. 2017 a na tuto 
výzvu se nikdo nepřihlásil. Přesto měla 
Česká pošta, s.p., již v listopadu 2017 
vybraného provozovatele pošty Partner, 
se kterým pak 1. 12. 2017 uzavřela 
smlouvu. Česká pošta, s.p., prý dostala 
v rámci spolupráce s jednou společností 
tip na provozovatele potravin v naší obci, 
který by byl vhodným uchazečem na 
provozování pošty Partner…  

K tomu si dovolím poznámku: V naší 
obci jsou dva obchody s potravinami, 
Česká pošta, s.p., resp. její manažerka 
však oslovila pouze jediný, a s ním 
uzavřela smlouvu. To je fakt, který nám 
potvrdili zástupci České pošty, kteří však 
v takovém postupu nevidí vůbec žádné 
pochybení – mají zkrátka asi pro 
výběrová řízení svoje pravidla. Paní 
ředitelka dále uvedla, že Česká pošta, 
s.p., nemůže od smlouvy 
s provozovatelem jednostranně 
odstoupit. Podle ní je možné bez postihu 
odstoupit od smlouvy pouze na základě 
oboustranné dohody o ukončení platnosti 
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smlouvy, a takovýto úkon by byl pak bez jakýchkoliv sankcí. 

Dále jsme jednali s generálním ředitelstvím České pošty, s.p., konkrétně s ředitelem divize 
obchodu a marketingu a paní ředitelkou, která má na starosti poštu Partner, opět s negativním 
výsledkem. Jen nám pan ředitel řekl, že Česká pošta bude v našem případě provádět 
nadstandardní dozor nad průběhem zaškolování a zahájení provozování pošty Partner v naší 
obci. Neobstáli jsme ani s tvrzením, že Česká pošta, s.p., ruší svoji pobočku, která je podle nás 
zisková, což je proti zdravému rozumu.  Takovýto argument ale nikoho z vedení České pošty 
nezajímá, prostě manažerka pro výběr provozovatele pošty Partner si odškrtla další pobočku 
České pošty, s.p. A to je zřejmě to hlavní.   

Od Českého telekomunikačního úřadu jsme obdrželi informaci, že pobočka České pošty, s.p., 
v naší obci je skutečně poštou povinnou, a jako taková nemůže být zrušena bez 
plnohodnotné náhrady zajištění základních poštovních služeb. Jinými slovy řečeno, 
pokud by se NIKDO nepřihlásil, respektive v našem případě by Česká pošta, s.p., 
NIKOHO NENAŠLA, kdo by provozoval poštu Partner, tak by v naší obci Česká pošta, 
s.p., ZŮSTALA ZACHOVÁNA tak jako doposud, žádná pošta Partner by tu nebyla.  Což 
je popsáno v příloze rozhodnutí o udělení poštovní licence ze dne 12. 12. 2017.  

Na základě usnesení zastupitelstva obce jsme také jednali s budoucím provozovatelem pošty 
Partner a požádali ho, zda by od smlouvy neodstoupil. Bohužel ani jednání s budoucím 
provozovatelem pošty Partner nevedla ke kýženému výsledku, takže od dubna bude Česká 
pošta, s.p., převedena na provozovatele pošty Partner.  

Poslední krok, který jsem ještě udělala, bylo odeslání dopisu panu ministrovi vnitra, kde 
podávám stížnost na špatné hospodaření České pošty, s.p., a to především při výběru poboček, 
které se rozhodne Česká pošta, s.p., zrušit a převést na poštu Partner. Zatím ale nemáme 
odpověď. Rovněž jsem panu ministrovi vnitra zaslala petici „za zachování pobočky České 
pošty v Perninku“, kterou podepsalo 364 občanů, za to Vám všem moc děkujeme. V dopise 
také upozorňujeme na skutečnost, že postupně z malých obcí mizí kino, lékárna, pošta, 
hospoda, škola, dokonce i pravidelné autobusové či vlakové linky a my nechceme, aby se 
z našich obcí stalo jen místo pro přespání. Obranou proti zániku malých obcí je posilování 
pospolitosti i a zachování občanské vybavenosti v obci a takovéto kroky k ní rozhodně 
nevedou. 

Moc mě mrzí, že se nám nepodařilo přesvědčit zástupce České pošty ani nastávajícího 
provozovatele pošty Partner, aby od smlouvy odstoupili, a tím kamennou pobočku České pošty 
v naší obci zachovali. 

Co říci na závěr? Škoda, že provozovatel pošty Partner, když mu tato činnost byla nabídnuta, 
nepřišel na Obec a nezeptal se, proč Obec nechce sama provozovat poštu Partner. Rádi bychom 
mu to vysvětlili a předešlo by se celé této nepříjemné situaci, která u nás v Perninku se 
zrušením pobočky České pošty, s.p., nastala. Určitě by pochopil naše argumenty, že pokud by 
neuzavřel smlouvu o provozování pošty Partner s Českou poštou, s.p., tak by v obci NEBYL 
žádný jiný uchazeč (neboť se nikdo dle sdělení České pošty, s.p., nepřihlásil) a tudíž by tady 
kamenná pobočka České pošty zůstala, protože se jedná, jak už jsem napsala, o poštu 
povinnou. 

          Vaše starostka 
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Vážení spoluobčané, 
 
Chtěla  bych Vás srdečně pozvat na zasedání Zastupitelstva obce Pernink, které se bude 
konat v pondělí 26. 2. 2018 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v 1. Patře 
budovy, na které jsou pozváni a zúčastní se ho zástupci České pošty – manažerka pro 
poštu Partner, ředitelka pobočkových sítí v naší oblasti a vedoucí oddělení podpory – aby 
nám vysvětlili jejich rozhodnutí o zrušení pobočky České pošty a přechod na poštu 
Partner. 
Věřím, že se tohoto zasedání zúčastníte.     

Jitka Tůmová, starostka obce 
 
 

        Usnesení 35. zasedání zastupitelstva ze dne 15. 1. 2018  
 
 
1/35/18 ZO určuje ověřovateli zápisu pana Václava Maška, Aloise Štaubera a pořizovatelem 
zápisu Ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2/35/18 ZO schvaluje program jednání 35. Zasedání včetně jeho doplnění o projednání 
rozpočtového opatření č. 2/2018 a výroční zprávy OÚ Pernink dle zákona č.106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím za rok 2017. Hlasování: pro 7,  proti 0, zdržel se 0. 

3/35/18 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 34. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7,    
proti 0, zdržel se 0. 

4/35/18 ZO pověřuje starostku obce k jednání s budoucím  provozovatelem Pošty Partner 
v obci Pernink. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Dagmar Junková). 

5/35/18 ZO revokuje(ruší)  usnesení č. 20/34/17 ze dne 11.12.2017. Hlasování: pro 8, proti 0,   
zdržel se 0. 

6/35/18 ZO schvaluje záměr prodeje částí p.p.č. 212 o výměře 4 m2, dále p.p.č. 208/1 o 
výměře 51 m2 to vše v k.ú. Pernink a majetku Obce Pernink. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 
se 0. 

7/35/18 ZO schvaluje záměr pronájmu stpč. 300 o výměře 76 m2 v k,ú. Pernink v majetku 
Obce Pernink. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

8/35/18 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2017 v předloženém položkovém členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

9/35/18 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 v předloženém položkovém členění, které 
je součástí zápisu jako příloha č. 2 a dále rozpočtové opatření č. 2/2018 v předloženém 
položkové členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se  
0. 

10/35/18 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova, a to opravu 
chodníků ve výši 900 tis. (jáchymovská, pokračování TGM čp. 5 –k e.vč. 53, od mostu TGM – 
směrem do Střední ul.  a pověřuje starostku obce provedením. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 
se 0. 

11/35/18 ZO schvaluje výroční zprávu OÚ Pernink dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím za rok 2017. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se  0. 
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                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Děti z perninské školky a žáci ze ZŠ mají rádi umění i rádi sportují 
 

Paní učitelka Vlasta Polanská vyjela v pátek 26.1.2018 s dětmi do Karlových Varů. Zde se 
vydaly do Becherovy vily, kde  využily nabídky pro MŠ  výukového literárního a výtvarného 
programu. Děti se mohly seznámit s díly Karla a Josefa Čapků, vyslechnout úryvky z knížky 
Pejsek a kočička a na dané téma vytvářet na magnetické tabuli zdobení dortů, k dispozici měly 
i krásné omalovánky.  Naši předškoláci byli moc šikovní a samotným se výlet moc líbil. Po 
cestě domů se podívaly děti na stavební kulturní památku ruského kostela poblíž Becherovy 
vily. Na Masarykově třídě se podívaly na sochu našeho prvního prezidenta a paní učitelka jim 
připomněla, že se právě v dnešní den konají volby prezidenta republiky. Do Perninku celá 
výprava vrátila spokojena. 
 

Ve zdravém těle zdravý duch! Takto jsme pokračovali, ale v opačném pořadí od 30.1 do 9.2. a 
to lyžováním na zdejším Velflinku. Dopoledne se každý den vypravily starší děti s paní 
učitelkou Ilonou Höhnlovou na svah, aby se tam zdokonalovaly ve svém lyžařském umění, a to 
říkáme doslova, neboť naše děti již krásně lyžují pod dohledem Lyžařské školy Marian. Tímto 
našim skvělým instruktorům moc děkujeme. Zároveň děkujeme  areálu Velflink za poskytnuté 
příznivé zázemí. 
 

MŠ chystá na měsíc březen již tradiční projekt Česko čte dětem. Obracíme se touto cestou na 
všechny, kdo by chtěli přečíst dětem svou oblíbenou pohádku. Pro případné informace 
kontaktujte MŠ. 
 

S rodiči našich předškoláčků uspořádala škola na konci ledna v prostorách budovy ZŠ setkání 
s tematikou nástupu do první třídy. Setkání se za školu zúčastnili pedagogové z I. stupně Mgr. 
Hana Dlouhá, Bc. Pavel Dynda, učitelky z MŠ Ilona Höhnlová a Vlasta Polanská, 
vychovatelka ŠD Hana Schadeová a ředitelka školy Mgr. Dana Osičková. Rodiče byli 
informování o současném dění na škole, organizaci výuky, možnostech zapojení do 
mimoškolních činností, dále o spolupráci ŠD, MŠ a ZŠ. Dále se schůzka dotkla i organizace 
příštího školního roku a schopnosti školy zabezpečit kvalitní výuku a výchovu v malotřídním 
systému. Ředitelka školy spolu se svými kolegy o tom ubezpečili přítomné. 
 

Další, velmi zdařilé setkání s rodiči, zaštítěné projektem „ Šablony“, se uskutečnilo 30.1.2018.  
Naši základní školu navštívila spisovatelka Michaela Fišarová, autorka knih pro děti a mládež, 
která  žákům I. stupně a odpoledne pak rodičům představila svoji tvorbu, pohovořila o své 
tvůrčí práci, a dokonce o vzniku samotné knihy, než se dostane ke svému čtenáři. Tématem 
besedy se stalo i samotné čtenářství a nutnost rozvíjení čtenářské gramotnosti. V té souvislosti 
si také rodiče mohli zažít ukázkovou hodinu odpoledního klubu čtenářské gramotnosti, který 
vede pani učitelka Hana Dlouhá a která proběhla před setkáním se spisovatelkou. 
 

A co naši druhostupňoví?  Žáci devátých tříd mají posledních 14 dní na rozhodování o své 
budoucnosti, neboť do 1. března  je nutné odevzdat přihlášky na SŠ. Přejeme jim v této chvíli 
dobrou volbu.  Naši pedagogové se již zaměřili  na přípravu na přijímací zkoušky. V rámci 
projektu OP VVV je po celý rok nabízeno doučování v odpoledních hodinách. Žáci docházejí 
především na matematiku a zájem je také o český jazyk a angličtinu.  
Po celý rok je také v nabídce školy odpolední klub OUKEJ pod vedením školní asistentky paní 
Olgy Jurištové. Zde se mohou žáci připravovat na vyučování, napsat si domácí úkoly, čas se 
najde i pro volnočasové aktivity. Odpolední klub mohou využívat všichni žáci. Vhodný je i pro 
dojíždějící, kterým zrovna nenavazuje spoj hned po vyučování. 
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Spolu s paní Jurištovou  a Adélou Kučovou již plánuje škola i příměstský tábor pro žáky ZŠ, 
který se jako úspěšný loňský uskuteční na počátku prázdnin. Informace podá škola do poloviny 
dubna. 
Těšíme se také na týden po jarních prázdninách, kdy bude zahájen lyžařský kurz pro sedmou 
třídu a také Den na sněhu ve čtvrtek 22.února, kdy se všichni starší  žáci s pedagogy vydají do 
bílé stopy nebo na sjezdovky v našem okolí, a uctí tak probíhající Zimní olympijské hry. 
 
 
 

                                                                          Obecní úřad informuje 
                                        

 
Perninkem opět prošli koledníci s Tříkrálovou sbírkou 
 
I letos se počátkem ledna ve spolupráci s vychovatelkami a dětmi z perninské družiny 
uskutečnila v Perninku Tříkrálová sbírka. Koledníkům přálo nejen počasí, ale hlavně 
perninští obyvatelé, kteří byli v podstatě stejně štědří jako loni.  
 
V Perninku se podařilo vybrat 8795 Kč. V rámci oblastní charity Ostrov koledovalo 75 
koledníků, které doprovázelo 31 vedoucích skupinek. Ti v Ostrově a okolí vykoledovali 
dohromady 120 717 Kč. Z této částky se dle pravidel sbírky k nám do regionu vrátí cca 78 466 
Kč, které budou opět použity na podporu provozu Domovů pokojného stáří v Ostrově a 
Hroznětíně. 

Děti a ti, kteří je dobrovázeli si 
zaslouží velký obdiv a dík. Není totiž 
úplně jednoduché zaklepat na cizí 
dveře a oslovit ty, kteří je přicházejí 
otevřít. Proto nás doprovázející velmi 
potěšilo, že se přihlásili i děti, které 
se sbírkou pomáhali již loni. 
Potěšující a někdy až dojemné byly 
koneckonců i reakce většiny 
oslovených. Všichni prostřednictvím 
Tříkrálové sbírky pomohou těm, kteří 
jsou odkázani na pomoc druhých, 
jelikož si sami pomoci nemohou. 
Bylo by tedy skvělé, kdyby se sbírka 
v příštím roce uskutečnila i v některé 
z okolních obcí.  

       
Lenka Löfflerová 

       
 

 Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101v 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 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 35, číslo 1, vydáno  16. 2. 2018 
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UUppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbččaannyy,,  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleettíí  22001177  
aa  

    ppooppllaatteekk  zzee  ppssůů  nnaa  rrookk  22001188  
  

llzzee  zzaappllaattiitt  vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  lleeddnnaa  ddoo  2288..  úúnnoorraa  22001188    
  

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu  
 
 

 
 

 

 
Pozvánka 

 

Zveme zájemce - členy SPCCH i nečleny –  

na zábavné odpoledne  

s hudbou a bohatým „ Košíkem štěstí“,  

které se koná 

 

v úterý 6.03.2018 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. 
 

Těšíme se na Vás  
 

 Ingrid Doleželová a Eva Höhnlová 
dúvěrnice SPCCH pro Pernink 
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Provozování pošty očima místního podnikatele 

Jako signatář petice za zachování zdejší pobočky České pošty, s.p., a přímý účastník jednání s 
vedením České pošty, s.p., se pokusím o nezaujatý názor, jehož cílem je věcně popsat podstatu 
situace a aktuální dění. 
 

Jak podle dostupných informací funguje tento státní podnik: Každý rok je ve ztrátě cca 1,5 
miliardy a státní rozpočet dorovnává ztrátu částkou 0,5 miliardy. Tedy každý rok se částka 
zhruba mínus 1 miliarda účetně rozdělí na všechny pobočky České pošty v této republice. Na 
otázku, která pobočka je zisková, je odpověď – žádná, všechny jsou ve ztrátě. 
Vládním nařízením je Česká pošta zaúkolována „osekat přímé náklady o 2 miliardy”, a to se 
dělá u stolu a tužkou. Česká pošta, s.p., si ponechá nejatraktivnější pobočky ve vlastním 
majetku – cca 1000 poboček a ostatních cca 2500 poboček potřebuje vyvést z účetnictví, tím 
sníží své náklady. 
Jak vyvést tolik poboček a nenést následnou zodpovědnost za služby dané zákonem? Na 
zhruba cca 1000 dalších poboček je nutno nahlížet jako na pobočky zvláštního zřetele (sem 
patří Pernink) a ostatní je možné jakkoliv převést a nechat přirozeně zaniknout. To ovšem již 
bez účasti České pošty, s.p. – týká se Potůčků, Horní Blatné, Abertam atd. A nikdo za nic 
nemůže. Jak se to dělá? Osloví se nějaký podnikatel ať provozuje službu Pošta Partner, pošta 
zruší kamennou pobočku státního podniku, pošta bude platit novému provozovateli cca 16.000 
Kč měsíčně a všichni budou donekonečna tvrdit že je pobočka České pošty zachráněna. 
Provozovatel XY přijde časem na to, že částka hrazená Českou poštou je nedostatečná (jako na 
to přišli všichni před ním) a pobočku zruší jako nerentabilní. Česká pošta již není povinna něco 
znovu zřizovat, pobočka zanikne úplně a viníkem je XY, který pobočku zrušil. Výjimku mají 
pobočky zvláštního zřetele, tzn. mezi nimi i Pernink, a pokud XY zruší pobočku v těchto 
obcích, je Česká pošta ze zákona povinna okamžitě otevřít pobočku novou, třeba na jiném 
místě, ale okamžitě. No není to geniální? Celým smyslem Pošta Partner je přehodit existenční 
problém na jiný subjekt, než je Česká pošta, s.p. Jelikož se jedná o politicky velmi citlivý 
problém a rušení poboček přímo Českou Poštou je díky volbám a zastupitelskému systému 
krajně nepopulární, program Pošta Partner je geniální krycí manévr. 
 

A co jsme se tedy dozvěděli o naší pobočce od vedení České pošty, s.p.? Principiálně jim je 
úplně jedno, co se od stolu zruší či nezruší, jestli pobočka má nebo nemá příjmy, není 
relevantní. Všechny pobočky jsou ve ztrátě a do rukou jim spadl „svatý grál”, nestává se jim 
často, aby došlo ke zrušení pobočky zvláštního zřetele dle zákona.  
Zároveň je vedení pošty znepokojeno mírou odporu vůči oslovenému provozovateli 
v Perninku. Při vědomí toho, že za celé 2 roky měli jen 2 stížnosti dle celostátních statistik, 
které hrdě ukazují do televizních kamer, tuší, že v Perninku nastal obrovský problém. Zjistili, 
že postup v naší obci byl mírně řečeno nestandardní, a uvědomují si, že nejspíš nastane 
„přetlačovaná”, přitom míra rizika služby Partner je již tak značně vysoká. Problém si 
uvědomuje jak muž číslo 3 České pošty, s.p., tak ředitelka komunikace. 
 

V čem vidím faktický problém? Velice zjednodušeně řečeno – standardní postup je, že státní 
podnik osloví místní samosprávu a informuje ji o záměru zrušit pobočku. Následuje několik 
pracovních setkání, na kterých se předloží varianty možných řešení s vědomím hladkého 
přerodu do nových podmínek nebo pomoci ze strany samosprávy. Obě strany doladí detaily a 
běžně samospráva přebírá službu pro své občany.  
Tento postup se však v Perninku nestal. Provozovatel Pošty Partner byl osloven, nikoliv vybrán 
na základě dispozic. Někdo provozovatele oslovil, a ten by měl doložit, že toto vzniklé řešení je 
nejlepší možné. Zdokladovat nejlepší možné řešení pro občany je v případě neshod a nálad v 
Perninku téměř nemožné. 
 

Dokonce se domnívám, že oslovený provozovatel ani netuší jaká „hra” se tady hraje. Možná 
měl možnost nějakého „bussines plánu”, v jehož kalkulaci je započítána návštěva zákazníka 
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pošty a zároveň nákupu potravin. Ovšem to vše je smeteno vysokou mírou odporu k tomuto 
řešení a oslovený provozovatel bude bohužel dnes a denně čelit napadání za úroveň 
prováděných služeb. Ví to signatáři petice, ví to vedení pošty, ví to občané, ví to zastupitelé, ví 
to poslanci. Tady se snad ani nedá hovořit o svobodném podnikání nebo o obyčejné chuti do 
práce. 
 

Paradoxem vzniklé situace je samotná zákonná norma – pokud není žádný zájemce o 
provozování služby Pošta Partner, pošta by i bez dotace ze strany obce byla ze zákona povinna 
fungovat v nezměněném režimu dál. Je tedy zřejmé, že oslovený, a nikoliv vybraný, zájemce o 
provozování služby Pošta Partner, jedná proti zájmům samotné obce a proti zájmům samotných 
občanů Perninku. Existuje tedy přirozená úvaha, zda negativa značně nepřevýší pozitiva, a 
jestli společenská cena za provozování Pošty Partner osloveným zájemcem není extrémně 
vysoká. 
 
Dokonce je i známo, kdo vlastně na této situaci nejvíce profituje. Je to střední management 
České pošty, s.p., který splnil „domácí úkol” na rušení poboček, a ještě má v rukách eso, 
jelikož se jim povedlo zrušit pobočku zvláštního zřetele dle zákona.  
 

Osobně mám velmi dobrý pocit, že se téměř okamžitě vytvořila „fronta národního odporu” k 
tomuto řešení, že se spojili občané k vyřešení daného problému, že každý, kdo mohl, poskytl 
osobní kontakty a vazby na politiky k zesílení tlaku na vedení České pošty. Jediné, čemu státní 
podnik zaručeně rozumí, jsou finance ze státního rozpočtu a politický tlak na jeho vedení, které 
tam zítra kvůli špatnému rozhodnutí již být nemusí. Tento tlak bude ještě sílit. 
 

Je potřeba si taktéž uvědomit, že pokud nejvyšší vedení tohoto státu jej hodlá „řídit jako 
firmu”, je naprosto nezbytné, abychom na tuto situaci byli připraveni. Místní samospráva musí 
být obsazena opravdu kvalifikovanými lidmi, kteří rozumí dané problematice, a budou 
nekompromisně konat v zájmu zde žijících občanů. Již žádné fráze, ale reálná snaha a potřeba 
ubránit statut důležité obce v Krušných horách a nedovolit omezování či osekání pravomocí. 
 

Jsem bytostně přesvědčen o tom, že stát má poskytovat základní služby občanům a neplést se 
občanům do života. Českou poštu považuji za základní servis a obsluhu tohoto státu. Stát musí 
sloužit svým občanům a jedině jim se zodpovídat. 
 

Jiří Bílek 
 
 
Mýty a fakta o poště v Perninku 
 

1) ..že nájemce zachraňuje poštu v Perninku   
 

Dle zákona ČR je pošta v Perninku poštou zvláštního zřetele a zákon nařizuje státnímu podniku 
zabezpečovat služby v této obci. Až přímo oslovený a nikoliv vybraný nájemce svou činnost u 
České Pošty, s.p., ukončí, státní podnik je dle zákona povinen okamžitě otevřít pobočku 
kamenného typu v plném rozsahu činnosti. Jednoduše řečeno, vždy zde musí fakticky být 
služba České pošty.  
 

2) ..že starostka nechala poštu padnout 
 

Je přímo povinností řádného hospodáře striktně odmítnout diktované požadavky České pošty, 
s.p. Samospráva obce je partnerem nikoliv vazalem státního podniku, a už vůbec nemůže obec 
na svá bedra přijímat finanční ztráty státního podniku. Jednání starostky obce je naprosto 
správné a technicky věcné. Jednomyslné rozhodnutí zastupitelstva obce z dubna 2017 o 
odmítnutí prvotního návrhu České pošty, s.p., je proto naprosto pochopitelné. 
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3) ..že se jedná o plnohodnotnou náhradu   
 

Nejedná se o plnohodnotnou náhradu a z podstaty věci nelze v improvizovaném prostředí 
nabízet celý sortiment služeb České pošty, s.p., odbavovací systémy a reklamační řízení jsou 
výsadou státního podniku, proto nelze hovořit o plnohodnotné náhradě. Velcí odběratelé služeb 
v naší obci již nebudou moci plnohodnotně využívat služeb České pošty, s.p. Poslat pohled 
půjde bez problému, pro ostatní bude benefit přidané hodnoty nula. Zvlášť pro větší odběratele 
je tento systém služby nepoužitelný. 
 

4) ..a že je to vlastně jedno, já stejně na poštu nechodím   
 

Není to jedno. Říká se tomu občanská vybavenost a nejedná se o abstraktní pojem. Plná 
občanská vybavenost této obce je například důležitá pro koeficienty a cenové mapy této 
lokality. Až budete prodávat či kupovat svůj majetek, pojišťovat svůj majetek nebo zhotovovat 
odhady pro vlastní účely, budete velmi nepříjemně překvapeni snížením hodnoty vašeho 
majetku. Kde není plná občanská vybavenost, není možné účtovat plné ceny dle koeficientu 
cenové mapy. 
 

Jiří Bílek 
 
 
 

                                                                               Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2018 Boží Dar Světlušky - 6. ročník nočního závodu v běhu na lyžích 

do 15. 3.2018 Pernink Výstava fotografií z Krušných hor - obchůdek a galerie Květiny 
od Martiny 

23.02.2018 Pernink 
Balkánem tak trochu jinak - cestovatelská beseda s 
Michalem Jelínkem 

24.02.2018 Pernink 8. reprezentační ples obce Pernink 

24.-25.02.2018 Abertamy Závody psích spřežení 

03.03.2018 Abertamy 
110 let spolku zimních sportů v Abertamech - štafety v 
historickém oblečení 

04.03.2018 Boží Dar Dámská jízda - tradiční závody v klasickém lyžování 

09.03.2018 Pernink 
Tajemství perninské mýtiny - představení perninského 
divadla Kopec 

do 9.3.2018 Ostrov Tajemné Krušnohoří - výstava fotografií Víta Skotnici 

10.03.2018 Boží Dar Kiwi Cup - závod v dobovém telemarku 

do 11.3.2018 Ostrov ArchaeoMontan 2018 - výstava 

13.03.2018 Nejdek Pavel Šporcl - Pocta Paganinimu 

17.03.2018 Jáchymov 
Sanace starých důlních zátěží ve Svobodném státu Sasko - 
přednáška 

 

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz 
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 11 Prodej vstupenek v Infocentru Pernink. 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
Sobota 3.3.   HORA MEZI NÁMI  (USA 2017) Napínavé drama 
Alex (Kate Winslet) je fotoreportérka, která spěchá na vlastní svatbu. Má ji už za dva dny. Na 
letišti ji však zaskočí nečekané potíže, pravidelné lety jsou kvůli blížící se bouři zastaveny. Na 
letišti se setká s Benem (Idris Elba), lékařem spěchajícím na důležitou operaci. A tak tito dva 
náhodní spolucestující považují za velké štěstí, když najdou pilota malého letadla, který je 
ochoten s nimi odletět. Ale jejich radost vyprchá v okamžiku, kdy pilot za letu dostane mrtvici 
a letadlo se zřítí na zem. Tím se tito dva spolucestující, kteří se poprvé setkali až na letišti, 
ocitnou uprostřed zasněžených hor bez naděje na záchranu. Vysílačka je napadrť, pilot po smrti 
a kolem nich jen sníh, hory, skály a neobydlená divočina. Let nebyl ohlášený, nikdo tedy 
ztracené letadlo nehledá. Doporučená přístupnost:od 12 let. Délka filmu:109 min.Český 
dabing.         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 9.3. v 19:30 TAJEMSTVÍ PERNINSKÉ MÝTINY Derniéra úspěšné hudební 
pohádky ve které se objeví i Marcebile a perninský medvěd. Hrají: Martin Liška, Ladislav 
Vetešník, Romana Lišková, Renata Mašatová, Vojta Liška, Monika  Vetešníková, Eva 
Kunstová, Verunka Pošvová, Bedřich Lühne, Jan Mašata a dětský pěvecký sbor divadla 
KOPEC. Scénář a režie: Jan Mašata. Hudba a texty: Jan Mašata.  Živé představení.  
Délka představení: ca. 60 min. Vstupenky budou v předprodeji v IC Pernink, tel. 353892104. 
Vstupné 50,-Kč  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.3.  KONEČNĚ DOMA (USA 2015) Animovaný dobrodružný  Na naši krásnou 
modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci s mnoha chapadýlky místo 
nožiček…Střet světů se blíží…Hrají (hlasy): Ondřej Brzobohatý, Ivana Korolová, Ladislav 
Cigánek ad. Režie: Tim Johnson. Mládeži přístupno  Délka filmu: ca. 92 min.  Český dabing.              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 17.3.   SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU (Rusko 2016)  
Animovaná dobrodružná komedie  Pokračování populární animované série je opět plné 
dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim chvilku 
bude pořádně horko a chvíli zase hodně velká zima… Animovaný rodinný příběh natočil 
francouzský režisér David Alaux, který se podílel i na scénáři. V českém znění: Ondřej Rychlý, 
Martin Písařík, Marta Sovová, Filip Tomsa, Tereza Bebarová, Jana Altmannová, Jiří Knot ad. 
Režie: Alexey Tsitsilin. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 89 min.   Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.3.  ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK (ČR, Slovensko, Polsko 2017) Romantická 
komedie o představách rodičů, jak by mělo vypadat štěstí jejich dětí. Příběh filmu se odehrává 
na konci 50. let a s tragikomickým nadhledem vykresluje střet mezi předválečnou a poválečnou 
generací. Hrají: Anna Fialová, Ivan Lupták, Tereza Hladíková, Aňa Geislerová, Martin Finger, 
Filip Březina ad. Režie: Jan Hřebejk. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 113 min 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 31.3.   PŘÍŠERÁKOVI  (Německo, Velká Británie 2017) Animovaný, rodinný  
…nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví, které je před krachem, táta 
Frank je přepracovaný a každý den trpí pod tyranským šéfem. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá 
teenagerka a syn Max je sice matematický genius, ale ve škole ho ostatní šikanují. Mládeži 
přístupno. Délka filmu: ca. 96 min.  Český dabing.                             


