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38. ročník, rok 2021, číslo 2 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi malou rekapitulaci poloviny zimní sezóny.  

Nelze si nevšimnout velkého nárůstu turistů a rekreantů v naší obci. V podstatě to lze vyjádřit 
jednoduchou rovnicí: Vládní opatření v souvislosti s nemocí COVID 19 + zákaz cestování do 
zahraničí = vysoký počet lidí toužících po zimních sportech a odpočinku na tuzemských horách. 

Touha po pohybu na čerstvém vzduchu se dá pochopit stejně jako to, že si hlavně děti chtějí užít 
sněhu. Ovšem vše musí mít svá pravidla a ty se musí dodržovat. Bohužel ne všichni psaná i nepsaná 
pravidla dodržují, a to pak způsobuje problémy nejen technického rázu, ale především 
v mezilidských vztazích.  

Vztah místní versus turisté je tak v současnosti celkem napjatý. A není se čemu divit, situace se 
někdy stává až neúnosnou. Desítky vozidel křižují ulice Perninku s vidinou jakéhokoliv zaparkování 
svého vozidla nejlépe co nejblíže běžecké stopě. Nerespektování dopravního značení, dopravních 
předpisů a soukromých pozemků je bohužel častým úkazem zejména o víkendech.  

Na obci jsme si tohoto problému vědomi a věřte, že parkování v zimních měsících řešíme už několik 
let, i když stále jsme zatím nedosáhli optimálního řešení. Druhým rokem se osvědčily přenosné 
zákazové značky v době zimních měsíců (např. zákaz zastavení v jednom směru v ul. Rennerova). 
Letos jsme také po dohodě se správou železnic začali na naše náklady udržovat parkovací plochu u 
železniční stanice a umístili směrové tabule k navedení turistů na toto bezplatné parkování.  To se 
osvědčuje a budeme se snažit rozšiřovat do budoucna další odstavné parkovací plochy, i když sama 
obec nedisponuje dostatečnou rozlohou ploch v lokalitách vhodných pro odstavné parkování.   

V souvislosti se zimní údržbou se všemi silami snažíme o udržitelnost schůdnosti chodníků a silnic. 
Není to vždy snadné a vážíme si vašeho pochopení, i když samozřejmě vím, že ne vždy se to podaří 
k všeobecné spokojenosti. Ale věřte, že doslova děláme, co můžeme.  

Lokalita naší obce je ideálním nástupním místem pro běžecké lyžování, stopy lemují většinu našeho 
území. Rolbaři udržující běžecké stopy odvádějí skvělou práci, díky za ni! Na své si tak přijdou 
nejen příznivci běžek, ale také pěší, pro které jsou připraveny speciální trasy, kam mohou i psi. 
Hojně je využíváno i naše běžecké kolečko, které je svým položením a osvětlením ojedinělé 
v širokém okolí.  



 2 

S tlakem lidí na pobyt venku jsme zaznamenali ještě další problém – rozmach sněžných skútrů a 
čtyřkolek s pásy, jejichž uživatelé se snaží veřejně předvést, co jejich stroje dokážou. Děje se to 
zejména v lokalitách běžeckých stop u Andělské ulice. Tito lidé nerespektují soukromé pozemky, 
neustálým hlukem motorů a rychlostí obtěžují ostatní, kteří touží po klidu, svou bezohlednou jízdou 
ničí upravované běžecké stopy a ohrožují bezpečnost běžkařů i chodců. V souvislosti s jejich 
nebezpečnou jízdou tak na vás apeluji, abyste v případě svého vlastního ohrožení nebo ohrožení 
bezpečnosti jiných osob neváhali tuto skutečnost oznámit Policii ČR na linku 158.  

Milí čtenáři, vzhledem k současné zdravotní situaci na sebe buďte opatrní, vyvarujte se zbytečného 
stresu a já pevně věřím, že brzy bude lépe.  

                                                                                                                        Váš Ladislav Vetešník 

Vážení a milí čtenáři, 

od nového roku se navýšila částka za odvoz směsného odpadu z jedné popelnice na 130 Kč. Chápu, 
že se Vám navýšení nemusí líbit, ale ráda bych upozornila na fakt, že se cena za odvoz popelnice 
neměnila téměř 17 let! Co se za tu dobu ale zvýšilo jsou náklady na odvoz komunálního odpadu i 
skládkovné, a to mnohonásobně. Obec vždy svoz směsného odpadu dotovala a dotovat i nadále 
bude, nemůže ovšem vydávat z rozpočtu více než 350 tis. Kč ročně. 

Dovolte mi trochu statistiky, v roce 2018 byly příjmy obce za svoz směsného odpadu 545 938 Kč, 
od Eko-komu za separovaný odpad přišlo do příjmů obce 192 965 Kč, celkem tedy tyto příjmy 
dělaly 738 903 Kč. Výdaje pak byly: za vývoz popelnic a skládkovné 769 972 Kč, za odvoz 
separovaného odpadu 170 200 Kč, za svoz bioodpadu 30 659 Kč a za svoz velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu jsme zaplatili 12 238 Kč, celkem výdaje činily 983 069 Kč. Obec tedy na svoz 
odpadů doplácela z rozpočtu 244 166 Kč. V roce 2019 byly příjmy za odvoz popelnic 513 562 a od 
Eko-komu jsme obdrželi 173 840 Kč, celkem 687 402 Kč. Výdaje za svoz popelnic a skládkovné na 
úrovni 765 274 Kč, za separovaný odpad 170 200 Kč za bioodpad 30 659 Kč a za nebezpečný odpad 
9 128 Kč. Celkem v roce 2019 činily výdaje 975 261 Kč. Obec tak doplácela 287 859 Kč. 

V roce 2020 se zvýšilo skládkovné z 1 063,50 Kč/t odpadu bez DPH na částku 1 578 Kč/t odpadu 
bez DPH a za odvoz separovaného odpadu došlo k navýšení z 14 375 Kč/měsíc + DPH na částku 18 
745 Kč/měsíc + DPH. Výsledek našeho odpadového hospodaření za uplynulý rok zatím ještě 
nemáme, ale vzhledem k navýšení jsme předběžně počítali, že obec bude doplácet 348 235 Kč za 
svoz odpadů v naší obci. Proto jsme se, ač neradi, rozhodli částku za odvoz jedné popelnice navýšit. 

V letošním roce se podle nového zákona o odpadech ještě zvyšuje rekultivační poplatek u ostatních 
odpadů z 35 na 75 Kč, rekultivační poplatek u komunálních odpadů ze 100 na 145 Kč a zákonný 
poplatek za všechny odpady se zvyšuje z 500 Kč na 800 Kč, což se podstatně promítne do nákladů 
na svoz komunálního odpadu a na skládkovné. Novým zákonem o odpadech se také nově stanovuje 
limit 200 kg směsného odpadu na jednoho trvale hlášeného občana, když ho překročíme, objeví se to 
opět ve vyšší částce za skládkovné. 
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Navíc nám tento zákon ukládá přejít na paušální poplatek za občana, už nebude tolerovat vývoz za 
popelnici tak, jak tomu bylo doposud. O nutných změnách týkajících se odvozu směsného odpadu 
vás proto budeme informovat v příštích měsících. 

         Vaše starostka 

 
 

Usnesení 21 . a 22. zasedání zastupitelstva   
 

23. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 20.ledna 2021 od 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 

Přítomni viz prezenční listina, omluven: pan  Jan Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: pánové ing. Ladislav Vetešník, Mgr. Michal Jelínek 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/23/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány ing. Ladislava Vetešníka a Mgr. Michala Jelínka   
a pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0 

Návrh byl přijat 

2/23/21 ZO Pernink schvaluje program jednání 23. Zasedání včetně jeho doplnění o záměr prodeje 
pozemků 354/35 a 356/39 v k.ú. Pernink žádost První Krušnohorská o.p.s., se sídlem D.Bechera 
1006, Karlovy Vary o dotaci na pořízení webkamery na kolečku 

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

Návrh byl přijat 

3/23/21 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 22. Zasedání ZO Pernink 

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

Návrh byl přijat 

4/23/21 ZO Pernink bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2020 předložené v položkovém 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas ( p. Jan Doležel) 

Návrh byl přijat 

5/23/21 ZO Pernink schvaluje Výroční zprávu za rok 2020 dle Zákona č. 106/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, která je součástí zápisu jako příloha č. 2 

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

6/23/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 v členění, které je součástí zápisu jako 
příloha č. 3 

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

Návrh byl přijat 

7/23/21 ZO Pernink schvaluje a doplňuje do Pachtovní smlouvy č. 2/2020 pacht p.p.č. 191/1 o 
výměře 10,4129 ha a p.p.č. 349/1 o výměře 3,5371 ha v k.ú. Pernink firmě Horský statek Abertamy, 
s.r.o., se sídlem Rybničná 482. 36235 Abertamy, IČ 62618873  

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

Návrh byl přijat 

8/23/21 ZO Pernink neschvaluje záměr prodeje st.p.č. 242 o výměře 115 m2 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas (p.Jan Doležel), zdržel se 0 

Návrh byl přijat 

9/23/21 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 354/35 o výměře 60 m2 a 356/39 o výměře 12 m2 

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

Návrh byl přijat 

10/23/21 ZO Pernink schvaluje zapojení Obce Pernink do akce Vlajka pro Tibet 

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

Návrh byl přijat.  

11/23/21 ZO Pernink schvaluje První Krušnohorské o.p.s. , Dr. Davida Bechera 1009/18, Karlovy 
Vary příspěvek z rozpočtu obce na r. 2021 ve výši 10000,- Kč na pořízení a umístění webkamery na 
běžeckém kolečku v Perninku 

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

Návrh byl přijat 

12/23/21 ZO bere na vědomí informaci o novém zákoně o odpadech platného od 
1.1.2021předloženém položkovém  

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

Návrh byl přijat 
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

Statistika obyvatel 

Vážení spoluobčané, 

i letos jsem si pro Vás připravila malou statistiku naší obce za uplynulý rok 2020 

 

• k 31.12.2020 žilo v Perninku 587 obyvatel, z toho 312 žen a 275 mužů 

• průměrný věk žen je 49 let a mužů 45 let. Celkový průměrný věk v obci je 47 let 

• v uplynulém roce se narodilo 6 dětí a 16 obyvatel zemřelo 

• k trvalému pobytu v obci se během roku 2020 přihlásilo 26 osob a 25 se odstěhovalo 

• nejstarší ženě v obci je 98 let a nejstaršímu muži 97 let 

 

 

Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 5 let: 

 

rok 2016 – 628 obyvatel 

rok 2017 – 628 obyvatel 

rok 2018 – 628 obyvatel 

rok 2019 – 607 obyvatel 

rok 2020 – 587 obyvatel 

 

 

 

 

 
 

                                   Za OÚ Pernink - Klára Grohová 
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           Policie ČR radí/informuje 
 

 

Buďte vidět 

Zimní období je specifické nejen změnou teplot, ale i tím, že se později rozednívá a brzy stmívá. 
Proto by měli být opatrní zejména nejzranitelnější účastníci silničního provozu, kterými jsou chodci 
a cyklisté.  

Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích, které platí pro všechny účastníky 
provozu. Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět i Vy a používejte 
reflexní prvky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Když budete vidět na 
dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou včas zareagovat a předejít tak střetu s tragickými následky. 

Na užití reflexních prvků myslí i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 
který chodcům stanovuje, že reflexní prvek umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, 
který se bude za snížené viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci, na níž není chodník ani 
veřejné osvětlení. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.  

Při snížené viditelnosti noste oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru, ve tmě či za mlhy. 
Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu chodce s vozidlem. Dnes je možné pořídit 
si mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěšků, nášivek či dalších reflexních doplňků. Reflexní 
doplňky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do komunikace. Chodec 
musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy zepředu i zezadu.  

Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, 
je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již 
na 55 m a pokud je jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 m, což je 
dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování. 

Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce 
zahlédne na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.  

V případě, že se i přes naše preventivní rady stanete účastníkem nehody, volejte na bezplatnou 
telefonní linku 158.  

 
 
nprap. Mgr. Věra Hnátková 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie 
Karlovarského kraje 
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A ještě pár preventivních rad pro návštěvníky hor 
 
 
 
 
Chystáte se na hory?  Přečtěte si pár našich  preventivních rad. 
 
Policisté Karlovarského kraje by rádi varovali návštěvníky hor před hrozícím nebezpečím, neboť i 
zde jim hrozí určitá rizika. 
 
Před jízdou do horských oblastí si nejprve zjistěte povětrnostní podmínky v dané oblasti. Mnoho 
horských oblastí a jednotlivých měst má již na svým internetových portálech aktuální 
meteorologické zprávy, případně web kamery přímo z dané oblasti. Pokud na horách panuje 
nepříznivé počasí, raději vůbec nevyjíždějte. 
 
Trasu výletu si vždy naplánujte a případně mějte i náhradní variantu. V krásném počasí se může stát, 
že oblast bude přeplněna turisty a nebude možné ani zaparkovat.¨Do hor se však nevydávejte bez 
kvalitní zimní výbavy vašeho vozidla. Což znamená povinné zimní pneumatiky, řetězy, případně 
lopatu na vyproštění vozidla. Auto mějte vždy dostatečně natankované. V případě, že někde 
uvíznete, si můžete alespoň přitopit, než pro Vás dorazí pomoc. 
 
Při pohybu na horách se držte vyznačených tras a dodržujte řádně místní dopravní značení v dané 
oblasti. Vždy u sebe mějte nabitý mobilní telefon, abyste si mohli v případě potřeby zavolat pomoc. 
I použití reflexních prvků je na horách důležité, neboť správný sportovec i turista se řídí pravidlem 
„vidět a být viděn“! 
 
V případě zimních sportů používejte kvalitní vybavení určené pro jednotlivé sporty. Můžete tak 
předejít nepříjemnostem s výstroji či nebezpečí úrazu. Při jízdě na lyžích či snowboardu mějte 
ochrannou přilbu, ochranu očí i páteře. Ochranná přílba a ochrana očí je důležitá i při bobování. 
 
Vozidla zaparkujte jen na vyznačených místech. Své věci nenechávejte volné viditelné a své 
sportovní vybavení nenechávejte bez dozoru, abyste se nestali obětí krádeže. Věci odkládejte jen 
tam, kde je máte na dosah  a na dohled či na zabezpečená a hlídaná místa provozovatele zařízení. 
 
 
 
       Věra Hnátková 
       Odd. tisku a prevence Krajského ředitelství  
       Policie Karlovarského Kraje 
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                                                                        INZERCE-koupě/prodej  
     
 
 
 

Koupím garáž v Perninku 
 

Kontakt: 608 942 233 
 
 

Obec Pernink  
 

prodá sněžnou frézu MC Culloch PM85 
jedná se o výrobek koncernu Husquarna, silný motor, pracovní 

šířka 68 cm, lehké ovládání komínu, tyčový(nikoli lankový) 
systém, uzávěrka kol, kovové provedení, 

POZOR nutná oprava 
Zájemci mohou podat nabídku nejpozději do 17.února 2021 do 
10.00 hod. (buď v podatelně OÚ – 1. patro kancelář matriky, nebo 
přímo starostce obce 1. patro kancelář starostky) , a to v zalepené 
obálce, označené „SNĚŽNÁ FRÉZA“,  do obálky napište Vaši 

nabídku v Kč, jméno a příjmení s adresou a kontakt na Vás 
fréza bude prodána nejvyšší nabídce 

 
 

 
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 2, vydáno 5.2.2021 
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