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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v tomto čísle PN se již jen velice krátce vracím ke zrušení pobočky České pošty, s.p., v naší
obci. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit ani zástupce České pošty, s.p., ani budoucího
provozovatele pošty Partner, aby od smlouvy odstoupili, a tak od 3. 4. 2018 vznikne v Perninku
pošta Partner. Chtěla bych Vám všem, kteří jste spolu s námi bojovali za udržení pobočky
České pošty v naší obci, moc poděkovat. Jen čas ukáže, zda Česká pošta, s.p., neudělala ve
svém rozhodnutí chybu.
Ráda bych Vás také informovala, že ve
čtvrtek 5. 4. 2018 k nám zavítá paní hejtmanka
Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová,
která přijala moje pozvání. Paní hejtmanka
projevila přání, že by se ráda setkala i
s obyvateli naší obce. Proto mi dovolte, abych
Vás srdečně pozvala na přátelské setkání s paní
hejtmankou, které se uskuteční ve čtvrtek 5.
dubna

od

16:00

v komunitním

centru

Krušnohorka. Paní hejtmanka ráda odpoví na
Vaše dotazy, takže nejen ona, ale i já se budu
těšit na setkání s Vámi.

Požehnané velikonoční svátky a radost s probouzející se jarní přírody Vám přeje
Vaše starostka

Usnesení 36. zasedání zastupitelstva ze dne 26. 2. 2018
1/36/18 ZO určuje p. Rudolfa Holého, p. Petra Groha ověřovateli zápisu, pořizovatelem zápisu
pak paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
2/36/18 ZO schvaluje program jednání 36. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
3/36/18 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 35. Zasedání ZO. Hlasování: pro 8 hlasů,
proti nikdo, zdržel se nikdo.
4/36/18 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Pernink, která nabývá účinnosti patnáctým
dnem od vyvěšení na úřední desce OÚ. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
5/36/18 ZO schvaluje prodej částí pozemků č. 208/1 o výměře 4 m2 a část p.p. č. 212 o výměře
51 m2, to vše v k.ú. Pernink, Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov IČ 70889988 a
pověřuje starostku podpisem předložené kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo,
zdržel se nikdo.
6/36/18 ZO neschvaluje finanční příspěvek na akci „Čištění řeky Ohře“. Hlasování: pro 8
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
7/36/18 ZO souhlasí se stavbou Pernink, pod Kostelní horou – dostavba kanalizace a
vodovodu, kdy investorem akce bude VSOZČ v zastoupení Vodakva, Karlovy Vary.
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
8/36/18 ZO bere na vědomí vyúčtování dotace z rozpočtu obce za r. 2017 od firmy Drosera,
z.s., Bublava 791. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
9/36/18 ZO schvaluje podání žádostí o dotaci pro SDH Pernink ve výši Kč 103500,- a pro
praktického lékaře v souvislosti se zavedením eReceptu ve výši 34160,- Kč. Hlasování: pro 8
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
10/36/18 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 dle položkového členěni, které je
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
11/36/18 ZO bere na vědomí čerpání příspěvku na r. 2017 z Krajské knihovny Karlovy Vary.
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.

Zprávy ze základní školy
Zprávy ze školy a školky
Únor byl pro naše školáky příjemný, protože si v týdnu 12.- 16. 2. užívali jarních prázdnin.
Perninská školka byla pro děti jako již tradičně otevřená.
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Návrat z prázdnin znamenal pro sedmáky 5 dní na lyžařském výcviku. Od středy 21. do úterý
27. 1. dopoledne i v odpoledních hodinách zápolili se zvládnutím sjezdového lyžování
v lyžařském areálu Velflink, kde měli připraveno perfektní zázemí. Počáteční nezdary a časté
pády se druhý den proměnily v jistotu a radost z lyžování, kterou nepokazil ani třeskutý mráz.
Začátečníci se rychle vyrovnali svým pokročilým spolužákům, a poslední den tak mohli
ukončit sjezdařskými závody.

Škola také věnovala pozornost Zimním olympijským hrám, které přinesly nejednu senzaci. Na
jejich počest byl ve čtvrtek 22.února uspořádán Olympijský den na sněhu. Žáci 2. stupně si
mohli vybrat aktivity podle svých schopností. Máme radost ze zájmu o běžecké lyžování,
kterého se ujaly paní učitelky A. Kučová a B. Tyrová. Ty se vypravily se svými svěřenci na
Červenou jámu. Skupina sedmáků zůstávala na Velflinku s pány učiteli M. Jelínkem a M.
Vojířem, další zdatní lyžaři si jeli zasjezdovat na plešivecké sjezdovky pod bdělým dohledem
D. Osičkové a J. Tomašeckého. Poslední skupina se vydala na pěší túru pod vedením M.
Klempové a J. Svobody, který si pro turisty připravil před výšlapem zajímavou přírodovědnou
přednášku.
ZŠ a MŠ Pernink by touto cestou chtěla srdečně poděkovat za podporu a vstřícnou spolupráci
se všemi provozovateli lyžařských areálů: pánům R. Holému, F. Štefanovi, P. Voráčkovi a
jejích spolupracovníkům. Díky nim můžeme navodit a podporovat u našich žáků a dětí
pozitivní vztah k lyžařskému sportu a zároveň vstřícný vztah k našim horám. Těšíme se na
další spolupráci příští rok.
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27. února opustili žáci 2. stupně zasněžené hory, aby se podívali do Karlových Varů a
kultivovali se na koncertě Karlovarského symfonického orchestru tentokrát s názvem „My
hrajeme skvěle“. Ukázky z širokého spektra hudebních žánrů (rock, pop, hip-hop, crossover,
jazz) doprovázel svým zajímavě podaným výkladem moderátor V. Braunreiter. Ještě jednu
skutečnost je zde vhodné zmínit, a to finanční podporu Karlovarského kraje při dopravě na
kulturní akce.
Měsíc březen – ke knížce zalezem. Tak bychom mohli charakterizovat aktivity v tomto
měsíci. Jako obvykle se těší děti v MŠ na předčítání z úst pozvaných hostů z řad rodičů,
příbuzných, učitelů a žáků v projektu Čteme dětem. Nezůstáváme pozadu s pořizováním
nových knižních titulů do našich školních knihoven a na podporu čtenářské gramotnosti jsme
zakoupili nové PC programy podporující práci s textem, s myšlenkovými mapami a rozvíjející
kritické myšlení. Pomůcky pak využíváme v běžných hodinách a v rámci klubu čtenářské
gramotnosti, který vede paní učitelka H. Dlouhá. Naši mladší žáci se vydají 21. března do
nejdecké knihovny, kde je pro ně stejně jako minulý rok připraven zajímavý program.
Zájem o četbu na 2. stupni se chystáme podpořit projektovým Dnem knihy 20.března, na jehož
přípravě se podílejí žáci 9. třídy pod vedením paní učitelky M. Klempové. Novinkou je také
instalace výstavy knih ze sbírky pro žáky 2. stupně v 1. patře s čtenářskými koutky a křesly pro
(náruživé) čtenáře. Tematickou nástěnkou podpořili Měsíc knihy i žáci navštěvující odpolední
klub OUKEJ.
Za ZŠ a MŠ Pernink Mgr. Dana Osičková

TJ Sokol Pernink
TJ Sokol Pernink/Jáchymov
Jaro 2018 – Krajská soutěž dorostu

31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
29.4.
5.5.
13.5.
19.5.
26.5.
2.6.
9.6.

SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO
SO

Plesná / Aš – Pernink / Jáchymov
Pernink / Jáchymov – Lomnice / Krajková
Stará Role – Pernink / Jáchymov
Pernink / Jáchymov – Citice / Bukovany
Chyše / Žlutice – Pernink / Jáchymov
volno
Nové Sedlo – Pernink / Jáchymov
Pernink / Jáchymov – Sedlec“B“
volno
Pernink / Jáchymov – Nová Role
Chodov – Pernink / Jáchymov
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výkop

odjezd

16:30
11:15
14:00
11:15
10:30

14:20
10:15
12:25
10:15
8:30

10:30
11:15

8:45
10:15

11:15
10:30

10:15
9:20

Co jsou Velikonoce?
Jsou popsány různé původy Velikonoc. V dnešní době jsou Velikonoce jako vzkříšení Ježíše
hlavním svátkem pro všechny křesťany a zároveň v nich můžeme vidět nejstarší křesťanské
svátky. Proto se o Velikonocích říká, že smrt není koncem, ale je třeba v ní vidět nový začátek
života. Velikonocemi nekončí jen půst, ale i tmavá a studená část roku. Dny se opět prodlužují,
vzduch je příjemně vlahý – přichází jaro! Velikonoce stojí přede dveřmi. Pro většinu lidí jsou
spojeny s prodlouženým víkendem nebo dokonce s prázdninami, hledáním velikonočních
vajíček a setkáváním se s rodinou. Ale odkud se tyto svátky vlastně vzaly a co se skrývá za
tradicemi, které se každoročně slaví?
Velikonoce v Krušných horách
O Velikonocích leží v Krušných horách většinou ještě sníh. Také ve stinných místech nížin lze
nalézt místa, kde se nacházejí zbytky sněhu. I přesto můžete již od rána slyšet štěbetání ptáků –
kosů, drozdů, pěnkav a špačků. Potoky bublají a se šploucháním odvádí vodu z hor do údolí.
Na slunečných místech začínají růst sněženky a krokusy. Příroda se pomalu probouzí zpět k
životu. Jaro teď přichází i do Krušných hor. Pokoje jsou ozdobeny čerstvými březovými
větvemi, na kterých jsou zavěšeny malá dřevěná velikonoční vajíčka nebo obarvená slepičí
vejce. V Krušných horách dříve byla velmi rozšířena tradice vystavování andělíčků, horníků a
dýmajících figurek rozličných tvarů. Svěcení pokrmů – vajíček a masa – jim dle středověkých
pověr dodává speciální sílu. K oslavě Velikonoc patřily i speciální pokrmy. Jednalo se o
králičí, jehněčí, kůzlečí, ale také drůbež. S nástupem křesťanství a jeho půstu získaly speciální
význam i vejce, která přinesla změnu do monotónního bezmasého jídelníčku. První pokrmy
vařené z vajec byly pravděpodobně připravovány mnichy. Jinak měla vajíčka ve středověké
kuchyni poněkud podřadnou roli.
Význam svátků
Velikonoční týden (Karwoche) – týden před Velikonocemi se nazývá velikonoční/pašijový
týden, je to jádro celého pašijového velikonočního času a zároveň tedy se jedná o nejdůležitější
týden křesťanského roku. Slovem “kar” se rozumí smutek nebo žal, který ovlivňuje toto
období. Pašijový týden začíná Květnou nedělí, dnem, kdy Ježíš přišel do Jeruzaléma. Dle
Nového zákona mu křesťané rozprostřeli na ulici oblečení a palmové větve a v průběhu mše
svaté byly palmové listy svěceny. Jelikož u nás žádné palmy nejsou, používají se místní zelené
větve.
Zelený čtvrtek připomíná den poslední večeře, kterou měl Ježíš se svými stoupenci den před
svým ukřižováním. Jeho významem je rozloučení Ježíše a prosby o odpuštění vin. Původ
tohoto označení nebyl nikdy přesně vysvětlen.
Velký pátek, tzv. smutný pátek je tichým svátkem, neboť se jedná o den úmrtí Ježíše Krista. Je
to největší křesťanský svátek. V mnoha katolických oblastech se v této době konají modlitby
Křížové cesty nebo procesí.
Bílá sobota je dnem bdění u božího hrobu. Tento den se nekonají žádné bohoslužby. Je
symbolem toho, že přese všechno život pokračuje. Kristus se v noci na neděli vrátil zpět a od
Velikonočního pondělí se slaví jeho zmrtvýchvstání. S tímto souvisí také velikonoční ohně.
Bílá sobota je také dnem příprav na Velikonoční svátky.
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Velikonoční svátky
Boží hod velikonoční je dnem radosti ze vzkříšení Ježíše. Při bohoslužbě je zmrtvýchvstání
Ježíše symbolizováno světlem. Také se opět rozeznívají zvony, které během velikonočního
týdne utichly.
Velikonoční pondělí je někdy nazýváno i Červené pondělí a je posledním dnem Velikonočního
týdne. Následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V našem prostředí je spojeno s nejrůznějšími
zvyky a tradicemi, které souvisí s přechodovými rituály končící zimy a začínajícího jara. Tyto
pondělní zvyky vesměs vystupují z křesťanského rámce chápání Velikonoc.

Obecní úřad informuje

Svoz objemového odpadu z domácností
a nebezpečného odpadu
proběhne
v sobotu 21. 4. 2018
na těchto stanovištích:
• 9.00 hod. ul. T. G. Masaryka u OBECNÍHO ÚŘADU
• 10.00 hod. Blatenská ul. u PIVNICE KONGO
• 11.00 hod. Karlovarská ul. odstavná plocha vedle RAGAZI
• 12.00 hod. Školní louka u PNEU SERVISU
(zde pouze objem. Odpad z domácností)
Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají osobně nebezpečný odpad.

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 3, vydáno 20. 3. 2018
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Kalendář akcí Pernink a okolí
24.3. 2018

14.4. 2018

Fox hunter – noční závod v běhu na lyžích
Liška ryšavá, anebo David znovu obživlý? Přednáška k 650.
Jáchymov
výročí narození Zikmunda Lucemburského
Nové Hamry Krušnej seběh

29.4. 2018

Hroznětín

Hroznatův běh

30.4. 2018

Pernink

Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic

8.5. 2018

Merklín

Merklínský duatlon

7.4. 2018

12.5. 2018
3.6. 2018
8. - 10.6.2018

Boží Dar

Merklín –
Plešivec
Pernink
Pernink

Horský výběh na Plešivec
Den dětí v Perninku
Perninský masakr 3 - dřevosochání motorovou pilou

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz

Na start významného 10. ročníku štafetového závodu družstev krušnohorských měst, obcí a
spolků v běhu na lyžích, který se konal 3. března 2018 v Abertamech, se znovu postavili i
lyžaři z Perninku. Desetičlenné družstvo pod taktovkou trenéra Rudolfa Holého a ve složení
Martin Müller, Iveta Zralá, Antonín Sedlák, Jan Doležel, Iveta Dibelková, Jan Eliáš, Michal
Jelínek, Marian Panak, Ladislav Vetešník a Petr Klíma v jízdě na historických lyžích a v
dobových kostýmech znovu potvrdilo, že běh na lyžích v Krušných horách a zejména v
Perninku, si stále udržuje závodní tradici. Ještě teď se nese krajinou jejich vítězný slogan "Ať
je teplo nebo mráz, my vyhráváme zas a zas!"
Sportu zdar!
Iveta Dibelková
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Od 18:00 hodin
Sobota 7.4. LAJKA

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

(ČR 2017) Loutkový animovaný sci-fi muzikál. Slavná psí
průkopnice Lajka žije! Malá planeta na rohu galaxie se stala novým domovem všech do
vesmíru vystřelených a navždy ztracených zvířat. Dost fantaskní příběh pro loutkový
animovaný muzikál. Lajka a ostatní zvířecí kosmonauti, kteří se z vesmíru již nevrátili, žijí a to
na vzdálené planetě v harmonickém soužití s místní faunou. Až jednou mezi ně doputují i dva
lidští kosmonauti a jejich harmonický i ten holý život je ohrožen… Hlasy: Lajka – Helena
Dvořáková, Ham – Jan Vondráček, Quirkrk – Petr Čtvrtníček, Jurij Levobočkin - Karel Zima,
Neil Knokaut - Miroslav Táborský ad. Námět, scénář, režie: Aurel Klimt. Mládeži přístupno
Délka filmu: 87 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 14.4. BAJKEŘI (ČR 2017) Komedie
Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Nevlastní bratři
Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy
pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní
show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo
nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné
„macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je
skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají
poněkud lépe, než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se
životem sice nese jistá úskalí, ale s humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce,
stavba stanu, chybějící elektrická zásuvka, ale také sok v lásce.
Hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Celeste Buckingham, Tomáš Matonoha,
Michal Suchánek, Vanda Hybnerová, Václav Postránecký, Pavel Nečas, Dana Batulková,
Vojtěch Machuta, Štěpánka Fingerhutová, Julie Šurková, Esther Lubadika ad. Režie: Martin
Kopp. Mládeži přístupno Délka filmu: ca. 95 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 21.4. CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ (Norsko 2017) Fantasy pohádka Že
jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů je zlověstný a hrozivý obr z
hor, který dříme ve své jeskyni a čeká na to, až se některá z princezen do svých osmnáctých
narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst…Hrají: Vebjorn Enger, Eili Harboe, Mads
Sjogard Pettersen, Elias Holmen Sorensen, Allan Hyde, Thorbjorn Harr, Gard Eidsvold ad.
Režie: Mikkel Branne Sandemose. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 104 min.Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 28.4. PSÍ POSLÁNÍ (USA/Indie 2017) Dobrodružný / Komedie / Drama /
Rodinný / Fantasy Film režiséra Lasse Hallströma Psí poslání vypráví cituplný a překvapivý
příběh jednoho věrného psa (namluvil Josh Gad), který nachází smysl své existence
prostřednictvím životů lidí, které učí smát se a milovat. Během pěti desetiletí nás jeden hlas,
hlas neúnavného psa, zavede na strhující a povznášející cestu, na které promlouvá k srdci všech
lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře. Přestože se během těch let postupně reinkarnuje do
několika psů různých ras, je to jeho pevné pouto se spřízněnou duší jménem Ethan, které
přenáší a inspiruje jednoho psa na jeho cestě za nalezením vlastního poslání a skutečného
smyslu existence a pro svého chlapce.. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 min.
Český dabing.
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