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Foto: Jiří Veselý

111 let Spolku zimních sportů
11. ročník štafetového závodu družstev krušnohorských měst, obcí a spolků v běhu na lyžích, se
konal 2. března 2019 v Abertamech. Vítězem se znovu stali lyžaři z Perninku. Desetičlenné družstvo
ve složení Martin Müller, Tereza Machová, Jan Doležel, Jan Eliáš, Michal Jelínek, Marian Panak,
Petr Klíma, Rudolf Kokrhel, Rudolf Höhnl ml. a Tadeáš Müller opět potvrdilo, že si běh na lyžích v
Krušných horách a zejména v Perninku, stále udržuje závodní tradici. Gratulujeme!

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva ze dne 25.2. 2019

1/5/19 ZO Pernink určuje ověřovatele zápisu p. ing. Ladislava Vetešníka a p. Jana Dvořáka
pořizovatele zápisu pí Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat.
2/5/19 ZO Pernink schvaluje program 5. Zasedání ZO. Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0. Návrh
byl přijat.
3/5/19 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 4. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro
8 proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4/5/19 ZO Pernink schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s firmou Olivius, Sokolov, Hornická 2252/6
na služby spojené s přípravou zadávacího řízení a jeho zveřejněním na akci „Celková modernizace
učeben ZŠ Pernink“ a dále na administraci a organizaci zadávacího řízení za nabídkovou cenu Kč
50000,-+ DPH a pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Pernink podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5/5/19 ZO schvaluje uzavřít příkazní smlouvu s firmou Olivius, Sokolov, Hornická 2252/6 na
zajištění činností souvisejících se zdárným dokončení akce „ Celková modernizace učeben ZŠ
Pernink „ viz čl. II. této smlouvy za nabídkovou cenu Kč. 35000,- + DPH a pověřuje ředitelku ZŠ a
MŠ Pernink podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 0. Návrh byl přijat.
6/5/19 ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání veřejné
zakázky na dodavatele plynu s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, IČ
70891168 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování pro 8 hlasů, proti 0, zdržel
se 0. Návrh byl přijat.
7/5/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého položkového členění, které je
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování pro 8 hlasů, proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8/5/19 ZO schvaluje uzavřít předložené znění smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. se
sídlem Děčín – Děčín-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín na přeložku kabelu NN z důvodů
výstavby parkovací plochy na p.p.č. 277/1 v k.ú. Pernink za cenu Kč 140000,- a pověřuje starostku
obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9/5/19 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí a dohodu o umístění stavby č. IV-120011890/VB/001 na akci Pernink, KV, p.č. 349/36 Kabel NN s ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy . Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat.
10/5/19 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku za r. 2018 z rozpočtu obce pro SPCCH Abertamy
ve výši Kč 5000,-. Hlasování pro 8 proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat.
11/5/19 ZO Pernink ruší usnesení č. 11/4/19 ze dne 21.1.2019 a dále ruší unesení č. 12/4/19 z téhož
dne. Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Data dalších zasedání: 6. zasedání 25.3. 2019, 7. zasedání 29.4. 2019, 8. zasedání pak 20.5. 2019
a 9. zasedání 17.6. 2019.
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Obecní úřad informuje
Pernink přivítal čtyři nové občánky
Ve čtvrtek 21. února v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítala starostka obce, paní Jitka
Tůmová, čtyři nové občánky – dvě děvčátka a dva chlapce.
Novými občánky jsou: Vojtěch Štěpánek, Leontýna Šestáková, Vojtěch Vetešník a Anežka
Jelínková.
Rodiče se podepsali do obecní kroniky, kde má každý nový občánek svou stránku. Maminky dostaly
květinu, děti malý dárek a pamětní list.
Všem novým občánkům přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a již se těšíme na
ty, které se narodí v tomto roce.
Klára Grohová – matrikářka

Foto: Klára Vecková

První březnovou sobotu se pořádal již 9. Reprezentační ples naší obce. Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří přiložili ruku k dílu a také všem sponzorům, kteří přispěli buď finančním nebo věcným
darem. Poděkování patří i organizátorům této akce, která si za dobu své existence získala opravdu
hodně příznivců. Věříme, že se všichni už teď těší na příští ročník obecního plesu.
-st3

Svoz
objemového odpadu z domácností
a nebezpečného odpadu
proběhne

v sobotu 27. 4. 2019
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 zákaz odkládání odpadu na stanoviště
před příjezdem svozové firmy.
Objemový i nebezpečný odpad
musí být předán svozové firmě osobně!
(Stanoviště budou monitorována)
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Domov pro seniory v Perninku, p.o.
V obci Pernink se nachází pobytové zařízení sociálních služeb Domov pro seniory v Perninku,
příspěvková organizace (dále jen „Domov“). Domov je příspěvkovou organizací a za finanční
podpory Karlovarského kraje poskytuje své služby seniorům z celého regionu již několik desetiletí.
V letošním roce čeká domov několik změn, které směřují k dalšímu zkvalitnění služeb, které
poskytuje.
Domov nově nabízí lůžko k zajištění bezodkladné péče (přechodný pobyt). Toto lůžko slouží
k přijetí zájemce o službu, který splňuje kritéria cílové skupiny, jeho nepříznivá situace vyžaduje
bezodkladnou pomoc a délka pobytu zpravidla nepřesáhne dobu 3 měsíců. Jedná se například o tyto
situace:
−
−
−
−

přechodné zhoršení zdravotního stavu pečující osoby,
dlouhodobou hospitalizaci pečující osoby,
úmrtí pečující osoby,
dočasná neschopnost pečující osoby nadále zvládat poskytování péče v domácím prostředí
ohrožující zdravotní stav zájemce apod.

V letošním roce dále domov chystá významnou úpravu přilehlé zahrady. Rozšíří se počet
bezbariérově dostupných cestiček a možnost venkovního posezení, přibude nový dřevěný altán. Tyto
úpravy bychom rádi realizovali do začátku letošního léta.
Na druhé pololetí domov připravuje velkou rekonstrukci vnitřních prostor budovy. Rekonstrukce
bude zaměřena především na zvýšení komfortu uživatelů služby. V projektové dokumentaci, která je
v současné době dokončována, je počítáno se zvýšením počtu jednolůžkových pokojů a zvýšením
počtu pokojů se samostatným sociálním zařízením.
Podrobné informace o Domově pro seniory v Perninku je možné získat na webových stránkách:
http://www.domov-pernink.cz.
Bc. Alfréd H l u š e k, ředitel Domova

Zprávy ze základní školy

Zima v naší školce
Jestli si někdo myslí, že když zapadal Pernink sněhem, že se v mateřské škole děti zachumlaly jako
medvíďata, tak se plete. Naše děti se nezaleknou ničeho, a proto za každého počasí vyrazí za
sportem, třeba lyžovat na Velflink, kde nám pan Štefan vždy perfektně nachystá terén. Děkujeme a
píšeme velkou 1. Nově pro letošní zimu jsem si připravila pro děti trénink bruslení. Děti vyrážejí
každou středu na zimní stadion v Ostrově, kde pod vedením trenérky zvládly své první bruslařské
krůčky. A i když jsme se vracely zpočátku s pěkně otlučenými kolínky, dnes už jsme na bruslích
5

jako doma. Chystáme se i na malou olympiádu mateřských škol. Tak nám držte palce nebo pěsti a
bruslařské štěstí !!!
Velké poděkování za dopravu patří řidičům, zejména panu Rýnešovi a hasičskému Fordu, který nás
vždy bezpečně doveze.
Za děti a školku Ilona Höhnlová

Masopust
Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu
Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu.
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdeme, ještě k sobě připijeme poznovu.
Masopustní říkankou jsme zahájili 14.2. 2019 masopustní den v Základní škole a mateřské škole
Pernink. Všichni se do akce zapojili a děti i dospělí přišli ráno v maškarním oblečení. Každá třída si
připravila program, kterým se představila. Mohli jsme vidět klisnu, Žida i kouzelnou nevěstu
v podání jednoho žáka z 9. třídy. Dětmi ručně vyrobené vozembouchy zněly ne jen v prostorách
6

školy, ale i průvodem v maskách po Perninku. Po vyhlášení nejlepšího programu, nejnápadnější,
nejstrašidelnější, nejbarevnější a nejveselejší masky jsme všichni navštívili domov pro seniory, kde
děti zazpívaly a přednesly krátké písně. Procházkou obcí jsme oslovili i starostku obce Pernink, jíž
byl stejně jako v domově pro seniory předán maskot masopustu. Celý den byl v náladě veselí, tak jak
tradice činí. Poděkování patří všem maminkám, které napekly koláčky, a tak jsme všichni byli
tradičně pohoštěni.
Vlasta Polanská

Zápis do 1.třídy
dne 9.dubna 2019
od 14.00 – 16.30 v učebně 4.+5.ročníku
s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte
Těšíme se na budoucí prvňáčky
v ZŠ a MŠ Pernink.

Inzerce
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PČR informuje

Senioři, nedůvěřujte cizím lidem
Policisté Karlovarského kraje varují před podvody páchanými na seniorech, jen od začátku letošního
roku byly nahlášeny dva případy, kdy pachatelé ze seniorů pod různými smyšlenými záminkami
vylákali přes dva miliony korun.
Nikdy nevpouštějte cizí lidi do svého bytu - když se jim nepodaří vylákat z Vás peníze přímo, znají
mnoho jiných způsobů, jak Vás okrást. Neukazujte nikomu, kde máte uložené úspory. Během Vaší
chvilkové nepozornosti Vám je mohou nezvaní návštěvníci odcizit. Nedůvěřujte neznámým osobám,
které vás osloví.
V případě, že někdo zvoní či ťuká, nikdy neotvírejte dveře dříve, než zjistíte, kdo je za nimi. Pořiďte
si panoramatické kukátko a bezpečnostní řetízek, tyto bezpečnostní prvky vám umožní pohlédnout
na osobu za dveřmi a vyvarovat se tak nebezpečí vniknutí cizí osoby do Vašeho bytu.
Pokud na Vás zazvoní opravář či pracovník jiných služeb (odečty plynoměru, vody apod.) a nemá
řádné označení, neotvírejte dveře a nejprve si telefonicky na dané instituci ověřte, zda má pracovník
u vás danou službu vykonávat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nabízenou službu odmítněte.
Nepodléhejte vidině levného nákupu, zprostředkování levnějších služeb či podomní nabídky výher
v loterii, ve většině případů jde totiž o podvody. Nikomu nesdělujte své osobní údaje.
Nedůvěřujte každému, kdo Vás požádá o pomoc, zejména o pomoc finanční – podvodníci využívají
důvěry a zranitelnosti zejména seniorů a vymýšlí si různé záminky k jejich okradení. Mohou Vás
požádat o peníze pro jejich hladovějící děti, o finanční hotovost na opravu právě rozbitého
motorového vozidla či požadovat po Vás peníze pro Vašeho vnuka či vnučku, kteří je za Vámi
poslali. Finanční hotovost jim nikdy neposkytujte, a to ani v případě, že jste si tuto informaci ověřili.
Nikdy nedávejte finanční hotovost neznámým lidem, které za Vámi měli poslat vaši blízcí, a to ani
v případě, že jste si tuto informaci ověřili.
Nenechte, aby na vás byl činěn nátlak od cizích osob ani od rodinných příslušníků k podpisu
závažných dokumentů například o poskytnutí peněžní půjčky či převedení nemovitosti.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, kteří vám mohou v případě potřeby pomoci. Důležitá telefonní
čísla mějte pro případ potřeby na viditelném místě a v blízkosti telefonu.
Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí trestného činu nebo v případě podezření ze
spáchání protiprávního jednání, ihned volejte na linku 158.
Krajské ředitelství policie KVK
oddělení tisku a prevence
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Divadlo Kopec uvádí
Hospoda U závěje aneb Netvor z hor
10.5. 2019 v 19:30 hod.
Kinosál Pernink

Předprodej vstupenek od 20.3.2019 v Infocentru Pernink.
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Kalendář akcí Pernink a okolí

5.3. - 2.4. 2019 Merklín

Výstava fotografií - Roman Klášterka, Zdeněk Razím a Bedřich Lühne

16.03.2019

Ostrov

Ostrovský jarmark radosti

16.03.2019

Boží Dar

Kiwi cup & Kiwi ples

16.03.2019

Jáchymov Přednáška "Falklandy - země paradoxů"

31.03.2019

Boží Dar

19.04.2019

Abertamy Kapela Kurtizány z 25. Avenue

27.04.2019

Jáchymov

28.04.2019

Hroznětín Hroznatův běh - Jaro 2019

10.05.2019

Pernink

26.05.2019

Jáchymov Běh o 106

15.06.2019

Pernink

14. - 16.6.2019 Pernink

Dámská jízda

Přednáška "Těžba uranové rudy v Československu a východním
Německu"

Hospoda U Závěje - představení divadla Kopec

Den dětí
Perninský Masakr - dřevosochání motorovou pilou

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

Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku 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 36, číslo 3, vydáno 14. 3. 2019

Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Sobota 6.4. GRINCH (USA 2018) Animovaná komedie
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Ty by
nejradši zrušil. A ve filmu, který natočili Padouši, co mají na svědomí Mimoně, se o to dokonce
pokusí. Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká
Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se
nechává obskakovat svým psem Maxem. Do civilizace vychází jen v těch nejnutnějších případech,
například když jeho lednice a spíž začnou zívat prázdnotou… Režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier.
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 90 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 13.4. TOMAN (ČR 2018) Drama
Filmové drama režiséra a producenta Ondřeje Trojana o vzestupu a pádu člověka, který kšeftoval s
osudy lidí. V hlavních rolích Jiří Macháček a Kateřina Winterová jako Zdeněk Toman a jeho žena
Pesla.V dalších rolích se představí Kristýna Boková jako Tomanova sekretářka a milenka
Třískalová, Stanislav Majer jako generální tajemník KSČ Rudolf Slánský, Marek Taclík jako
zpálený komunista, přednosta obranného zpravodajství Bedřich Reicin, slovenští herci Roman
Luknár jako Jan Masaryk, Marián Mitaš jako fanatický prosovětský bolševik a budoucí prokurátor
Karel Vaš, Lukáš Latinák jako politik Vlado Clementis nebo Táňa Pauhofová jako Tomanova sestra
Aurélia, dále Lukáš Melník v roli Tomanovy pravé ruky Františka Kuraciny, Jaromír Dulava jako
ministr vnitra Václav Nosek, Jiří Dvořák jako generál Bartík, Martin Finger jako agent zpravodajské
služby Adolf Püchler, Aleš Procházka jako Klement Gottwald. Dále hrají Petr Vaněk, Radek Holub,
Ondřej Malý, Matěj Ruppert, Jaroslav Plesl, Miroslav Táborský, Ady Hajdu, Václav Neužil, Pavel
Liška, Halka Třešňáková nebo Lucia Šoralová. Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh rozporuplné
osoby Zdeňka Tomana, muže mnoha jmen, šéfa naší zahraniční rozvědky, který významně ovlivnil
vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka a kariéristy s obrovskou mocí a
zásadním úkolem. Sehnat peníze, které komunistům vyhrají volby. A Toman peníze sehnat uměl.
Pro sebe, pro rodinu i pro stranu. Šmelina, vydírání, kasírování válečných zločinců i jejich obětí. Byl
tím, kdo umožnil odchod východoevropských Židů přeživších holocaust přes Československo do
Palestiny, samozřejmě za tučné, neustále se zvyšující provize od židovských organizací. Neštítil se
ničeho. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil on i jeho blízcí, byla pak vysoká. Film odkrývá období
tzv. třetí republiky, temné roky 1945–48, a příběh muže, o kterém se nikdy nemluvilo…
Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 145 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 20.4. LEO DA VINCI: MISE MONA LISA (Itálie 2018) Animovaný/dobrodružný
Leonardo je kreativní odvážný chlapec, který svými vynálezy neustále překonává zákony fyziky. Při
jejich testování v praxi mu trpělivě pomáhají věrný kamarád Lorenzo a Leova tajná láska Lisa. Když
však požár zničí všechen majetek Lisina otce, vydává se Leo s přáteli na tajemný ostrov hledat
ztracený poklad, jímž by uhradil vzniklé dluhy. Leo ale není jediný, kdo věří, že s použitím svých
jedinečných vynálezů dokáže poklad najít, a tak se postupně odkrývá příběh plný překvapení,
dobrodružství a zejména vynalézavosti… Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 85 min. Český dabing
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 27.4. Kino nehraje.
12

