
     

39. ročník, rok 2022, číslo 3 
 

 

 

Vážení a milí čtenáři, 

jistě sledujete válku na Ukrajině… Není nám lhostejná ruská agrese, a ještě méně 
utrpení lidí. Vyjadřujeme podporu statečným Ukrajincům, kteří bojují za svobodu a 
nezávislost své země, za životy svých dětí. To, co s sebou válka nese, bylo ještě před 
chvílí nepředstavitelné, nyní je to realita.   

Chtěli bychom nabídnout pomoc uprchlým Ukrajincům, je to to nejmenší, co můžeme 
pro těžce zkoušené konkrétní lidi udělat. Obracíme se na Vás, zda byste mohli 
nabídnout volnou ubytovací kapacitu pro přechodné ubytování těchto osob. Pokud 
ano, prosím, obraťte se buď na mě nebo na místostarostu. Informaci pak předáme dále 
zástupcům Karlovarského kraje. V současné době evidujeme tři ubytovací kapacity, 
které jsou k dispozici, jejich majitelům děkujeme. 

Pokud chcete Ukrajinu podpořit jakoukoliv finanční částkou, pak využijte třeba 
největší a nejzkušenější organizaci pro pomoc lidem v nouzi Člověk v tísni, na jejich 
stránkách naleznete odkaz „darujte“ a pak už postupujete dle návodu, č. účtu je 
0093209320/0300 – název účtu je SOS Ukrajina. Nabídku pomoci můžete také 
směřovat pomocí webu www.pomahejukrajine.cz 

Děkuji Vám, Jitka Tůmová, starostka obce 
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   Zápis a usnesení  36. zasedání zastupitelstva obce 14.2.2022 
 

 

Usnesení 36. zasedání ZO Pernink   konané dne 14.2.2022 od 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ Pernink 

Ověřovatelé zápisu: pan Mgr. Michal Jelínek a pan Ing. Ladislav Vetešník 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová  

 

1/36/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Mgr. Michala Jelínka a  Ing. 
Ladislava Vetešníka a pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo               Návrh byl přijat 

2/36/22 ZO Pernink schvaluje program jednání 36. zasedání ZO Pernink včetně jeho 
doplnění o projednání zpracování projektu revitalizace stromů Andělská alej v obci 
firmou Baobab a dále schválení kupní smlouvy s ing. Galinou Reznikovovou na koupi 
částí p.p.č. 1776/1 a 1909/1 v k.ú. Pernink dle Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 
22.12.2009 a posunutí projednávání jednotlivých bodů 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                              Návrh byl přijat 

3/36/22 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 35. zasedání ZO Pernink 
bez výhrad 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                              Návrh byl přijat 

4/36/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 2463/3 o celkové výměře 502 
m2v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 5 hlasů, proti 2 hlasy (p.Ing.Vetešník a p.Liška), zdržely se 2 hlasy 
(p.Doležel a p.Mgr. Jelínek)                                                       Návrh byl přijat 

5/36/22 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 269/1 o celkové výměře 523 
m2 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p.Doležel)    Návrh byl přijat 

6/36/22  ZO Pernink schvaluje uzavřít předloženou Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti s firmou CETIN, Českomoravská 2510/19. Praha 9, IČ 04084063  
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pro umístění podzemního komunikačního vedení na p.p.č. 792/1,792/8, 792/18, 792/20, 
800, 804/21, 809/12 a 2496/1 v k.ú. Pernink a pověřuje starostku obce k podpisu této 
smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

7/36/22 ZO Pernink schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková 
organizace přijetí věcného daru testů na Covid 19 v hodnotě 3338,- Kč 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

8/36/22 ZO Pernink schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková 
organizace přijímat od dárců věcné dary do 10000,- Kč, související s pandemií Covid 19 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

9/36/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje p.p.č. 349/36 o výměře 1635 m2 za 
podmínek, které jsou součástí zápisu jako příloha č. 1 a jsou rovněž součástí  zveřejnění 
tohoto záměru 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 1 hlas (p.Doležel), zdržel se 0          Návrh byl přijat 

10/36/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 v přeloženém položkovém 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2 a dále schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2022 v přeloženém položkovém členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 3 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

11/36/22 ZO Pernink bere na vědomí podání žádosti o dotaci pro SDH ve výši Kč 
349994,- 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat  

12/36/22 ZO Pernink schvaluje zpracování  projektu firmou Baobab na revitalizaci 
stromů ve VKP Andělská alej pro podání žádosti o dotaci Karlovarského kraje 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 

13/36/22 ZO Pernink schvaluje uzavření Kupní smlouvy s p. ing. Galinou 
Reznikovovou, Budovatelů1692/4, Karlovy Vary na koupi částí pozemků 1776/1 a 
1909/1 v k.ú. Pernink dle GP č. 796-1716/2003 za kupní cenu Kč 50,-/m2 a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                     Návrh byl přijat 
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   Zprávy ze základní školy  

 
 

Co se děje u nás ve škole 

Na konci února proběhly dva projektové dny: 

„Věda kolem nás“ – vyzkoušeli jsme si řadu pokusů z fyziky a chemie. 

 

„Olympijský den“ – připomněli jsme si, co všechno k olympiádě patří a při soutěži 
družstev jsme si vyzkoušeli některé sportovní disciplíny. 

 

 

První březnový den proběhl ve škole Masopust – připravili jsme si masky, vytvořili 
různé druhy masopustních klobouků a nechyběl ani průvod obcí za krásného počasí. 

 

 



 5 

 

 

Nezapomínáme ani na pohyb. V rámci hodin tělocviku často s p.učitelem vyrážíme na 
běžky. 

 

 

 

Samozřejmě i nás se dotkl konflikt na Ukrajině – přispěli všichni zaměstnanci částkou 
převyšující 7 000 Kč , byl zakoupen zdravotní materiál v rámci výzvy ČČK. Finančně 
přispěli i žáci, vybrané peníze z Masopustu putují také na pomoc Ukrajině   
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ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace, Karlovarská 118 

Zápis do 1.ročníku 

Dne: 19.4. 2022 od 14.00 – 16.00 

S sebou: občanský průkaz 

              rodný list dítěte 

Zápis se týká dětí narozených od 1.9.2015 – 31.8.2016                                               

a dětí s odkladem školní docházky. 

Zápis proběhne s osobní přítomností dětí ve škole. 

 

Zápis do mateřské školy 

Dne: 10.5.2022 od 9.00 – 15.00 

Povinná předškolní docházka se týká dětí, které dovrší 5 let věku do 31.8.2022 
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S  PČR informuje  
 

 

Přichází jaro 

KARLOVARSKÝ KRAJ – Na silnicích stále opatrně!  

Březen je měsícem, který mnoho z nás po dlouhém zimním období vítá s otevřenou náručí. Od 
března si již slibujeme vyšší teploty, více světla ráno i večer, více slunečného počasí a pochopitelně 
méně sněhových srážek, nižších teplot a dalších, pro mnohé takzvaných „nepříjemností“.    

Ačkoli se jaro o svá práva může oficiálně začít hlásit již 20. 3., ze zkušenosti moc dobře víme, že to 
světlé a teplé dny zdaleka přinést nemusí. Zrádné bývají zejména ranní mlhy a námraza, které ze 
zimního období ještě převládají.  

Chodcům proto doporučujeme stále věnovat zvýšenou pozornost vlastní viditelnosti a vyhýbat se 
nepřehledným místům. Pomoci nám mohou nejen osvětlená místa, ale i bezpečnostní reflexní prvky. 
Velice aktivním prvkem jsou retroreflexní materiály fungující na principu zpětného odrazu, kdy se 
světelné paprsky při dopadu na retroreflexní materiál odrazí zpět ke zdroji světla. Retroreflexní 
materiály jsou schopny odrážet dopadající světlo až na vzdálenost 200 metrů, proto mají velké 
uplatnění při zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním provozu. Velmi důležitá je i barva 
oblečení chodců. Siluetu chodce v modrém oblečení vidí řidič na vzdálenost 18ti metrů, v červeném 
oblečení je vidět na 24 metrů, ve žlutém oblečení je vidět na vzdálenost 37 metrů a v bílém oblečení 
je vidět na nejdelší vzdálenost - 55 metrů. Existuje celá škála různých reflexních materiálů od 
reflexních pásek až po magnetické led klipy či reflexní samolepky. Ty jsou v různých barvách a 
tvarech a můžeme je prakticky nalepit kamkoliv – na přilbu na kolo nebo na aktovku. Na oblečení 
pak lze použít různé nažehlovací reflexní motivy. Na kabelku či batoh je možné zavěsit reflexní 
přívěšek např. reflexní střapec. 

Řidiči by se zase v souvislosti se sníženou viditelností měli zvýšit pozornost při projíždění míst 
s větším pohybem osob - jakou jsou přechody pro chodce, rušné ulice či školská zařízení.  

Není to ale jen snížená viditelnost, která může díky očekávanému příchodu jara zrazovat. Jsou to 
také denní teploty. Ačkoli v březnu již bývají teploty vyšší oproti předchozím měsícům, v ranních 
hodinách může v noci stále převládat námraza a kluzký povrch komunikací.  

 

Chodci by proto neměli opomenout vhodné oblečení a obuv, díky kterému se mohou vyhnout 
zdravotním potížím a řidiči by zase neměli opomenout přizpůsobení jízdy stavu a povrchu vozovky. 
Zákon nám sice ukládá povinnost použít zimní pneumatiky do 31. března, nicméně se rozhodně 
vyplatí tento termín ještě protáhnout, a to zejména v horských oblastech, kde může být i v dalším 
měsíci vrstva sněhu a ledu na vozovce.  

Krásný vstup do prvních jarních dní přejí policisté Karlovarského kraje.  
                                                                                                                     por. Mgr. Lucie Machalová  
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Spolek přátel a podporovatelů českého Krušnohoří končí po dvanácti letech svou 
činnost  z důvodu vysokého věku členů 

 

Spolek, který se původně jmenoval „Verein der Freunde und Förderer von 
Kupferberg/Mĕdĕnec e.V.“( Spolek přátel a podporovatelů Měděnce),  byl založen v roce 
2010 v Rostocku. Důvodem pro jeho založení v tomto městě byl sudetoněmecký původ 
jedné z členek (její otec se narodil ještě v Měděnci) a skutečnost, že několik rostockých 
členů v letech 1980 až 2006 strávilo pár nezapomenutelných zimních dovolených v 
Perninku,  a to formou výměnných pobytů mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a 
univerzitou v Rostocku.  

Členové spolku, žijící v Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Bavorsku, Porýní-Falci 
a v České republice, se nejprve účastnili nově organizovaných setkání bývalých obyvatel 
Měděnce, organizovali mše včetně pěveckých vystoupení a vydávali měděnecké kalendáře. 
V roce 2014 se pak spolek přejmenoval a činnost byla rozšířena na všechny obce českého 
Krušnohoří. Účelem spolku bylo přispívat k zachování kulturního dědictví českého 
Krušnohoří 

Za dvanáct let své činnosti podpořil spolek částkou celkem 15 600 eur, získaných z 
členských příspěvků a darů, aktivity v celkem osmi obcích v českém Krušnohoří. Konkrétně 
v Perninku se spolek podílel na celkem 8 projektech. Finančně se podílel na sanaci a 
restaurování mariánské kaple v lese nad obcí,  na obnově sochy Krista před kostelem i na 
obnově staré kontribučenské sýpky. Sám pak spolek kolem sochy Krista postavil plot, 
restauroval hřbitovní síť, pozlatil nápisy na náhrobku Aloise Rennera, zřídil nové zábradlí 
mezi 2. a 3. rovinou hřbitova a obstaral duplikát kovové tabule s uvedením nadmořské výšky 
902,347 metrů, jejíž originál z nádražní budovy odcizil neznámý pachatel. Tento duplikát se 
v současné době nachází v kanceláři perninské starostky.  
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Činnost spolku ocenila Obec Pernink v roce 2016 společným vysazením Stromu české-
německého přátelství, konkrétně jeřábu, v rámci lidové slavnosti v městském parku.   

 

Za podporu při realizaci uvedených akcí se sluší poděkovat i  Ludmile Anderlové, paní 
starostce Jitce Tůmové, Romaně Liškové a Adolfu Hochmuthovi. Bez jejich podpory by 
nebylo možné tyto projekty realizovat.  

Členové spolku jsou rádi, že svou prací mohli trochu přispět k zachování kulturního dědictví 
této jedinečné kulturní krajiny českého Krušnohoří.  

Dr. Ádám Sonnevend / Rostock  
Foto: Ludmila Anderleová 
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                                                                                                    Inzerce 
 

 

 

 

Hledám garáž k nájmu v Perninku a okolí  

na půl roku 

TF: 603 834 846 
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Repríza politické satiry divadla KOPEC z nedaleké přítomnosti... 

 
Milí přátelé, před dvěma lety jsme doufali, že tato naše divadelní “satirka“ nebude za čas 
aktuální. Bohužel se ukazuje, že je aktuálnější než tehdy. Proto je naší povinností na všechny 
ty Krutiny, Šénmany, Bakšiše a podobné lotry upozorňovat i nadále. Uvádíme tudíž v repríze 
hru “Balíme králi Šénmane“ a to již koncem tohoto měsíce. Přijďte s námi podpořit svobodu, 
mír a život. Vaše vstupné bude zasláno našim sousedům, které mučí despotizmus a 
nesmyslná nenávist jednoho takového Krutina. Děkujeme Vám všem předem za účast a 
podporu. Vaše divadlo KOPEC … 

Za podpory obce Pernink 

 

 

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 39, číslo 1, vydáno 4.3. 2022 



 12 

 


