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Vážení a milí čtenáři našeho zpravodaje, 

začnu nejprve tím, co nás už přes měsíc sužuje a všichni jsme museli změnit pravidla chování, která 
mohou být pro některé opravdu stresující. Koronavirus je nejspíš všude kolem a je opravdu nutné 
dodržovat hygienická opatření, ať už je to nošení roušek, mytí rukou, udržování odstupu min. 2 m a 
netvořit hloučky. Vím, že většina z nás to opravdu bedlivě dodržuje a za to bych Vám chtěla moc 
poděkovat. Proto také stále v naší obci není osoba, která by byla nakažena touto nebezpečnou 
nemocí. Prosím Vás také, abyste stále tato opatření dodržovali i v době, kdy se budou postupně 
otevírat provozovny, obchody a především restaurace či hospůdky.  

O velikonočních svátcích do naší obce přijely spousty chatařů a musím napsat, že většina se chovala 
ohleduplně, zůstávala na svých chatách či chalupách, případně vyrazili do přírody a dodržovali vše, 
co je v této době nutné. Krásné počasí využili i někteří provozovatelé hostinských zařízení, otevřeli 
svou provozovnu a přes okénko prodávali točené pivo. Na tom není nic špatného, to je povoleno. 
Bohužel horší to bylo s konzumenty, kteří jaksi zapomněli, že musí dodržovat nějaká pravidla. 
Takže, prosím Vás, pokud si dojdete na točené pivo, vezměte si ho raději domů na zahradu a tam si 
ho v klidu vypijte, děkuji Vám. 

A teď k chodu úřadu, od 20. 4. do 30. 4. 2020 je obecní úřad otevřen pro veřejnost každé pondělí a 
středu od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. Od 4. 5. bude otevřeno pro veřejnost i v úterý a 
čtvrtek, a to od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:30 hod.  Pokud půjdete na obecní úřad vyřizovat 
nějaké záležitosti, prosíme, abyste dodržovali hygienická opatření, nosili roušky, použili desinfekci 
na ruce, která je umístěna hned vpravo na zdi při vstupu do budovy OÚ a v 1. patře. Používejte ji, ať 
už jdete na úřad nebo na poštu. Do jednotlivých kanceláří (matrika, účtárna, stavební úřad) vstupujte 
jednotlivě, chraňte sebe, ale i zaměstnance obecního úřadu. Děkujeme Vám za pochopení. 

Ještě bych Vás ráda upozornila, že od 1. 5. do 30. 9. nám zase bude na území obce platit Obecně 
závazná vyhláška, která zakazuje používání hlučných strojů o nedělích a státem uznaných svátcích. 
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V květnu bude také probíhat svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, a to v sobotu 16. 5., 
leták najdete ve zpravodaji. Vzhledem k současné situaci vyzývám všechny, kteří přivezou tento 
odpad na stanoviště: MUSÍTE VYČKAT na svozovou firmu a dodržovat nařízení, tj. roušky, 
šátky, šály na nosu a ústech a odstupy min. 2 m. Upozorňujeme, že všechna svozová místa budou 
pod kamerovým systémem a budou pouze 3 – u obecního úřadu, v Blatenské ulici na parkovišti u čp. 
308 (objekt bývalé školky) a dále na parkovišti v Karlovarské ulici. 

Nezapomeňte také, že v neděli 10. 5. od 11:30 hod. proběhne v Perninku očkování psů, viz další  
strany našeho Zpravodaje. 

Vážení, možná jste v uplynulých týdnech také zaznamenali zvýšený pohyb motorkářů po zeleni v 
katastru Perninku. Obec se proti nelegálnímu motorismu v lesích a po loukách negativně vymezila 
již několikrát, dokonce na toto téma zorganizovala jednání s policií a vlastníky dotčených pozemků. 
Závěr byl jednoznačný: Nikdo to nehodlá tolerovat. Bezohlednost lidí, kteří kvůli vlastním zálibám 
ničí okolní prostředí, ohrožují volně žijící živočichy a negativně tak ovlivňují nás ostatní, nám není 
jedno. Věřím, že ani Vám a že zvýšený tlak veřejnosti, která dá najevo, že se jí to nelíbí, může 
pomoci. Prosím tedy, pokud zjistíte, že motorkáři nebo čtyřkolky jezdí tam, kde nemají, nebojte se 
volat linku 158 – operační důstojník pošle na místo hlídku k vyřešení. 

Abych ale nepsala jen samé negativní věci, tak několik těch pozitivních: pravděpodobně 11. 5. 
bychom mohli otevřít pro sportovní nadšence naši Krušnohorku, informace za jakých podmínek a 
opatření to bude, zjistíte na našich stránkách www.pernink.eu a také budou vyvěšeny u vchodu do 
objektu. Dětské hřiště u mateřské školky dostane nový kabát, již teď firma vyrábí nové herní prvky, 
a tak se naše děti a tím myslím nejen ty školkové, mohou těšit na zbrusu nové prolézačky, věřím, že 
jim uděláme radost.  

Podali jsme také žádosti na Kraj do Programu obnovy venkova na opravu živičného povrchu 
v Meinlové ul., dále na zateplení půdního prostoru a výměny oken v budově školní družiny, koncem 
dubna by měli krajští zastupitelé rozhodnout o přidělení dotací. Také jsme nechali zpracovat cenové 
nabídky na opravu chodníku v Karlovarské ulici kolem krámku U Patrika, dále na parkovací místa u 
panelových domů, zpracovává se projektová dokumentace přístupové cesty a inženýrských sítí 
k pozemkům pro stavbu rodinných domů a také projektová dokumentace na rekonstrukci objektu 
bývalé školky, kde by mělo do budoucna vzniknout 6 bytových jednotek. V prosinci loňského roku 
jsme podali žádost na Kraj ohledně příspěvku za škody, které vznikly v důsledku kůrovcové 
kalamity v obecních lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Po Velikonocích jsme obdrželi 
z Kraje rozhodnutí o přiznaném finančním příspěvku ve výši 45810 Kč. Tyto peníze proinvestujeme 
právě na obnovení lesních porostů na holinách vzniklých nahodilou těžbou jehličnatého dříví. 
Věříme, že budeme i úspěšní v rámci zbývajících žádostí. O některých, ale i dalších tématech 
budeme jednat na našem veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 4. 5. 2020 za 
mimořádných opatření dle nařízení Vlády ČR. 

Tak ještě stále vydržme ta opatření, která jsou pro naše zdraví nutná, dávejte na sebe pozor a 
opatrujte se! 

           Vaše starostka 
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

 

Co je možno považovat za objemový odpad:  

stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od 
domácích přístrojů a zařízení, apod. 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  

nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových jader, 
nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, popel, odpad z 
likvidace autovraků, pneumatiky, staré oblečení, hadry a boty, případně pytle a 
krabice naplněné drobným odpadem z domácností, záchody, umyvadla, dveře, apod.  

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají nebezpečné 
vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a akumulátory, zářivky a ostatní 
odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a 
mrazničky, zářivky, televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a 
pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 
fotochemikálie, pesticidy, jakož i  obaly a odpady znečištěné látkami. 

Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které 
předají osobně objemový i nebezpečný odpad! 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 
proběhne  v sobotu 16. května 2020 

na těchto stanovištích: 

  v   9.00 hod. u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 

            v 10.00 hod. Blatenská ul., parkoviště u č.p. 308 (bývalá školka) 

        v 11.00 hod. na Karlovarské ul. odstavná plocha vedle RAGAZI 
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Zápis do mateřské školy v Perninku 
   
Vážení rodiče,  
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, proběhne zápis do mateřské školy na školní rok 2020-2021 
bez přítomnosti dětí. Přihlášky si můžete vyzvednout ve školce v Rennerově ulici 13.5. od 10 do 13 
hodin, nebo se telefonicky domluvit s paní učitelkou Ilonou Höhnlovou na tel. 728 028 291. 
 

 

V Perninku se uskutečnil PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  

Během jarních prázdnin se v Perninku uskutečnil příměstský tábor pro děti do 14 let. 
Zúčastnilo se celkem 12 dětí za dohledu dvou vedoucích.  
 
Během jarních prázdnin jsme uspořádali v Perninku příměstský tábor pro děti do 14 let. Základna 
tábora byla v místní chatě. Táboru se zúčastnilo 12 dětí různého věku.  
 
Pro děti byly připraveny hry, soutěže, výlety pěší i autobusem. Děti měly celý týden nabitý program. 
Shlédly expozici rukavičkářství v Abertamech, navštívily farmu Kozodoj ve Staré Roli, kde se 
naučily technikou plstěním 
vytvořit z vlny náramek. 
Uskutečnil se výlet vlakem 
do Nových Hamrů, kde si 
užily v bazénu den plný 
zábavy. 
 
I když letošní zima moc 
zimním radovánkám nepřeje, 
děti vyrazily na svah a pěkně 
si zalyžovaly. Bohatý 
program připravovaly a 
dozor nad dětmi vykonaly 
PhDr. Mgr. Šárka 
Bystroňová a Marcela 
Růžičková, kterým moc 
děkujeme.   
 
Příměstský tábor pořádala organizace MAS Krušné hory, o.p.s. spolu s partnerem, organizací 
Náhradním rodinám, o.p.s.. Příměstský tábor byl pořádán za přispění finančních prostředků 
z evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost pod. reg. č. 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015750. Cílem pořádání příměstských táborů naší organizací je 
nabídnout rodičům v odlehlejších částech Krušných hor, kteří potřebují chodit do zaměstnání, po 
dobu jarních a letních prázdnin, možnost využití volného času jejich dětem. Chtěli bychom ulehčit 
rodičům docházku do zaměstnání, aby se mohli uplatňovat na trhu práce, a aby měli motivaci k 
pracovním činnostem a příležitostem.  
 
 

Bc. Šárka Retamalová, 
 projektový manažer 

MAS Krušné hory, o.p.s. 
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VVAAKKCCIINNAACCEE  PPSSŮŮ 

AAkkccee  jjee  sscchhvváálleennaa  ppřřii  ddooddrržžeenníí  hhyyggiieenniicckkýýcchh  pprraavviiddeell,,  nnooššeenníí  rroouušškkyy  aa  rroozzeessttuupp  mmiinn..  22mm,,  
ppooddmmíínnkkoouu.. 

 

V neděli 10. 5.2020 

proběhne od 11:30 hod pravidelná každoroční vakcinace psů 

před obecním úřadem v Perninku 

Cena vakcinace: 

Vzteklina                          150 Kč 

Kombinovaná vakcína    330 Kč 
(vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční laryngotracheitida, inf.zánět jater, leptospiróza, psincový 
kašel) 
 

 a možnost zakoupení odčervení psů (i koček)  

- tabletky, a přípravků proti klíšťatům a  blechám (,,kapičky,,  , tabletky nebo 
obojky)  

 
Povinnost vakcinace psů proti vzteklině vyplývá ze zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči!! 

 

MVDr. Ludík Miroslav   

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 37, číslo 4, vydáno 28.4. 2020 
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                    Z Kroniky perninské  
 
 
Bez dalšího komentáře přinášíme výňatky z našeho putování kronikou lety šedesátými. 
 

Rok 1960 byl současně posledním rokem 2. pětiletky. V jejím závěru vzrostla průmyslová výroba na 
čtyřnásobek předválečné úrovně, přičemž struktura se neustále přesouvala ve prospěch těžkého 
průmyslu. V tomto roce došlo k vítězství socialistických výrobních vztahů i v zemědělství, kde 
přestalo mít převahu soukromé hospodářství – socialistický sektor obhospodařoval již téměř 90 % 
veškeré půdy. V tomto roce byly též volby do národních výborů a Národního shromáždění. 
Kandidáti za Národní frontu byli zvoleni jednomyslně. V Perninku to byli kromě jiných dosavadních 
předseda MNV Alois Drápal a tajemník Josef Nedvěd. Vzhledem ke druhé celostátní spartakiádě byl 
školní rok ukončen dříve – již 18. června. Dne 11. července 1960 byl schválen ústavní zákon, jímž 
byly zakotveny základy politické, ekonomické a společenské soustavy Československé socialistické 
republiky. 

V roce 1961 Ústřední výbor Komunistické strany Československa na svém zasedání stanovil úkoly 
nové epochy a na přední místo vyzdvihl a hluboce propracoval úkol vychovávat mladou generaci 
v duchu komunismu. Průměrné mzdy ve zdravotnictví byly 1993 Kčs, v zemědělství 1256 Kčs, 
v průmyslu 1370 a ve stavebnictví 1662 Kčs. V okrese Karlovy Vary bylo cekem 15351 motorových 
vozidel. V tomto roce došlo k zásadní změně v životě celé obce Pernink a širokého okolí likvidací 
jáchymovských dolů. Perninku se přímo týkala likvidace dolu Barbora, který doposud velkou měrou 
ovlivňoval život obce, ať patronátními akcemi ve škole a jinde, tak samotným osídlením obce.  

Perninská škola měla v té době 18 pedagogů a 1 vychovatelku Družiny mládeže. Došlo ke změně na 
ředitelském místě – odešel dlouholetý ředitel školy Jan Kučera, na jeho místo nastoupil Karel 
Hluchý.  

Ve školní kronice se dočteme, že učitelská organizace ČSM pracovala jako nejlepší organizace 
Národní fronty v obci. Pionýrská organizace měla 289 členů v 11 oddílech.  

    

   Sněhové závěje r.1962    Prvomájová průvod r.1963 
 

Rok 1962 nezačal ve škole pěkně. Došlo k nebývalému výskytu chřipkové epidemie, vyvolané virem 
skupiny B – takřka všichni onemocněli, žáci i dospělí. Samozřejmě, že totéž se dělo i mezi 
obyvatelstvem. Běh života obce byl značně ochromen, škola uzavřena, rovněž v obchodech chyběli 
prodavači, v závodech pak pracovníci s bídou udržovali stroje v chodu. Navíc v únoru došlo 
ke sněhové kalamitě, výška sněhových závějí dosahovala místy až k vrcholkům telegrafních sloupů. 
Pernink byl na celé dva dny zcela odříznut od okolního světa, doprava nefungovala víc než týden. 
Samotná škola počala s výukou až dne 19. února. V jarním období se počaly stěhovat z Perninku a 
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okolí hornické rodiny, které získaly jiná působiště, obvykle na Příbramsku. Tím současně i citelně 
klesal počet žáků, například už v pololetních prázdninách byla zrušena třída 7 C. Na konci školního 
roku z celkového počtu 353 žáků propadlo pouze 6, což je nebývalý úspěch perninských učitelů. 

V tomto roce bylo nádraží v Perninku přeměněno na zastávku, posledním náčelníkem (přednostou) 
stanice byl J. Pavlík. Je zaznamenána i činnost kroužku Mladých požárníků, jichž bylo v roce 1961 
celkem 68. Měli zásluhu na likvidaci 49 požárů u železniční tratě a při záchraně lesních kultur a luk 
před požáry, to vše za dlouho trvajícího sucha a vedra, které řadu let místní obyvatelé nepamatovali. 

V roce 1963 dne 26. března bylo započato s generální opravou budovy školy. Současně byly 
zajištěny náhradní místnosti pro učebny a kabinety. Dvě třídy byly umístěny v budově vedle školy 
(bývalý fotoateliér, klubovna školní mládeže a cvičná kuchyně), další byly v přízemí budovy MNV, 
v místnostech Osvětové besedy (v Tovární – dnes Meinlově ulici – provozovna komunálních služeb 
města Nejdku) a v klubovně ČSPO (ulice Mladých požárníků – dnes Rennerova – 1. patro požární 
zbrojnice). Celkem bylo ve škole 330 žáků. 1. máj tohoto roku byl uspořádán v Perninku společně 
s občany z Abertam, Horní Blatné, Potůčků a Pstruží. Byla vyzdobena řada alegorických vozů, 
manifestace se zúčastnilo přes 3600 občanů a žáků školy. Plán Okresního stavebního podniku 
Karlovy Vary zaručoval dokončení opravy školy do 31. října. Ovšem vzhledem k nevyhovujícím 
podmínkám i po tomto termínu podal Místní národní výbor stížnost k Výboru lidové kontroly na 
zdlouhavou a v principu špatnou práci OSP (Okresní stavební podnik). Výsledkem bylo urychlení 
generální opravy, avšak ukončení se protáhlo až do roku 1964. V roce 1963 byla obec Pernink 
jmenována vzornou obcí Karlovarska. 

Rok 1964 byl tudíž ve znamení vleklých a přímo nemožných podmínek pro práci školy. Navíc pak 
jarní tání sněhu zničilo veškerou malbu ve 2. patře budovy, protože OSP provedl špatně opravu 
střechy. 

V tomto roce došlo k velkému požáru v závodě TRIOLA, na jeho uhašení měli velkou zásluhu 
perninští požárníci. Školní rok 1964/1965 byl zahájen už po generální opravě, avšak bez patřičné 
kolaudace. V zápětí se objevily četné závady a nedostatky, které musely být odstraňovány v průběhu 
celého školního roku. Celkem bylo zapsáno 304 žáků. 

V lednu 1965 zapadly Krušné hory natolik sněhem, že uvízla i doprava. Zachované fotografie 
dokazují, že závěje dosahovaly až nad okna v přízemí. Dubnové tání pak opět poškodilo malbu ve 2. 
poschodí školy vlivem vadné střechy a voda pronikla až do 1. patra. Předsedou MNV Pernink byl 
zvolen Miroslav Křeček. Z důvodu karantény způsobené infekční žloutenkou se naše škola 
nezúčastnila 3. celostátní spartakiády. Prvně v historii školy na konci roku nepropadlo víc než 2 % 
žáků. Projevovala se nespokojenost s mimoškolskou činností dětí, nebyl zájem ze strany dospělých o 
vedení kroužků. Vedoucími byli většinou vojáci z patronátního útvaru Hřebečná. V předchozím a 
tomto roce byla postupně likvidována zoologická zahrada, která tu byla od roku 1952 (pečovali o ni 
občané Obst, Hybš, Kodítek a Braun). Zoo bylo postaveno na místě bývalého tanečního parketu, 
příslušejícímu ke kavárně, umístěné v domě čp. 177.  

Příště budeme pokračovat rokem 1966 a dále.        

 Zpracoval: Ladislav Vetešník 

Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ – 1988 str. 73-77. Fotoalbum – obrazový archiv III. Historie 
obce Pernink 
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                    PČR informuje  
 
 
Motorkářská sezóna začíná 

S příchodem jara a prvních slunečních paprsků bude přibývat na našich silnicích i motorkářů.  Je 
potřeba tedy dbát zvýšené pozornosti a více sledovat situaci okolo sebe. Říká se, že cyklisté a chodci 
jsou nejohroženější účastníci silničního provozu. Do této kategorie spadají i motocyklisté. V případě 
dopravních nehod těchto tří účastníků silničního provozu mívají ve většině případů vážné a 
v některých případech i tragické následky.  
 
Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této době jsou vozovky ještě studené a v ranních hodinách Vás 
mohou zaskočit ještě ranní mrazíky. Většina řidičů si na Vaší přítomnost na silnicích musí po zimě 
zase zvyknout, proto buďte zvláště obezřetní. Někteří řidiči mohou být také roztržití a zapříčiněno to 
může být jarní únavou.  Dbejte na to, aby Vaše první kilometry byly v klidném tempu. Nechrání Vás 
žádná karoserie či bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které maté na sobě. Na 
každou vyjížďku, včetně té testovací, použijte oblečení určené na motocykl,  kvalitní pevnou obuv, 
rukavice, chrániče kloubů a páteře. Samozřejmostí je také  nasazená a řádně připevněná ochranná 
přilba. Při nákupu ochranných prvků a oblečení  vybírejte ty s reflexními prvky, neboť vidět a být 
viděn je základní bezpečnostní pravidlo pro účastníky silničního provozu.  
 
Před každou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat, tak jako kontrolujeme svá vozidla. 
Zkontrolujte upevnění kol včetně tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále těsnost motoru a 
tlumičů, zásadní je také funkčnost brzd a osvětlení. Samozřejmostí je také mít s sebou povinnou 
výbavu.  
 
Několik preventivních rad: 
 

• Při jízdě buďte neustále ve střehu. 

• Předvídejte. 

• Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe. 

• Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN. 

• Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly. 

• Buďte vždy připraveni brzdit. 

• I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor na vodorovné dopravní značení, zejména na přechody 
pro chodce. Nedělejte na nich žádné manévry jako je brzdění, prudké změny směru, velký náklon, 
snadno můžete uvést svůj motocykl do smyku.  

• Vždy si nechávejte odstup od ostatních účastníků silničního provozu. 

• Dávejte pozor na nečekané překážky, které Vás mohou na vozovce potkat (např. olej, nafta či 
výmol). 

• Buďte ohleduplní. 

 

Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vždy v pořádku vrátili zpět domů.  

 

 
 
 


