35. ročník, rok 2018, číslo 4

Jakub Mach, MŠ Pernink

Tradiční stavění máje 30.4. 2018 od 18. hodin

Usnesení 37. zasedání zastupitelstva ze dne 26. 3. 2018
1/37/18 ZO určuje ověřovateli zápisu p Aloise Štaubera, p. Karla Kunsta, pořizovatelem
zápisu Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se nikdo.
2/37/18 ZO schvaluje program jednání 37. Zasedání včetně jeho doplnění o projednání
zrušovací OZV č. 2/2018, schválení Smlouvy o společném postupu při centralizovaném
zadávání veřejné zakázky na dodání elektrické energie s Karlovarským krajem a dále žádost
ZŠ a MŠ – udělení souhlasu s realizací projektu výzvy č. 63 – OPVVV – Šablony II.
Hlasování: pro 8, proti nikdo, zdržel se nikdo.
3/37/18 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 36. Zasedání. Hlasování: pro 8, proti
nikdo, zdržel se nikdo
4/37/18 ZO schvaluje inventurní soupisy majetku obce Pernink k 31.12.2017. Hlasování: pro 8
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
5/37/18 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace,
Karlovarská 118, Pernink IČ: 47701617 udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok
2018/2019. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
6/37/18 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace,
Karlovarská 118, Pernink, IČ 47701617 odpisový plán pro rok 2018. Hlasování: pro 8 hlasů,
proti nikdo, zdržel se nikdo.
7/37/18 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupenou společností EPlus ,
s.r.o., Pila čp. 131, Karlovy Vary 360 01, IČ 45353182 pro akci: Pernink, KV, p.č.349/36,
kNN, zakázkové č. IV-12-0011890 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy, a dále
dává souhlas s touto stavbou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
8/37/18 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby na p.p.č. 782/25 a 782/30 v k.ú
Pernink – stavba rodinného domu dle územního souhlasu stavebního
úřadu v Perninku čj.
1001/281/17/Pa ze dne 28.8.2017 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
9/37/18 ZO schvaluje uzavření dohody o ukončení účinnosti smlouvy o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 31.5.1999 č. 2018/01141 s Českou poštou, s.p., se sídlem Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983 ke dni 30.4.2018 a pověřuje starostku obce
podpisem této dohody. Česká pošta, s.p. je povinna předat nájemní prostory opravené,
vymalované a uklizené k výše uvedenému dni. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se
nikdo.
10/37/18 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, která zrušuje OZV č. 1/2016
Požární řád ze dne 7.9.2016, tato OZV č. 2/2018 nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
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11/37/18 ZO schvaluje Smlouvu o společném postupu při centralizovaném zadávání zakázky
s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ 70891168 na
výběr dodavatele na nákup elektrické energie na období od 1.1.2019 do 31.12.2020 a pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování : pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
12/37/18 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace, Karlovarská 118, 36236
Pernink, IČ 47701617 realizaci projektu výzvy č. 63 – OP VVV – Šablony II – Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, název projektu: Cesty ke zlepšování
výuky II a pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Pernink podáním žádosti.. Hlasování: pro 8 hlasů, proti
nikdo, zdržel se nikdo.

Postřehy z obce
Vážení spoluobčané,
dovolte mi oslovit Vás v jarním období, které s sebou přináší teplé počasí, dobrou náladu a
chuť pokračovat v rozdělané práci.
Zima je za námi, a tak můžeme pomalu rekapitulovat proběhlou zimní údržbu. Snažili jsme se
udržovat naše komunikace sjízdné s ohledem na technické a finanční možnosti a myslím, že na
malé výjimky proběhlo vše bez větších problémů. Samozřejmě některé dny, kdy se zima
předvedla nevyzpytatelně, nebylo možné udržet veškeré obecní komunikace v bezvadném
stavu. Musíme ovšem brát na vědomí důležité faktory zimní údržby:
 časovou prioritu sjízdnosti obecních komunikací (prioritně ulice s vyšší dopravní
vytížeností)
 odklízecí techniku (mimo kalamitní stav údržbu zajišťuje 1 stroj)
 finanční nákladnost
Vzhledem k finanční nákladnosti zimní údržby musí obec jako řádný hospodář efektivně
vynakládat finanční prostředky. Není problém zajistit, aby traktor s pluhem „brázdil“ obecní
ulice po celý den a bezmyšlenkovitě rozhazoval posypové hmoty, to se pak odrazí především
ve výdajích a tyto peníze pak můžou chybět v ostatních, neméně důležitých obecních
činnostech.
Samozřejmostí zůstává fakt, že i bez ohledu na finanční stránku musíme zajistit sjízdnost všech
obecních komunikací v přiměřené době, a to zůstává hlavní prioritou.
Děkujeme za pochopení.
Jako každý rok nám zima způsobila problémy v podobě poškození povrchu obecních
komunikací. Problém s technickým povrchem našich obecních ulic je nám znám již několik let
a postupně se snažíme tyto problémy vyřešit. Bohužel finanční stránka nám v minulé době
neumožňovala provést kompletní opravu našich komunikací, což by bylo nejlepším řešením,
ale vynasnažíme se v rámci možností opravit co největší část.
Nejvíce problematické komunikace jsou v ulicích Kostelní, Andělská, a dále úseky ulic
Nádražní, Meinlova a Velflinská.
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V současné době čekáme na výsledek žádosti o poskytnutí dotace na opravu komunikace
v Kostelní ulici. Dále jsme požádali o zpracování finanční nabídky k opravě vytyčených úseků,
a na tomto základě se rozhodneme o celkovém objemu oprav.
Věříme, že se nám podaří vše potřebné provést ke spokojenosti obyvatel Perninku.
Závěrem něco málo z kulturní činnosti naší obce. Letošní rok bude opět bohatý na tradiční
kulturní akce, o jejich konání budete průběžně informováni.
V únoru proběhl již 8. ročník reprezentačního plesu obce Pernink. Chci poděkovat všem, kdo
se na jeho realizaci a průběhu podíleli. Jak jste již byli informováni v předchozím vydání, tak
v úvodu března proběhl v Abertamech již 10. ročník dobového štafetového běhu na lyžích, kdy
družstvo z Perninku opět zvítězilo. Děkujeme celému týmu za skvělou reprezentaci naší obce.
A úplně na závěr mi dovolte pozvat Vás na tradiční stavění máje, které proběhne 30. 4. od
18:00 v parku naproti obecnímu úřadu. Přijďte se pobavit, těšíme se na Vaši návštěvu.
Ladislav Vetešník, místostarosta obce

Zprávy ze základní školy
Měsíc knihy
Jak již bylo zmíněno v předchozím vydání PN, věnovala škola pozornost právě knihám. Ve
školce předčítali hosté i žáci z 1. stupně v rámci projektu Čteme dětem, 1. stupeň zavítal do
Nejdecké knihovny za zajímavým programem a druhého stupně se ujala paní učitelka
Klempová, která spolu se žáky 9. tříd připravila projektový Den knihy. Ten se uskutečnil
20. března v prostorách tělocvičny. Deváťáci si připravili pro ostatní spolužáky úvodní
představení doprovázené hudbou a motivy mytologie, hororu, poezie a pohádky. Dále zaujali
místa u svých stanovišť s úkoly, které po vzoru soutěže Pevnost Boyard zdolávala družstva
vytvořená z ostatních žáků. Jednotlivé úkoly připomínaly vše, co s tématikou knihy souvisí:
Guttenbergův knihtisk, stavění Babylonské věže, pohádkový kvíz, chvilka poezie, spojování
obrázků s dílem, řazení příběhu i horor. Dostalo se i na filmové hlášky. V další části
projektového dne měla družstva zjistit odpovědi na předem připravené otázky. Podmínkou byla
slušnost a kultivovanost projevu při dotazování. Soutěžení družstev bylo podpořeno dobře
zvolenou hudbou a sladkou odměnou pro všechny přítomné.

Sportovní dění
Naši žáci 2. stupně se zúčastnili turnaje AŠSK v basketbalu dne 16.3. se svým učitelem,
Michalem Jelínkem, a ačkoli se nevrátili ověšení cenným kovem, bojovali s velkým nasazením.
Dalším turnajem byl florbal pro žáky 1. stupně. Na plavání v Jáchymovském bazénu se již těší
i druhá skupina žáků 1. stupně.

Vzdělávání učitelů
O velikonočních prázdninách 29.3., stejně jako o pololetních, se pedagogové sešli při dalším
vzdělávacím bloku v rámci projektu OP VVV Šance na úspěch. Tentokrát bylo téma školení
zaměřeno na práci s asistentem pedagoga.
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Návštěva Domova pro seniory v Perninku
Před Velikonoci navštívili naši žáci s paní vychovatelkou Hankou Schadeovou Domov seniorů
v Perninku, aby potěšili tamější obyvatele svým dárkem v podobě velikonočního přáníčka,
které vyrobili v družině, a připraveným vystoupením. Společně s dědečky a babičkami se
pustili do zdobení kraslic a výroby prostíraní, které si potom senioři odnesli.

Zápis do 1. třídy
V úterý po Velikonočních prázdninách proběhl na škole zápis budoucích prvňáčků. Máme
z nich velkou radost a těšíme se na jejich 1. školní rok. Zápisem děti provedla paní učitelka
Hana Dlouhá, děti si odnesly i drobné vzpomínky na opravdové setkání se školou v podobě
drobných dárků.

Návštěva paní hejtmanky v MŠ
Máme velkou radost, že si paní hejtmanka Mgr. Jana Vildumetzová našla cestu do naší
mateřské školky při své návštěvě obce 5.4.2018. Při této příležitosti jsme se mohli pochlubit
novou jídelnou a dalšími zrekonstruovanými prostorami MŠ a ŠD. Největší chloubou však byly
děti, které měly pro vzácnou návštěvu připravenou pohádku o kočičce a milou písničku.
Dana Osičková
Dne 15. 5. 2018 proběhne zápis do Mateřské školy v Perninku, od 9 do 14 hodin.
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Obecní úřad informuje
Poděkování za zorganizování akce – Ukliďme Pernink
Chtěla bych poděkovat Martině Vincůrkové za zorganizování akce Ukliďme Pernink, která
v rámci celostátní aktivity Ukliďme Česko svolala na sobotu 7. 4. dobrovolníky. Těch se sešlo
na 30 včetně malých dětí. Všichni jsme vyfasovali rukavice a pytle na odpad, rozdělili se do
skupin, a vyrazili. Prošli jsme od obecního úřadu Střední ulici, Kostelní, Andělskou,
Bludenskou, a uklidili. Jedna parta prošla i okolí naší obce. Sesbírali jsme více než 200 kg
odpadků, objevili černou skládku za kostelem a u lesa, tu určitě odstraníme v dubnu při svozu
velkoobjemového odpadu. Na závěr děti obdržely diplomy a nějakou tu sladkost. My dospělí
jsme měli dobrý pocit, že jsme udělali něco pro životní prostředí. Tak všem, kteří jste se
zúčastnili a pomohli uklidit Pernink, moc děkuji!
Jitka Tůmová, starostka obce

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 4, vydáno 12. 4. 2018
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Předprodej vstupenek v Infocentru Pernink od 16.5. 2018
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Kalendář akcí Pernink a okolí

14.04.2018
28.04.2018
28.04.2018
29.04.2018
30.04.2018
08.05.2018
12.05.2018
25.05.2018
03.06.2018
8. - 10.6.2018

Nové Hamry
Zlatý Kopec
Hřebečná
Hroznětín
Pernink
Merklín
Merklín - Plešivec
Pernink
Pernink
Pernink

Krušnej seběh - start z nádraží Pernink
Otevření štoly Johannes
Otevření štoly Kryštof dolu Mauritius
Hroznatův běh
Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic
Merklínský duatlon
Horský výběh na Plešivec
Balíme, králi Šénmane - premiéra veselohry divadla KOPEC
Den dětí v Perninku
Perninský masakr 3 - dřevosochání motorovou pilou

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

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA
VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka.

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici)
TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239
NABÍZÍME:
S

Brikety (srn)
Uhlí mostecké a ledvické
Dřevo
Pytlovaná paliva
Písek, štěrk

VYKUPUJEME:
- barevné kovy
- železný šrot
- některé druhy papíru
st, pá 10.00 – 16.00
so 9.00 – 12.00
Výkupna Limnická Nejdek
(pod garážemi)

Jarní sleva briket a uhlí!
PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE.
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM.
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Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Sobota 5.5. JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! (USA 2017) Dobrodružný
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli
- zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela doslova se
stávají postavami, které si pro hru zvolili... Společně zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si
můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa,
musejí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života, objevit, co před 20 lety opustil
Alan Parrish a také se naučit sami sebe vnímat zcela odlišně – jinak ve hře uvíznou navěky....
Režie: Jake Kasdan. Mládeži přístupno Délka filmu: 119 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 12.5. ČERTOVINY (ČR 2018) Pohádka
Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou
vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich
úkol se jim však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně
pomáhají. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek a zdá se, že konečně budou mít
úspěch. Vypočítavý sedlák totiž chce svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře
Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc
pekelné síly. Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Sara Sandeva, David Gránský ad.
Režie: Zdeněk Troška. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 101 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 19.5. FERDINAND (Ferdinand; USA 2017) Animovaná dobrodružná komedie
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak
zvláštní, kdyby Nina nebyla malá holčička a Ferdinand velký býk. A to pořádně velký býk.
Narodil se sice jako malé, rozpustilé telátko, ale časem vyrostl o pořádný kus do výšky, do
délky i do šířky. Neznalí lidé by jej mohli považovat za nebezpečné, zuřivé monstrum, jenže
Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník na světě, který nade vše
miluje kytičky a nikdy by neublížil ani mouše. Bohužel zároveň je taky nešikovným popletou,
který i díky svým rozměrům občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu. Mládeži přístupno.
Délka filmu: ca. 108 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 26.5. ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI (ČR 2018) Komedie
"To tedy byl porod!", vzdychnete si, když se vám něco nepodaří lehce, ale stojí vás to hodně
úsilí. Olga není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou
fantazii. Městečko, kde se narodila, jí ale pro realizace milostných záměrů nestačí. A tak se
přemístí do velkoměsta. Nejprve prodává v prodejně s dámským prádlem, kde obslouží přes tři
tisíce žen, než se stane zázrak a přijde ON! Ten první a pravý! To si alespoň Olga myslí do
okamžiku, než ho přistihne při nevěře. Olga studuje psychologii, a tak má svou situaci
teoreticky zvládnutou. Praxe je ovšem jiná. Zvlášť, když se potká s vyhlášeným děvkařem a ten
ji odveze do karpatských hor. Anebo když se málem utopí v kanoi před očima toho mladíčka.
Anebo když zjistí, že ten kluk, který jí poprvé viděl nahou, není zas takový kreton. Anebo když
pochopí, že její syn už není dítě. Anebo... Těch "anebo" je na cestě, kde Olga hledá báječný
vztah, hodně. Hrají: Klára Issová, Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Zdena Procházková, Pavel
Kříž, Martin Kraus, Petr Vacek, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Václav Vašák, Alice
Bendová ad. Režie: Filip Renč. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 83 min.
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