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Obec Pernink ve spolupráci s SDH Pernink si Vás dovolují pozvat na 
tradiční stavění máje a pálení čarodějnic, které se uskuteční v sobotu  

30. dubna 2022 od 17.00 hod. v parku před obecním úřadem. 

Bude pro Vás připraveno tradiční stavění májky, občerstvení, opékání vuřtů 
a pálení čarodějnice 

Pro děti občerstvení zdarma 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Obec Pernink, www.pernink.eu 
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        Zápis a usnesení  37. zasedání zastupitelstva obce 14.3.2022 
 

 

Omluven: pan Jan Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: pan Alois Štauber a pan Jan Doležel 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/37/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Aloise Štaubera a Jana Doležela, 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                             Návrh byl přijat 

2/37/22 ZO Pernink schvaluje program 37. zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění v bodě 
různé o záměr prodeje p.p.č. 299/1 v k.ú. Pernink , schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ 
Pernink na r. 2022 a záměru pronájmu místnosti na OÚ Pernink a záměr prodeje p.p.č. 269/1 
v bodě č. 8 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                            Návrh byl přijat 

3/37/22 ZO Pernink bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení 36. zasedání ZO 
Pernink bez výhrad 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                            Návrh byl přijat 

4/37/22 ZO Pernink schvaluje inventarizaci majetku obce k 31.12.2021 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas  (pan Jan Doležel) 

                                                                                                    Návrh byl přijat  

5/37/22 ZO Pernink schvaluje prodej p.p.č. 349/36 o výměře 1635 m2, která je určena pro 
stavbu rodinného domu panu Přemyslu Holmikovi, Myslinka 67, PSČ 330 23 za nabídnutou 
cenu Kč 651,--/m2 dle schválených a zveřejněných podmínek a pověřuje starostku obce 
podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (pan Jan Doležel) 

                                                                                                    Návrh byl přijat 

6/37/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje stpč. 240 o výměře 175 m2 , stpč. 243 o výměře 
170 m2 a stpč. 242 o výměře 115 m2, to vše v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 3 hlasy (p.Jan Doležel, p. Alois Štauber, paní Jitka Tůmová), proti 5 hlasů 
(pánové Mgr. Michal Jelínek, ing. Ladislav Vetešník, Martin Liška, Václav Mašek, Petr Groh) 

                                                                                                    Návrh nebyl přijat 
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7/37/22 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části 269/1 o výměře  186 m2  v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0           

Návrh byl přijat 

8/37/22 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 2463/3 o výměře cca 64 m2 za cenu Kč 250,-/m2, která 
bude oddělena geometrickým plánem, ve kterém bude vyznačeno věcné břemeno právo chůze, 
panu Marianu Panakovi, nar. 10.2.1987, bytem Nejdecká ul. 341, Pernink , který ponese 
veškeré náklady na zhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu, návrhu na vklad od 
katastru nemovitostí  a daně z převodu nemovitosti a pověřuje starostku obce podpisem kupní 
smlouvy 

Hlasování: pro 4 hlasy (paní Jitka Tůmová, p.Alois Štauber, p. Petr Groh, p. Václav Mašek), 
proti 4 hlasy (pánové ing. Ladislav Vetešník, Mgr. Michal Jelínek, Jan Doležel, Martin Liška), 
zdržel se 0 

Návrh nebyl přijat 

9/37/22 ZO Pernink bere na vědomí čerpání finančních prostředků za r. 2021 Krajskou 
knihovnou Karlovy Vary 

Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           

Návrh byl přijat 

10/37/22 ZO Pernink schvaluje spolupráci s MAS Krušného hory pro období  od 1.1.2023 do 
31.12.2026, tedy na dobu určitou a pověřuje starostku obce podpisem rámcové smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                            

Návrh byl přijat 

11/37/22 ZO Pernink schvaluje odpisový plán Základní školy a mateřské školy Pernink, 
příspěvková organizace na rok 2022 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                             

Návrh byl přijat 

12/37/22  ZO Pernink schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 299/1 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                             

Návrh byl přijat 

13/37/22 ZO Pernink schvaluje pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy obecního 
úřadu v Perninku 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Mgr.Jelínek)     

Návrh byl přijat 
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                                                                           Obecní úřad informuje 
 

Pernink pomáhá 

Vážení,  

dovolte mi seznámit vás s aktuální situací týkající se ukrajinských uprchlíků. V Perninku se 
v soukromých ubytovacích zařízeních k minulému týdnu ubytovalo celkem 52 lidí 
ukrajinské národnosti.  V drtivé většině jsou to ženy a děti. Představitelé obce a naši 
dobrovolníci je osobně přivítali, předali jim základní potraviny, hygienické pomůcky, 
oblečení a pro děti jsme měli hračky i něco dobrého na zub. Dále jsme těmto lidem 
prchajícím před válkou poskytli základní informace, např., kde si mají vyřídit potřebné věci 
nebo jaké jsou důležité kontakty, a také jsme jim zajistili základní zdravotní péči. Mnohé děti 
nastoupily do školy a školky a většina jejich maminek je už zaměstnána, i když se v největší 
míře jedná o domácí práce. Společně se snažíme o jejich bezproblémové začlenění do života 
obce. Díky nově nabízenému ubytování od soukromníků očekáváme další rodiny, které u nás 
stejným způsobem přivítáme a poskytneme jim základní pomoc. 

Bez ohledu na cokoliv je podle mě jisté a nezpochybnitelné: Válečný konflikt se nikde na 
světě nemá dotýkat civilního obyvatelstva a obzvlášť dětí. 

Co se týká Ukrajinců u nás v obci, jsme s nimi skoro v denním kontaktu a mohu vás 
bezpečně ujistit, že se nejedná o žádné ekonomické uprchlíky zneužívající sociální dávky, 
ale o lidi těžce zkoušené válkou. Jsou jako my, ženy a děti, které do nedávna bezstarostně 
žily ve svých domovech v nejvíce zasažených městech – Charkov, Kyjev, Záporoží, Oděsa, 
Buča a další. Nepřijeli k nám z jiného století, takže normálně disponují mobilními telefony, 
oblékají se hezky jako my, jí jídla, která jim chutnají a jejich děti jsou stejně zvědavé a hravé 
jako ty naše.  

Z jejich několikátého vzájemného setkání mohu za všechny doposud pomáhající říct, že jsou 
nám a naší obci opravdu vděčni a s velikou pokorou přijímají potřebou pomoc.  

Věřím, že v brzké době jim vysvitne naděje, že se budou moct brzy vrátit do svých domovů, 
ze srdce bych jim to přál. 

Pokud byste „naše Ukrajince“ chtěli jakýmkoliv způsobem podpořit, tak neváhejte 
kontaktovat mě či paní starostku. Můžete také darovat základní trvanlivé potraviny či 
hygienické potřeby do humanitárního skladu v Karlových Varech ve Staré Roli nebo do 
charity diecéze Ostrov.  

Děkujeme za vaši případnou pomoc a pochopení. 

                                                                                     Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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13. ŠTAFETOVÝ ZÁVOD DRUŽSTEV KRUŠNOHORSKÝCH MĚST, OBCÍ A 
SPOLKŮ V BĚŽECKÉM AREÁLU KOLEČKO PERNINK 

 

Závody štafet historických lyžníků v Perninku, ovládlo družstvo Telemark Boží Dar.   

Za ideálního slunného počasí se v sobotu dne 12. března 2022 v lyžařském areálu Kolečko v 
Perninku uskutečnil populární štafetový závod historických lyžníků, v rámci výročí 113 let 
spolku zimních sportů. Devatenáct desetičlenných štafet absolvovalo závod na tratí 800m 
klasickou technikou,  v dobovém oblečení a historickém lyžařském vybavení .   

Do poloviny závodu vedlo s přehledem družstvo Perninský lyžníci, ale technické problémy s 
vázáním a také vynikající výkon v závěru závodu nakonec rozhodli o tom, že zvítězilo 
družstvo Telemark Boží Dar, s časem 36:54. Na druhém místě skončilo  domácí družstvo 
Perninský lyžníci s časem 38:41 a na třetím místě skončilo družstvo Vysoká Pec – RADON. 

Vloženou soutěž o nejrychlejšího lyžníka dne vyhrál Jiří Fajstauer mladší z družstva Lyžci z 
Krkonoš, který objel závodní okruh za 3 minuty a 3 vteřiny! Zdatným Horalem Krušných 
hor se stal pan Ivan Hovorka z Božího Daru. Nejhezčí lyžnicí dne byla porotou vybrána 
Milada Körnigová z družstva SK Skuhratůr, nejhezčím lyžníkem dne byl zvolen pan Josef 
Vejnar, z jilemnického družstva Lyžci z Krkonoš.  
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Speciální soutěž – Gurmán štafeta, kdy porota hodnotila nejlepší „meny“ všech zúčastněných 
družstev, vyhrála Vysoká Pec – Klasik, s jejich bezkonkurenčním fantastickým bůčkem! 

Na závěr celé akce zahrála klasické pecky nejdecká kapela Bůgr band s frontmanem Vaškem 
Veckem.    

Děkujeme všem za účast i podporu a těšíme se opět za rok v Perninku! 

SKOL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Za LK Pernink                                                                                                                                                                                                                         
Martin Müller  
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A protože se blíží svátky jara, tak bychom Vám všem rádi popřáli, abyste si letošní 
Velikonoce užili jak se patří se vším všudy, co k velikonočním svátkům patří. Věříme, že 
bude i hezké počasí a koledníci přijdou na velikonoční pondělí vyšupat děvčata a dostanou 
za to pomlázku, tradice se přeci musí dodržovat. Loni jsme Perninský zpravodaj obohatili o 
recept na velikonoční jidáše, letos Vám posíláme recept na velikonočního beránka s kapkou 
sherry nebo portského, tady je: 

 

Co budete potřebovat? 

140 g másla (pokojové teploty) 

200 g cukru (může být i třetinový) 

4 žloutky 

100 g mletých vlašských ořechů 

250 g hladké mouky 

2 lžičky prášku do pečiva 

mletá vanilka 

špetka soli 

100 ml polotučného mléka 

50 g rozinek namočených v sherry nebo v portském 

4 bílky 

Do másla přidejte 2/3 cukru a vyšlehejte, postupně přidávejte po jednom žloutky a 
prošlehejte do hebkého krému. Mezitím si předehřejte troubu na 175 stupňů a vymažte a 
vysypte moukou formu beránka. Přidejte do vyšlehaného másla s cukrem a žloutky ořechy, 
prášek do pečiva a vanilku smíchejte s hladkou moukou a postupně přidávejte a prolívejte 
mlékem a vše dobře promíchejte, do těsta přidejte rozinky i zbytek sherry nebo portského. 
Vyšlehejte bílky se špetkou soli do hustého sněhu a do něj pak zašlehejte zbytek cukru. Těsto 
přesuňte do vymazané a vysypané formy. Pečte cca 45 min. 

Hotového beránka nechejte chvíli vychladnout ve formě a po 10 minutách ho opatrně 
vyklopte a nechte úplně vychladnou. Tak krásné Velikonoce a dobrou chuť. 
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Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne 

v sobotu 23.4.2022 

pouze na stanovišti:  

v ul. T.G.Masaryka  vedle OBECNÍHO ÚŘADU  

9.00 hod. – 12.00 hod. 

 

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! 
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   Zprávy ze základní školy  
 

 

 

Zápis dětí do mateřské školy 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy  

v Perninku pro školní rok 2022/2023 

bude  

10 . května 2022 od 9 00 - 13 00 hodin 

Na dětičky i jejich rodiče se těší paní učitelky  

Ilona Höhnlová a Lucie Urbanová 
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                                                                                                                    PČR informuje  
 

 
KARLOVARSKÝ KRAJ - Duben = měsíc bezpečnosti. 
 
Duben je považován za měsíc bezpečnosti na našich silnicích. S příchodem jara vyráží do silničního 
provozu i cyklisté, motocyklisté a koloběžkáři, kteří během zimních měsíců nechávali své dvoukolé 
"miláčky" odpočívat.  
 
Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. 
Případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními nebo 
dokonce smrtí. Proto motocyklisté zbytečně neriskujte a nepředjíždějte v nepřehledných místech, 
v zatáčkách apod., neboť je to nebezpečný a  zbytečný hazard.  
 
Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na první výlet na kole, proto si připomeneme několik rad a 
doporučení pro cyklisty: 

• Před jízdou nezapomeňte utáhnout matice a šrouby u kola. 
• Zkontrolujte stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, osvětlení, správné 

napnutí a promazání řetězu a také jeho krytu.  
• Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní díly, případně hustilku. 
• Vidět a být viděn je velice důležité, proto kromě světel, byste měli používat pestré oblečení s 

reflexními prvky. 
• Vždy používejte ochranou přilbu. 
• Respektujte zákaz požívání alkoholu, i cyklista je účastníkem silničního provozu. 
• Pamatujte, že blatníky chrání cyklistův obličej i oblečení. 

 
S krásným jarním počasím dochází i ke zvýšenému pohybu chodců, a to nejen ve městech, ale i v 
turisticky zajímavých oblastech. Každý chodec je účastníkem silničního provozu. Jako chodec 
můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro 
chodce. Kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky, nejvíce však dva 
chodci vedle sebe. Dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost. Při snížené viditelnosti noste raději oblečení 
jasných barev, abyste byli lépe vidět. V šeru a ve tmě, opatřete svoje oblečení reflexními prvky a 
doplňky, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně září. Při přecházení přes vozovku 
využívejte pokud možno vyznačené přechody pro chodce. Pokud se v místě přechod nenachází, 
vozovku přecházejte vždy na přehledném místě. 

 
Na silnice se také vydávají i řidiči, kteří v zimě s vozidly tolik nevyjíždějí a po zimní přestávce si 
musí znovu zvykat na provoz a složitější dopravní situace. Všem účastníkům silničního provozu 
doporučujeme, aby co nejvíce dbali opatrnosti při svých cestách a chovali se k sobě ohleduplně. 
Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů. 
 
kpt. Bc. Zuzana Týřová 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 
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                                                                                                  Inzerce 
 

                                                                                                                                                                      

 

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU 

JARNÍ SLEVA BRIKET 

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (naproti radnici) 

 

Tel.: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 

 

               NABÍZÍME:                                                       VYKUPUJEME: 

                  brikety (SRN), uhlí mostecké, ledvické,               barevné kovy 

                  dřevo, pytlovaná paliva                                         železný šrot 

                  písek, štěrk                                                  

                                                                                                                                                                                                             Výkupna Limnická Nejdek 

                    Skládání pásovým dopravníkem 3 m a 3,6 m                  (pod garážemi) 

                   

 
 
 

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 4, vydáno 6.4. 2022 



 12 

 

 


