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Součástí Perninského masakru bude
v sobotu 15.6. oslava Dne dětí
Připravena bude tématická stezka pro děti plná úkolů a soutěží, malování na obličej ,
zatloukání hřebíků a další.
Bližší informace v infocentru nebo ZŠ a MŠ Pernink.
Rádi uvítáme dobrovolníky, kteří nám s programem pro děti pomohou.

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva ze dne 29.4. 2019
1/7/19 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Václava Maška a p. ing. Ladislava Vetešníka a
pořizovatelem zápisu pí Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl
přijat.
2/7/19 ZO schvaluje program jednání 7. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění. Hlasování pro 9
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
3/7/19 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 6. Zasedání ZO. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0,
zdržel se 0. Návrh byl přijat.
4/7/19 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku obce Pernink za účetní období roku 2018, sestavenou
k 31.12.2018. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 1 hlad / p. Doležel/ zdržel se 0. Návrh byl přijat.
5/7/19 ZO Pernink projednalo závěrečný účet obce Pernink za rok 2018, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2018 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
s výhradou, na základě níž obec Pernink přijala k nápravě zjištěných chyb a nedostatků toto
nápravné opatření: Obec Pernink bude postupovat dle § 109 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozd. předpisů při poskytování odměn neuvolněných členů ZO a dále bude
postupovat dle § 219, odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd.
předpisů, kdy bude zveřejňovat na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy
v souladu se zákonem. Písemná zpráva o plnění přijatého opatření bude podána Krajskému úřadu
Karlovarského kraje ve lhůtě do 15 dnů po projednání závěrečného účtu, Závěrečný účet je součástí
zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 hlas /p. Doležel/, zdržel se 1 hlas /p. Mgr.
Jelínek/. Návrh byl přijat.
6/7/19 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Pernink, příspěvková
organizace za účetní období roku 2018, sestavenou k 31.12.2018 a dále ZO projednalo závěrečný
účet této příspěvkové organizace za rok 2018 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením , a to
bez výhrad. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
7/7/19 ZO Pernink schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy
Pernink, příspěvková organizace ze střediska 8800 a 9900, a to 75% do rezervního fondu a 25 % do
fondu odměn. Hlasování pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
8/7/19 ZO Pernink schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s firmou CZ.NIC, z.s.p.o. Milešovská
1136/5, Praha na zapůjčení Routeru Turris Omnia pro bezpečnou počítačovou síť a pověřuje
starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
9/7/19 ZO Pernink schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace
uzavření Smlouvy o výpůjčce s firmou CZ.NIC, z.s.p.o. Milešovská 1136/5, Praha na zapůjčení
Routeru Turris Omnia pro bezpečnou počítačovou síť a pověřuje ředitelku školy podpisem této
smlouvy. Hlasování pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat
10/7/19 ZO Pernink schvaluje knihovní řád Místní knihovny Pernink a pověřuje starostku obce
podpisem. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
11/7/19 ZO Pernink schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s cenovou nabídku 249939,- Kč s firmou
Elektromontáže Jakub Třeba, Pozorka 63, Nejdek na provedení elektroinstalace v kině a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl
přijat.
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12/7/19 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v přeloženém položkovém členění,
které je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas /p. Doležel/.
Návrh byl přijat.
13/7/19 ZO Pernink neschvaluje záměr prodeje části p.p.č 191/1 o výměře 980 m2 v k.ú. Pernink,
pozemek přilehlý k místní komunikaci Andělská ul. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl
přijat.
14/7/19 ZO Pernink projednalo a bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvků z rozpočtu obce
roku 2018 TJ Sokol Pernink ve výši 120 tis. Kč a Autobusy Karlovy Vary a.s. ve výši Kč 5 tis. Kč.
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
15/7/19 ZO bere na vědomí informaci o připravovaných projektech SKHZ – Geofun a strategické
dokumenty obce /za naši obec pasport dešťové kanalizace, zeleně a krizového řízení. Hlasování pro
9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
16/7/19 ZO Pernink schvaluje smlouvu o právu provést stavbu- plynové přípojky k domu e.č. 49
přes p.p.č. 2499/1 v k.ú. Pernink, v majetku obce Pernink dle předložené Technické zprávy a zákresu
ing. Daniela Kadlece, inženýrské práce , Masarykova 716, Ostrov a pověřuje starostku obce
podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.
17/7/19 ZO Pernink schvaluje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
uložení sítí – plynové přípojky do p.p.č. 2499/1 v k.ú. Pernink dle PD ing. Daniela Kadlece,
inženýrské sítě, Masarykova 716, Ostrov, kdy věcné břemeno bude zpoplatněno 200,- Kč/bm dle GP
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
18/7/19 ZO Pernink schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení práva stavby na p.p.č. 976/14 v k.ú.
Pernink a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů,proti 0, zdržel se 0.
Návrh byl přijat.
Data dalších zasedání: 8. zasedání 20.5. 2019 a 9. zasedání 17.6. 2019.

Obecní úřad informuje

V neděli a ve svátek se nehlučí!
Opakovaně upozorňujeme
na Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku,
kdy od 1. 5. do 30. 9. platí,
že v neděli a o státem uznaných svátcích
je povinnost vyvarovat se nadměrnému hluku
v zastavěném území naší obce.
Děkujeme Vám
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Z Kroniky perninské
Pohled do minulosti obce Pernink
Vážení občané, čtenáři Perninských novin,
počínaje následujícím vydáním bych vás chtěl pravidelně seznamovat s historickými fakty o naší
obci, které jsou zaneseny v Kronice perninské, knize první, druhé a třetí. Z uvedených kronik se
budu snažit citovat jen významná a s ohledem na současnost adekvátní fakta. Nemám v úmyslu
hodnotit historická fakta z pohledu letopočtových milníků ani postoje občanů ke státnímu zřízení
minulé doby. Nechci ani nikoho zesměšňovat či vytvářet si o někom jakékoliv představy. Bude to
jen pohled do minulosti naší obce, vycházející z uvedené knižní podoby, který bude jak poučný, tak i
humorný.
Autorem kronik je Vítězslav Bartoš, který byl 14. května 1987 jmenován kronikářem obce Pernink.
Tento místní chalupář se narodil 16. září v roce 1918 v Holicích v Čechách jako syn státního
úředníka. V roce 1943 absolvoval studium na hudební konzervatoři v Praze. Po studiích nastoupil
jako herec do Národního divadla v Praze a v následujících letech pracoval jako režisér v různých
českých divadlech, zejména v Karlových Varech, kde se nakonec stal jeho ředitelem. V roce 1980
odešel do důchodu z pozice šéfa realizačního střediska Československého rozhlasu ve studiu Plzeň a
věnoval se publicistické a překladatelské činnosti.
Kronika perninská, kniha první obsahuje 2 titulní a 255 číslovaných listů, zaznamenává události
jednotlivých let po sobě jdoucích od data jmenování obce střediskovou, tj. ode dne 1. ledna 1985.
Kromě těchto záznamů o dění v obci od uvedeného data kronika shromažďuje i retrospektivní
souhrny hlavních historických událostí a celkový vývoj obce a jejích obyvatel od založení, tj. od
roku 1532, z kterého se v archivech zachovaly i první písemné zmínky o městu zvaném PERINGER.
Kronika perninská, kniha druhá obsahuje záznamy z let 1988 až 1993 a také další historická fakta.
Celkem má 262 psaných stran.
Kronika perninská, kniha třetí obsahuje zápisy poznatků bádání o historii obce Pernink včetně
událostí od roku 1994 do roku 2003 s celkovým počtem 287 listů.
Součástí kronik je i obrazový archiv shrnující historii a události v Perninku. Některé vybrané
fotografie tedy zpestří náš exkurz do historie obce.
Pokud jste majitelé fotografií zachycující vývoj obce a chcete se o tyto fotografie podělit s ostatními
čtenáři, tak mě prosím kontaktuje buď osobně nebo prostřednictvím e-mailu
ladislav.vetesnik@seznam.cz s možností vytvoření kopie, kdy za jakýkoliv obrazový materiál budu
vděčný.
Doufám, že se vám podoba záznamů bude líbit a již se těším na následující vydání Perninských
novin.
S pozdravem Ladislav Vetešník, místostarosta obce
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Předprodej vstupenek v Infocentru Pernink.
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Zprávy ze základní školy
Velikonoce na prvním stupni
Již čtvrtým rokem jsme v době Velkonoc navštívili
knihovnu v Nejdku. Prohlédli jsme si všechna oddělení,
dozvěděli se něco nového a vyrobili si velikonoční přání se
jmenovkou.
K tradicím patří také Zajíčkova štafeta. Velikonoční období
jsme si zpestřili výukou plavání, turnajem ve fotbale a
návštěvou divadelního představení v Ostrově.
Vlasta Polanská
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Inzerce

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

VYKUPUJEME:

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

- 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 PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM 3m a 3,6m.
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Odtahová služba
Zajištění ekologické likvidace autovraků

Nabízíme odtahy vraků a zajištění ekologické likvidace vysloužilých vozidel. Vozidlo
od vás převezmeme, odvezeme odtahovkou a zajistíme likvidaci v souladu se
zákonem. Obdržíte protokol o jeho ekologické likvidaci.
Likvidaci kompletních vozidel včetně vyproštění a přepravy odtahovkou
zajistíme zdarma.
Odtažená vozidla je možné deponovat na našem záchytném parkovišti v uzavřeném
objektu do doby převzetí vlastníkem.

CrashCarService

TEL. 608 968 888, crashcarservice@seznam.cz
Petr Tomáš IČ- 18265553
Nám. Míru 25/10, Kynšperk nad Ohří 537 51
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PČR informuje

Cyklistická sezóna začíná. Máme pro vás pár rad a tipů k bezpečné jízdě.
S příchodem hezkého a teplého počasí začínají vyrážet na vyjížďky nejen motorkáři, ale také
cyklisté. Stejně jako řidiči vozidel a motorek, jsou i cyklisté účastníky silničního provozu a je nutné
na ně brát ohled. V dnešní době se již můžete v provozu setkat i například s jezdcem na elektrické
koloběžce, na kterého je také hleděno jako na účastníka silničního provozu.
Jednou z rizikových situací, při které může dojít k dopravní nehodě, je předjíždění. Z pohledu řidiče
vozidla je důležité při předjíždění ostatních účastníků silničního provozu zvolit spíše větší oblouk a
použít směrová světla. Samozřejmě nesmí při objíždění dojít k ohrožení protijedoucích vozidel!
Z pohledu cyklisty je důležité se držet několika pravidel. Mezi základní povinnosti cyklisty patří
před vyjetím vždy zkontrolovat stav kola a též mít na kole povinnou výbavu. Jízdní kolo musí mít
dvě na sobě nezávislé brzdy, přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy, oranžové
odrazky na paprscích kol a rovněž na obou stranách pedálů. Za snížené viditelnosti musí být kolo
vybaveno v přední části světlometem s bílým světlem a v zadní části kola svítilnou červené barvy.
Cyklistická přilba je povinná do 18 let, ale život vám může zachránit i v dospělosti. Doporučujeme ji
tak nosit všem, bez rozdílu věku a kdykoli usednete na kolo. Vhodným doplňkem jízdního kola je
také zvonek.
Nepodceňujte ani oblečení, které si na kolo berete. Doporučujeme zvolit výrazné či přímo reflexní
oblečení. Cyklista je pak dobře vidět i při zhoršeném počasí na mnohem větší vzdálenost.
Uspořádání cyklistů při jízdě je jednoznačné, vždy jedou za sebou. Pokud vyráží rodina s dětmi na
výlet, platí, že rodiče jedou vpředu a vzadu, děti jsou vždy uprostřed. Jako poslední by měl jet vždy
ten nejzkušenější cyklista.
Mezi časté prohřešky cyklistů můžeme uvést:
• kolo není vybaveno povinnou výbavou,
• cyklisté jezdí vedle sebe,
• jezdí po chodníku nebo dokonce po přechodu pro chodce
Policisté i letos budou zaměřovat svoji činnost na kontroly cyklistů. Připomínáme, že cyklisté stejně
jako řidiči motorových vozidel nesmějí před jízdou či při jízdě požívat alkoholické nápoje.
Cyklistům ve správním řízení hrozí v případě, že nadýchají pod jednu promile pokuta ve výši 2 500
Kč až 20 000 Kč a v případě, že nadýchají nad jednu promile, může jim příslušný správní úřad udělit
pokutu ve výši od 25 000 Kč do 50 000 Kč.
Letos na konci března bohužel došlo k tragické dopravní nehodě na Karlovarsku. Řidič osobního
vozidla ve večerních hodinách přehlédl na pravé straně silnice muže na elektrické koloběžce, do
kterého zezadu narazil. To, zda byla elektrická koloběžka řádně osvětlena, je předmětem dalšího
šetření karlovarských kriminalistů. Muž na koloběžce při nehodě utrpěl vážné zranění hlavy,
kterému nakonec v nemocnici podlehl.
Věříme, že takovéto nehody budou jen ojedinělé. Všem účastníkům silničního provozu
doporučujeme, aby co nejvíce dbali opatrnosti při svých jízdách a chovali se k sobě ohleduplně.
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje
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Kalendář akcí Pernink a okolí

18.05.2019 Kovářská

Kovářská šlápota pěšky i na kole

18.05.2019 Jáchymov
Muzejní noc
Rudné/Vysoká
Noc kostelů
24.05.2019 Pec
25.05.2019 Pernink

Krušnej seběh Pernink → Nové Hamry

25.05.2019 Jelení

Německo-české cyklistické setkání na Karlově stezce

25. - 26.5.2019 Jáchymov

Zahájení lázeňské sezóny

26.05.2019 Jáchymov

Běh o 106

26.05.2019 Jáchymov

Hraná vycházka po Mlýnské stezce

7.6.2019 Pernink
14.06.2019 Nejdek
14. - 16.6.2019 Pernink

Hospoda U Závěje – repríza hry divadla Kopec
Premiéra div. souboru Jirásek "DVEŘE"
Perninský Masakr - dřevosochání motorovou pilou

15.06.2019 Pernink

Den dětí

15.06.2019 Nejdek

Nejdecká pouť

06.07.2019 Abertamy

Abertamská pouť

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 5, vydáno 17. 5. 2019
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Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Sobota 1.6. BOHEMIAN RHAPSODY (Velká Británie 2018) Drama/životopisný/hudební
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje
hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny
Queen až po památný koncert Live Aid v roce 1985. Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové
skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem
vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na
světě. Hrají: Rami Malek, Lucy Boynton ad. Režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher. Doporučená
přístupnost: od 12 let. Délka filmu: 134 min. České titulky. Pozor! Vstupné pouze 55,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 8.6. PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM (Francie-Finsko-Norsko 2018) Rodinný
/dobrodružný Film Putování se sobíkem vypráví o prvním roku života divokého soba, křehkého a
zranitelného, který se musí potýkat s nesčetnými výzvami a nebezpečenstvími. Jeho velké
dobrodružství se odehrává ve Finsku, v nádherné laponské přírodě. Průvodcem na sobíkově cestě
bude Marek Eben, který namluvil český komentář. Režie: Guillaume Maidatchevsky. Mládeži
přístupno. Délka filmu: 86 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 15.6. CESTA DO PRAVĚKU (ČSR 1955) Dobrodružný Cesta do pravěku
filmového kouzelníka Karla Zemana se stala průlomovým filmem, dobrodružnou a trikovou
legendou české i světové kinematografie. Cesta čtyř kluků do dávné historie bude znovu k vidění na
plátnech kin, ovšem v nejlepší současné kvalitě a v jiných barvách, než jak jsou diváci zvyklí. Film
prošel digitálním restaurováním v rámci projektu „Čistíme svět fantazie“. Díky kompletní technické
renovaci dostal takovou podobu, jakou měl při své premiéře v roce 1955. Technici podnikli s filmem
podobnou dobrodružnou cestu proti proudu času, jako jeho hrdinové. Režie: Karel Zeman. Mládeži
přístupno. Délka filmu: ca. 93 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 22.6. OVEČKY A VLCI: VELKÁ BITVA ( Rusko 2018) Animovaný Ovečky a
vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví
neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a
ovce kořist. Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do
vesnice klid a harmonii? Režie: Vladimír Nikolaev. Délka filmu: ca. 74 min. Český dabing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 29.6. ČERTÍ BRKO (ČR/SR 2018) Filmová pohádka Příběh nás zavede do
městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo
sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko, které
jednoho dne přestane fungovat. Lucifer pověří doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle
čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do
Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí
řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří
uvěznit i samotného vládce pekel… Hrají: Jan Cina, Ondřej Vetchý, Jan Budař, Marek Daniel, Jana
Plodková, Václav Kopta, ad. Režie: Marek Najbrt. Délka filmu: ca. 99 min.
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