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Vážení a milí,  

dovolte mi seznámit vás s děním minulého měsíce a také s tím, co nás v nejbližších 
dnech pro změnu čeká. 

Májové oslavy se k radosti všech zúčastněných nesly v duchu dobrého počasí, k 
pohodě hrála příjemná hudba, postavení májky zvládli naši hasiči opět na výbornou a 
vatra se rozhořela ukázkově. Děti si s chutí opekly buřty a dospělí ochutnali 
ukrajinské speciality, které nám jako projev poděkování připravily ukrajinské ženy 
mající nyní azyl u nás v Perninku. A kdo neměl dost, tak měl možnost zakousnout 
něco z grilu. Se zimou jsme se pak rozloučili a jaro přivítali symbolickým upálením 
čarodějnice. Byla to vydařená akce, u ohně se sedělo v hojném počtu do pozdních 
hodin. Poděkování patří zejména hasičům SDH Pernink a všem ostatním, kdo se 
na přípravě této akce podíleli. 

Během následujícího měsíce nás čeká zahájení rekonstrukce asfaltového povrchu v 
ulici Andělská. Stavba samotná již byla provádějící firmě předána a nyní se jen čeká 
na uložení nového vodovodního řadu, které se provede souběžně s plánovanou 
rekonstrukcí. O samotném omezení vjezdu, který se dá očekávat, budou zejména 
obyvatele Andělské ulice včas vyrozuměni. Děkuji tímto za shovívavost a o 
pochopení všech dotčených obyvatel.  

V souvislosti s chráněnou javorovou alejí v  Andělské byl také zhotoven projekt na 
údržbu a obnovu zeleně a s tímto se budeme ucházet o dotační titul, který by z velké 
části pokryl plánované výdaje na tuto prospěšnou akci.  
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V plánu je dále rozšíření parkovací plochy před panelovými domy u garáží a to 
z důvodu nedostatečných parkovacích míst pro trvale bydlící v těchto domech. 

A na závěr dobrá zpráva pro příznivce našeho retro kina, o které se za štědrého 
přispění obce stará parta dobrovolníků. O tom, že se nám to daří, svědčí i fakt, že 
promítání filmu Vyšehrad si nenechala ujít skoro stovka diváků. Děkujeme všem, kdo 
naše kino tímto způsobem podporujete. Kino Pernink bylo, je a bude!  

Přeji vám krásné dny, dobrou náladu a těším se na další shledání, třeba na dalších 
perninských akcích, 

                                                               s úctou Ladislav Vetešník, místostarosta obce. 
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             Usnesení 38. zasedání zastupitelstva ze dne 11.4. 2022  
 

Ověřovatelé zápisu: pánové Jan Dvořák a Martin Liška 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/3//22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Jana Dvořáka a Martina Lišku, 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

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

2/38/22 ZO Pernink schvaluje program jednání 38. zasedání ZO Pernink včetně doplnění o 
žádost LK Pernink 

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

3/38/22 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 37. zasedání bez výhrad 

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

4/38/22 ZO Pernink schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-
0007798/VB/001  s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 
874/8 PSČ 40502 pro zemní kabelové vedení NN, rozpojovací a přípojkové skříně v pilíři na 
p.p.č. 2212/1, p.p.č. 976/14, p.p.č. 2484/1 a p.p.č. 2486/1 v k.ú. Pernink  a pověřuje starostku 
obce podpisem této smlouvy 

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

5/38/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje části p.p.č 349/1 v k.ú. Pernink 

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

6/38/22 ZO Pernink bere na vědomí informaci ohledně plánovaných úprav LK Pernink na 
běžeckém kolečku 

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

7/38/22 ZO bere na vědomí uzavření Příkazní smlouvy s firmou Staving – invest, Sokolov, 
Rokycanova 1929 na technický dozor stavby „Přístupová cesta k pozemkům určených pro 
stavbu RD v Perninku – plynovod + ostatní IS“ za nabídkovou cenu Kč 49000,- bez DPH a 
dále schvaluje uzavření smlouvy na výkon koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace 
výše uvedené stavby za nabídkovou cenu: výkon činnosti ve fázi přípravy  6000,- Kč a za 
výkon činnosti ve fázi realizace stavby – měsíční paušál za služby koordinátora BOZP na 
staveništi Kč 5000,- dle nabídky pana Bc Františka Novotného, bytem Lipová 272, Březová, IČ 
73718319 a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy a dále bere na vědomí cenovou 
nabídku BPO Ostrov na  autorský dozor výše uvedené stavby, a to Kč 700,- na hod. bez DPH 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržely se 2 hlasy (p. Jan Doležel a p. Alois Štauber) 

                                                                                                           Návrh byl přijat 
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8/38/22 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 v předloženém položkovém členění, které je 

součástí zápisu jako příloha č. 1 

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

9/38/22 ZO Pernink schvaluje pronájem nebytového prostoru jedné místnosti v budově obecního 

úřadu v 1. patře o velikosti 16 m2 panu Martinu Jelínkovi, bytem Josefa Suka 259/7, Most za cenu 

Kč 190,-/m2/rok + služby  a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p.Mgr. Michal Jelínek) 

                                                                                                    Návrh byl přijat 

10/38/21 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 804/21 v k.ú.Pernink 

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

11/38/22 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,  bytem Nejdecká ul. 341, Pernink s tím, že kupující ponese veškeré 

náklady na zhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu, návrhu na vklad od katastru 

nemovitostí  a dalších poplatků spojených s převodem nemovitosti a pověřuje starostku obce 

podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 5 hlasů (Jitka Tůmová, Alois Štauber, Václav Mašek, Petr Groh a Jan Dvořák), 

zdržel se 0, proti 4 hlasy (Ing. Ladislav Vetešník, Mgr. Michal Jelínek, Jan Doležel a Martin Liška) 

                                                                                                    Návrh byl přijat 

12/38/22 ZO Pernink schvaluje prodej části p.p.č. 299/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Pernink panu 

Evženu Kvaššayovi, bytem Jáchymovská 404, Pernink za cenu Kč 150,- /m2 s tím, že kupující 

ponese veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, návrhu na vklad a dalších poplatku 

spojených s převodem nemovitosti a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy 

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

13/38/22 ZO Pernink schvaluje pronájem části p.p.č. 269/1 o výměře 160 m2 za cenu Kč 20,-/m2/ 

ročně manželům Iloně a Richardovi Eretovým, bytem Jáchymovská  411, Pernink na dobu určitou, 

a to do 30.4.2026  a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0  (Jan Dvořák nebyl přítomen hlasování) 

14/38/22 ZO Pernink schvaluje pronájem části p.p.č. 269/1 o výměře 52 m2 za cenu Kč 20,-

/m2/ročně panu Marianu Panakovi, bytem Nejdecká 341, Pernink na dobu určitou, a to do 

30.4.2026 a pověřuje starostku obce Podpisem této smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                   

                                                                                                              Návrh byl přijat 
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   Zprávy ze základní školy  

 
 

 

 

Základní škola a mateřská škola Pernink 

 

Zve 

všechny děti a rodiče na   DĚTSKÉ ODPOLEDNE                                                                       
které proběhne v rámci benefiční akce na fotbalovém hřišti 

 

v sobotu 4.června 2022 od 14.00 – 17.00 

 

Pro děti budou připraveny soutěže o ceny, které připraví 
pedagogové a žáci základní školy 

 

Rodiče se mohou těšit na bohaté občerstvení, fotbalový zápas 
známých osobností a závěrečný koncert tří kapel 
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  PČR informuje  
 

Počasí nás láká ke sportovním aktivitám 
KARLOVARSKÝ KRAJ – Na silnice vyrážejí i motocyklisté. 
 
Sluneční paprsky nás po zimě vybízí vytáhnout svá jízdní kola, koloběžky či kolečkové brusle a 
vyrazit sportovat. Musíme však myslet na to, že i při použití tohoto sportovního vybavení je potřeba 
dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom předešli úrazu nás 
samotných či úrazu někoho v našem blízkém okolí.  
 
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je potřeba zejména před první jízdou 
ověřit, zda máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během celé sezóny je 
však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol či koleček, ověřit funkčnost 
brzd, napnutí řetězu kola či nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech sportovních 
aktivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně tak důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít 
k úrazu, případně aby následky byly co nejmenší.  
 
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné helmy, 
přestože její užití je povinné jen pro cyklisty mladší osmnáct let.  
 
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?  
 
Vaše kolo musí mít: 
•    Dvě na sobě nezávislé brzdy (jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí mít ve výbavě přední     
     brzdu, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno), 
•    červenou zadní odrazku, 
•    bílou přední odrazku, 
•    odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na obou  
      stranách šlapek, 
•    páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny. 
 
V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem 
červené barvy v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na 
kolo, reflexní prvky nebo lékárničku. 
 
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí však pro všechny, ne jen pro cyklisty či sportovce. 
Proto noste oblečení jasných barev, nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.  
 
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek k poslechu hudby, neboť  
nemusíte slyšet blížící se nebezpečí. Následky úrazů mohou pak být mnohdy i tragické.  
 
Přejeme Vám krásné prožití sportovních zážitků a ať se vždy ve zdraví vrátíte domů.  
 
kpt. Bc. Zuzana Týřová 
14. 4. 2022 
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         Děkujeme kamarádům a policii Pernink za účinnou pomoc při hledání našeho 

        Honzíka, který se ztratil 20. 4. 2022 při cestě z práce.  Bez jejich citlivého  

        přístupu, by byla naše zoufalá situace ještě horší. 

                                                                                       Moc děkujeme ! 

 

        Také si moc vážíme všech projevů podpory a účasti, kterou nám projevují  

        kamarádi a známí i neznámí lidé. 

 

                                                                                       Děkujeme Jandiniho rodina 

 

 
 
 
 

                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 
 
 

 

     V neděli a ve svátek se nehlučí! 
 

Opakovaně upozorňujeme  
na Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku č. 1/2009, 

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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12.5. -  19.00 Nejdek Zdeněk Izer – Na plný coole! – kino Nejdek 
14.5. -  20.00 Hroznětín Hroznětínský ples – Petr Vondráček, K-BAND 
18.5. -  17.00 Ostrov Keltská hudba – klášterní areál Ostrov 
 
27.5.2022  

 
Ostrov 

Koncert z ostnatými dráty – 15.30 recit. Skupina 
HOP – HOP – Žáci ZUŠ Ostrov, 16.00 kladení věnců, 
16.30 Luboš Pospíšil 

28.5. Jáchymov Zahájení lázeňské  sezóny 
4.6.  -  13.00 Ostrov Tančím v zámeckém parku - Mig21, Wohnout, Th!S, 

regionální kapely InSpiral, Trepifajxl 
10.6. - 18.00  Noc kostelů 

 
10.6. - 12.00 

Boží Dar Pochod boží Dar – Oberwiesenthal 5 km, 10 km – 
program pro děti a rodiče, ochutnávky českých a 
saských specialit 

18.6. -   9.50 Nejdek Nejdecká pouť 
 
18.6. 

 
Ostrov 

Den pro Ostrov - Program pro rodiny s dětmi. Hlavní 
hvězda večera bude kapela Žlutý pes. 14.00 – 22.00 
zámecký park 

18.6. -  11.00 Potůčky  Oslavy 115 let SDH Potůčky – program pro děti, 
vystoupení Marcely Holanové, skupiny Maxíci, Lucie 
revival, dechovky Crandorfer Muzikantem – SKIPOT 

25.6. -  19.00 Potůčky Danceparade Potůčky – SKIPOT party 
25.7. -  10.00 Boží Dar Anenská pouť 
30.7. -  20.30 Ostrov 4 tenoři – zámecký park Ostrov 
 

 
 
 
 
 

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 5, vydáno 11.5. 2022 
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