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Vážení čtenáři našeho zpravodaje. 

Teď o víkendu proběhlo na parkovišti u Pragocaru dřevosochání motorovou pilou, počasí nám přálo 
a věřím, že všichni, kdo „perninský masakr“ navštívili, byli spokojeni. Naši přátelé – řezbáři z Echo 
carving teamu, pro nás letos vyřezali sochy do Betléma. Ty jsme zatím umístili do parku před obecní 
úřad a nejen ti, kteří nebyli o víkendu v naší obci, mohou obdivovat práci zručných umělců. 
Samozřejmě nechybí Marie s Jezulátkem a Josefem, také pastýř s ovečkou a oslík, a abychom měli 
kam betlém uložit, tak nám Toník s Péťou Dorazinovi udělali krásný přístřešek. Celý víkend jsme 
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mohli obdivovat práci řezbářů, jejich zručnost a také umělecký talent, bylo radost se na ně dívat. 
V sobotu odpoledne proběhla i nejzajímavější část, a to speed carving. Toho se zúčastnili všichni 
řezbáři a za jednu hodinu vyřezali sochy, které se pak vydražily ve prospěch malého Vašíka. Šlo o 
nádherné gesto, které nám vhánělo slzy do očí, na transparentní účet tak Vašíkovi z dražby soch 
půjde 63000 Kč a dalších 19500 Kč. Na ty se vedle anonymních dárců složili Obec Pernink (10000 
Kč), rada Města Hroznětín (4000 Kč) či manželé Věrka a Petr Dorazinovi (2000 Kč). Malý Vašík se 
přijel podívat s maminkou, babičkou a dědečkem a věřím, že jsme jim všem tímto darem udělali 
radost.  

Dovolte mi také, abych velice poděkovala všem, kteří se na organizaci této zdařilé akce podíleli a 
tentokrát to vezmu jmenovitě: Romče, Martinovi a Vojtovi Liškovým, Láďovi Vetešníkovi, našim 
dobrovolným hasičům za stavění a bourání stanů a také hlídání, dále děvčatům Evě a Elišce za 
občerstvování návštěvníků, klukům od grilu – Vaškovi, Tondovi, Romanovi a Pepovi za výborné 
klobásky i maso, a za úžasné koláče, košíčky a řezy Evičce a Kolce. Poděkování patří i všem 
maminkám a tatínkům v čele s paní učitelkou z mateřské školy Ilonkou, kteří připravili v rámci 
řezbářského víkendu dětské odpoledne s výpravou za řemesly, malováním na obličej, vybarvování 
zvířátek u Terky a Jarušky, nechyběl ani skákací hrad a odměny pro děti v krámku s Ivankou.  Ti 
všichni zvládli zabavit na 90 dětí. Velká pochvala směřuje i k našim děvčatům z aerobik kroužku ze 
základní školy za jejich vystoupení a také  dalším účinkujícím, kteří se starali o naši zábavu, takže 
ještě jednou Vám všem obrovský dík, bez Vás bychom to tak dobře nezvládli!  

Řezbářský víkend 2019 skončil, ať žije Řezbářský víkend 2020. 

Vaše starostka Jitka Tůmová  
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        Usnesení 8. zasedání zastupitelstva ze dne 20.5. 2019  
 
 
1/8/19 ZO určuje ověřovatele zápisu p.  Jana Dvořáka  p. Martina Lišku  a pořizovatele zápisu paní 
Jitku Tůmovou. Hlasování: 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
2/8/19 ZO schvaluje program jednání 8. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
3/8/19 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 7. zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
4/8/19 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2019. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 
0.  Návrh byl přijat. 
 
5/8/19 ZO bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, p.o. k 31.3.2019 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
6/8/19 ZO schvaluje převod částky Kč  85949,- z rozpočtu obce Pernink 2019 na účet Základní 
školy a mateřské školy Pernink, příspěvková organizace na úhradu faktury firmy firmy Keson-Stav, 
s.r.o.,  Hroznětín na akci „Celková modernizace učeben ZŠ Pernink“. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
7/8/19 ZO schvaluje provedení opravy topení v ZŠ a MŠ Pernink, p.o.,  za cenu Kč 25000,-  a 
pověřuje hospodářku školy převodem této částky z rezervního fondu do fondu investic, ze kterého 
bude oprava uhrazena. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
8/8/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 v předloženém položkovém členění, které je 
součástí  zápisu jako příloha č. 1.  Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
9/8/19 ZO schvaluje vypsat výběrové řízení na dodavatele Zimní údržby obce Pernink a pověřuje 
starostku provedením, podmínky pro zimní údržbu jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
10/8/19 ZO schvaluje Přístavbu domu v Perninku, Andělská č.p. 427 - skladu na p.p.č. 191/11 v kú. 
Pernink dle předloženého návrhu ing. Jaroslava Korbeláře, stavební projektování, Úvaly. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
11/8/19 ZO schvaluje úhradu dopravy mikrobusu  pro  žáky 9. Tř. ze ZŠ a MŠ Pernink do 
německého Wunsiedelu ve výši Kč 12900,- z rozpočtu obce Pernink r. 2019 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
9. Zasedání zastupitelstva obce Pernink se bude konat  24.6.2019. 
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                    Z Kroniky perninské  
 

 

Vážení čtenáři Perninských novin, 
 
jak jsem již v minulém čísle avizoval, tak počínaje tímto vydáním Vás budu postupně seznamovat s 
historií naší obce, prostřednictvím citací a úryvků z kronik obce Pernink. Konkrétně se jedná o 
KRONIKY PERNINSKÉ, KNIHY PRVNÍ, DRUHÉ a TŘETÍ, které jsou uloženy ve Státním 
okresním archivu v Karlových Varech. 

KRONIKA PERNINSKÁ, KNIHA PRVNÍ 
Tato kronika zaznamenává události jednotlivých let po sobě jdoucích od data jmenování obce 
střediskovou, tj. od 1. ledna 1985 do roku 1987 a kromě toho shromažďuje i retrospektivní souhrny 
hlavních historických událostí a celkový vývoj obce a jejích obyvatel od založení v roce 1532, kdy 
se z této doby zachovaly první písemné zmínky o městu zvaném PERINGER. 

Víte, kde se v obci nachází Perninský vrch (1000 m), Šibeniční vrch (874 m), Kostelní vrch (873 m) a 
Spálený vrch? První tři zřejmě nebude problém dohledat, ovšem ten čtvrtý, Spálený vrch, nebude 
mnohým znám. Dle zápisu se má jednat o lokalitu nad současnou Karlovarskou ulicí směrem 
k Rybné. 

PODNEBÍ 
Na velmi drsné podnebí naší obce má vliv častý chlad, způsobovaný prudkými poryvy i vytrvalými 
nárazy větrů severních směrů, a to i v letním období.  
 
ZASTAVĚNOST OBCE 
K 1. 1. 1985 bylo v obci 30 veřejných a hospodářských budov, 167 obytných domů a 91 rekreačních 
zařízení a domků, dohromady tedy 288 stavení. Spolu s Rybnou a Bludnou počet stavení činil 
souhrnně 297, kdy k témuž datu bylo v Perninku zbouráno 88 domů a veřejných budov, na Rybné 8 
a na Bludné 28, celkem tedy 124 domů a veřejných budov. 

VÝSTAVBA OBCE se rozvíjela až do počátku 2. světové války, jak o tom svědčí níže uvedená 
statistika. 

ROK CELKEM PERNINK RYBNÁ BLUDNÁ 

1850 242 204 22 16 

1880 255 211 24 20 

1890 261 219 21 21 

1900 299 256 22 21 

1910 310 268 22 20 

1921 316 274 22 20 

1930 359 315 22 22 

1950 402 351 22 29 



 5 

Po roce 1950 docházelo k likvidaci opuštěných domů a současně i k přehodnocení stavu budov a 
domů, takže počty pro rok 1950 jsou vlastně konečnými čísly popisnými bez ohledu na to, že byla 
do té doby již řada stavení a domů zbourána. Od roku 1961 přestaly být veřejné budovy uváděny do 
stavu domů, a tak dochází k náhlému skoku dolů: 

ROK CELKEM PERNINK RYBNÁ BLUDNÁ 

1961 274 245 15 14 

1970 194 185 8 1 

1980 166 158 7 1 

Od roku 1970 jsou stavy uváděny jako skutečně obytné, tj. bez veřejných a hospodářských budov, 
ale i bez rekreačních zařízení a domků. 

ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ bylo v obci provedeno dávno před rokem 1850 (viz dokument Situační skizza 
zdrojů – Situationsskizze der Quellen). Přesné nákresy domů a stavení jsou uvedeny jen do čísla 204, 
což je výchozí stav pro sčítání v roce 1850. Číslování domů za sebou odpovídá tereziánskému 
nařízení z roku 1771, další číslování domů a budov se už děje na přeskáčku, tak jak byly budovány. 
Podle tohoto označování lze rozpoznat přibližný rok výstavby. Poslední stav 351 souhlasí i se 
stavem přidělovaných popisných čísel do roku 1950. 

Další čísla (od 361) nebyla přidělována, a to až do první poválečné výstavby, kdy se začala 
přidělovat čísla od 400 dále. 

Většina domů v obci byla postavena z kamene, lepeného jenom hliněnou maltou, což je zřejmě 
důsledek nařízení z roku 1816 o zákazu stavění budov ze dřeva. 

V šedesátých letech byla zahájena i výstavba tří činžovních domů panelového typu v prostoru 
křižovatky na Abertamy, označených popisnými čísly 400 až 405. 

Na místě bývalé zoologické zahrady, která byla zrušena v roce 1965, stojí budova bývalého 
nákupního střediska, kterou vystavěli občané Perninku v rámci akce“Z“. Zachovaly se i některé 
hrázděné domy typu sasko-švýcarského ornamentálního hrázdění (např. domy č.p. 2 a 7 v ulici 
T.G.M.). Ornamentální hrázdění uvedeného domu s č.p. 7 na nynější ulici T.G.M., bylo v roce 1984 
zakryto omítnutím z důvodu návštěvy saského korunního prince, čímž se konšelé snažili zahalit 
nedostatky města. 

Z roubených staveb, pokud je u nich známo, že byly časem zakryty omítkou, lze poukázat na stavení 
č.p. 98 v Kostelní ulici, jehož přízemí je zcela roubené, jak se zjistilo při přestavbě v roce 1983. 

Jako typickou hospodářskou usedlost, kontrastující svou velikostí s typy krušnohorských domků, 
můžeme označit dům s č.p. 75 ve Střední ulici. 

A to je pro toto vydání vše a příště budeme pokračovat v tehdejším složení obyvatelstva, veřejném 
životě v obci a občanské vybavenosti. 

Ladislav Vetešník  
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                                                                                 Divadlo Kopec  
 

 

S KOPCEM do prázdnin… 

Je mi ctí, že mohu za kamarády z perninského divadla KOPEC poděkovat všem, kdo nás navštěvují, 
podporují a dokonce mají rádi. Ukončujeme již třetí sezónu našeho působení a tak si dovolím malé 
shrnutí.  

 
 

Za ty tři roky jsme uvedli již čtyři autorské hry a několik zábavných představení na různých 
společenských akcích.  Navštívilo nás na té naší ale i jiných scénách již více jak 1700 diváků. Svého 
času jsme mezi nás zapojili i děti, pro které jak doufám vše byla zajímavá zkušenost a minimálně 
hezký zážitek. Členové našeho divadla se také podílejí na nemálo kulturních projektech, které 
oživují a leckdy i pomáhají jak v naší obci, tak jí dělají dobré jméno i jinde. Znamená to, že divadlo 
KOPEC není “pouze“ o divadle KOPEC. Ten, kdo nás sleduje, tak určitě ví a není překvapen.  

Jsme rádi, že se můžeme stát součástí skupiny lidí, kteří v naší obci pracují aktivně i na jiných a 
nemálo důležitých projektech. Je to příjemný pocit sledovat, kolik energie leckdo vloží jen pro 
potěšení druhých, aniž by očekával nějaké vavříny.  

My z divadla KOPEC chystáme jako každý rok letní odpočinek a prázdniny využijeme k nabití do 
dalšího snažení. Já osobně si přeji, ať se opět všichni sejdeme hlavně v pohodě a zdraví. Divadlo 
není jen o radosti, jak si někdo může myslet.  

Není to vždy jednoduché a bohužel musíme řešit i takové starosti jako vloupání a vandalství 
v prostorách divadla-kinosálu.  Co k tomu někoho vede, prostě nepochopíte. Co se dá ale dělat. 
V takovém světě žijeme. My své úsilí kvůli několika podobným jedincům věřte, nevzdáme.  
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Doufáme a věříme, že budeme i nadále součástí naší komunity, a že Vám budeme přinášet dál radost 
a legraci. Máme radost, když naplníte sál smíchem, stejně jako při nedávném uvedení naší “Hospody 
U Závěje.“ Cítíme pak, že naše snaha není zbytečná.  

Díky obětavosti a nasazení kolegů z divadla v to věřím a věřím, že se nám Vás podaří i v další 
sezóně překvapit opět něčím novým z naší divadelní dílny. 

Přejeme Vám krásné léto, dětem fantastické prázdniny a ještě jedno obrovské díky perninské radnici 
za dlouhodobou podporu. Vám za přízeň.  

Tak zase někdy u nás v KOPCI přátelé.  

Jan Mašata – Divadlo KOPEC. 

 

                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

21.06.2019 Ostrov Historky, pověsti a fámy ze starého Ostrova -  hraná prohlídka 

22.06.2019 Nejdek Honza Křížek s kapelou 

29.06.2019 Ostrov Tour de Kolečko 

29.06.2019 Abertamy Zenkerova vila - Vila Felicitas - komentovaná prohlídka 

06.07.2019 Jáchymov Šlikovka - hudební festival 

06.07.2019 Abertamy Abertamská pouť 

13.07.2019 Přebuz Rolavská vrchoviště - komentovaná vycházka 

20.07.2019 Abertamy Abertamské rockové léto 

20.07.2019 Jelení Hřebečenský montánní výšlap Jelení - Rolava- Přebuz 

24. - 27.7.2019 Boží Dar Krušnohorský česko-saský řezbářský plenér 

27.07.2019 Boží Dar Anenská pouť 

28.07.2019 Jáchymov Hraná prohlídka Mlýnské stezky 

03.08.2019 Ostrov 1. Pivní slavnosti ostrovského pivovaru Rudohor 

24.08.2019 Suchá u 
Jáchymova 

Sucháfest 19 

31.08.2019 Boží Dar Karlův krok 

21.09.2019 Pernink Slavnosti 2019 
 

 

 

Aktuální kalendář akcí najdete také na  

www.krusnehoryaktivne.cz  nebo  www.zivykraj.cz 
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                    PČR informuje  
 
 
 
Policisté Karlovarského kraje radí: Před odjezdem na dovolenou si řádně zabezpečte si svůj majetek 

Se začínajícím létem nás čeká i čas dovolených a letních radovánek. Neměli bychom však před 
odjezdem ze svých domovů zapomínat na jejich zabezpečení. Proto bychom měli dodržet několik 
preventivních rad, které nás mohou ochránit před nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. 
Zloději jsou totiž vynalézaví a využijí každé příležitosti. 

Na svou nepřítomnost zbytečně neupozorňujte ani Vy ani Vaše děti. Pokud odjíždíte na delší dobu, 
řekněte to pouze svým blízkým, případně osobám, kterým věříte. Můžete je také požádat o 
pravidelné kontroly Vašeho majetku. O pomoc a kontroly zabezpečení Vašeho obydlí, můžete 
požádat i svého souseda, ten je přeci Vaší nemovitosti nejblíže.  

O svém odjezdu nepište ani na sociálních sítích. Fotografie z dovolené na ně vkládejte raději až po 
svém návratu domů. V jiném případě nahráváte zlodějům do karet, zejména když zde uvedete přesné 
datum odjezdu a jak se dlouho mimo domov zdržíte.   

Neupozorňujte zbytečně ani na své majetkové poměry. Nenechávejte si doma velké množství 
cenností a vyšší finanční hotovost, raději vše uschovejte do banky, případně cenné předměty, peníze 
či platební karty řádně uzamkněte v trezoru doma.  

Při odjezdu zkontrolujte řádné uzavření a uzamčení všech oken i dveří. Dnešní moderní technologie 
dokážou navodit zdání, že je uvnitř Vaší nemovitosti, někdo stále přítomen, a to například 
automatickým rozsvěcením světel.  

Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do domu či 
bytu nevstupujte, může se stát, že pachatel je stále uvnitř. Pokud do domu či bytu vstoupíte, buďte 
obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i stopy, které zde pachatel 
zanechal a ztížit nám tak jeho dopadení. 
 
 
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
oddělení tisku a prevence 
 
 

 

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 6, vydáno 18.6. 2019 
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 13.7.  ŽENY V BĚHU  (ČR 2019) Komedie  Promítání od 18 a od 20 hodin!   
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra (Zlata Adamovská) prožila s 
Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! 
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři 
díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani 
metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý 
kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání nehrnou. Mají úplně jiné starosti… Dále 
hrají: Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková, Ondřej Vetchý, Martin 
Hofmann ad. Scénář a režie: Martin Horský.   Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 93 min. Pozor, 
vstupné pouze 55,-Kč! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Sobota 27.7. UZLY A POMERANČE (ČR, Německo 2019) Drama, rodinný, romantický            
Premiéra  Jen jedna láska je ta první. Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o zauzlovaném 
vztahu s otcem, o péči o sestru, o statečnosti, odpovědnosti, o prvních šrámech života, jedním 
slovem o dospívání. Velkou roli tu hrají koně, kteří umí vnést do života dobrodružství i sny. Snímek 
Uzly a pomeranče vznikl podle stejnojmenné knihy renomované spisovatelky knih pro děti a mládež 
Ivy Procházkové. Dospívající Darek žije se svým otcem a mladší sestrou v horské vesnici na česko-
německo-polském pomezí v odloučené divočině Lužických hor. Po smrti matky se jeho život 
změnil. Jeho otec se uzavřel, smutek zalévá alkoholem a nakládá Darkovi víc, než kluci v jeho věku 
unesou. Darek dospívá rychle a všichni to vidí. Není náhoda, že se o něj zajímá i hezká a všemi 
obletovaná Hanka.  Když otec přijde o práci, zdá se, že rodinu nedokáže udržet pohromadě a 
Darkovu sestru jim odebere stát. V tom se však objeví dávný kamarád, který přinese naději a nové 
životní perspektivy: budou společně chovat koně… Hrají: Stanislav Majer, Tomáš Dalecký, Emilie 
Neumeister, Ewa Farná, ad. Režie: Ivan Pokorný.  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 90 min.                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 17.8.  TERORISTKA (ČR, Slovensko 2019) Komedie, drama  v 18 a ve 20 hodin!    
Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho 
je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. "Učitelky v důchodu 
přece nestřílejí lidi," říká darebák. "Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý," odpoví mu paní, 
než odjistí zbraň. Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na 
penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci 
lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň. Brzy 
však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky - přesto, že jí bývalý 
žák, momentálně v podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady… Režie: Radek Bajgar. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 95 min.  Pozor, vstupné pouze 55,-Kč!                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 31.8. JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (USA 2019) dobrodružný animovaný film  

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované 
série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu 
lidskodračího společenství. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 104 min.Český dabing.                        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kino nehraje o následujících sobotách: 6.7.; 20.7.; 3.8.; 10.8. a 24.8.     


