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Socha sv. Jana Nepomuckého v parku naproti Obecnímu úřadu 
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        Usnesení 30. zasedání zastupitelstva ze dne 12. 6. 2017  
 
 
 

1/30/17 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Rudolfa Holého a p. ing. Ladislava Vetešníka a 
pořizovatele zápisu pí Jitku Tůmovou. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo p. 
Junková nehlasovala. 
 

2/30/17 ZO schvaluje program jednání 30. Zasedání včetně jeho doplnění o schválení 
dofinancování dopravního automobilu pro SDH Pernink rok 11/2017. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
  

3/30/17 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 29. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/30/17 ZO schvaluje závěrečný účet obce Pernink za rok 2016 v předloženém znění včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání obce Pernink za r. 2016, a to bez výhrad, závěrečný účet obce 
Pernink je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

5/30/17 ZO schvaluje účetní závěrku obce Pernink za účetní období 1.1.2016 – 31.12.2016. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/30/17 ZO schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková 
organizace, Karlovarská 118, Pernink za rok 2016 v předloženém znění. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/30/17 ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková 
organizace, ze střediska 8800 a 9900, a to 50 % do fondu odměn a 50 % do rezervního fondu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/30/17 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace převod částky Kč 150000,- 
z investičního fondu do fondu rezervního a pověřuje ředitelku p.o. provedením. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/30/17 ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce Pernink k 31. 3. 2017. Hlasování:pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/30/17 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace 
k 31.3.2017. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/30/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 v předloženém znění, které je součástí 
zápisu jako příloha č. 2 a rozpočtové opatření č. 11/2017 v předloženém znění, které je součásti 
zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/30/17 ZO schvaluje záměr prodeje pozemků – p.p.č. 191/10 o výměře 884 m2 a dále části 
p.p.č. 191/1 o výměře cca 350 m2 a dále st.p.č. 246 o výměře 244 m2 to vše v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/30/17 ZO se zavazuje dofinancovat kupní cenu za pořízení dopravního automobilu pro 
jednotku SDH Pernink do maximální výše 500 tis. Kč nad schválenou výši dotace, DA bude 
pořízen v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2017. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

Úplné znění 30. zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách 
www.pernink.eu, nebo na úřední desce Obecního úřadu. Pokud máte zájem o celé znění 

zasedání zastupitelstva, můžete si ho nechat vytisknout v podatelně – Infocentru. 
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Slovo starostky 
 
 

Vážení spoluobčané, 

ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci velmi úspěšné akce – řezbářského 
víkendu, který se uskutečnil v termínu 16. až 18. června. Tématem letošního Perninského 
masakru byla lavička v umění, a tak vzniklo pět laviček, na kterých se Vám bude určitě pěkně 
odpočívat. Kde je najdete? Jedna bude umístěna přímo v parku naproti obecnímu úřadu, ta je 
s permoníky a váže se k naší hornické historii, autorem je Pavel Vrcula. Další hned dvě lavičky 
budou instalovány v parku na T. G. Masaryka. Tu s bobrem vytvořil řezbář Petr Barták a 
druhou se sovami Tonda Dorazin. Na Andělské ulici bude lavička s překrásným andělem od 
Radka Smejkala a u brodu za Bludenskou ulicí bude hlídat vodník se žábou od Janka Paďoura. 
Akce byla velice zdařilá a věřím, že i Vy jste se dobře bavili. Poděkování patří také 
Karlovarskému kraji, za jehož podpory jsme mohli Perninský masakr uskutečnit. Těší nás, že 
Kraj takovéto aktivity podporuje a milým překvapením bylo, že nás v sobotu v rámci hlavního 
programu navštívila také paní hejtmanka Mgr. Jana Vildumetzová, která si našla ve svém velmi 
nabitém programu chvilku a zavítala k nám. 

Co nás čeká za kulturní či sportovní aktivity ještě o prázdninách a v nejbližších dnech? Divadlo 
Kopec zahraje v našem kinodivadle 25. 8. pohádku nejen pro děti, hned za týden 3. 9. se 
uskuteční další ročník Běhu od obecního úřadu na vlak, opět štafetově a tentokrát to bude 
v dobovém oblečení 70/80. léta minulého století, takže vezměte šusťákovou soupravu a vyrazte 
mezi nás, těšíme se na Vás. V závěru září (23. 9.) připravujeme Slavnost, která bude zaměřena 
nejen na 485. výročí založení naší obce. Ale to se nechte překvapit. Jen si poznamenejte datum! 

Další informace 

Od 1. 7. jsme změnili dodavatele na odvoz separovaného odpadu, první týden byly trošku 
zmatky, za ty se omlouváme, ale teď už snad bude vše v pořádku. Vývozy budou prováděny 
četněji než u bývalé firmy, tak by nemělo docházet k hromadění odpadů vedle kontejnerů. 
Kdyby přesto byly nějaké problémy, neváhejte se na mě obrátit, rychle bychom situaci vyřešili. 
Kontejnery na kov jsou v červené barvě a jsou zatím umístěny vedle obecního úřadu a 
v Rennerové ulici. 

Jistě jste si všimli, že začala oprava rozpadlé zídky u základní školy, tato akce bude pokračovat 
obnovou chodníků od školy až po vjezd k bývalé kotelně. Bohužel vezmou za své tři smrky 
v zatáčce u hlavní křižovatky, jejich kořeny by narušovaly nový chodník. Chtěli bychom Vás 
požádat, abyste dávali pozor, když půjdete okolo staveniště. Stavba bude probíhat až do konce 
srpna. Dále se začíná rýsovat i projektová dokumentace na parkovací místa u panelových 
domů. Proběhly nějaké schůzky mezi projektantem a obcí a nyní se již bude zpracovávat 
projekt pro 23 parkovacích míst, jakmile proběhnou všechna jednání s dotčenými orgány, bude 
projektová dokumentace předána stavebnímu úřadu v Perninku pro územní rozhodnutí a 
následně Stavebnímu úřadu v Ostrově pro stavební povolení.  

Starostka obce Jitka Tůmová 
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                    Zprávy ze základní školy  
 
 

Je tu červenec, a i dětem z naší mateřské školky začaly prázdniny.  
Se školním rokem jsme se rozloučili výletem do lesoparku v Chomutově, děti si užily cestu 
vlakem i atrakce v parku. Počasí nám přálo, a tak děti mohly pozorovat zvířata a vše si v 
zahradě prohlédnout. Vrátili jsme se uťapaní, ale plni krásných zážitků. 
 
Doufám, že plno krásných zážitků čeká na všechny děti i během prázdnin a už se moc těším, až 
se v září sejdeme a budeme si vyprávět. 
 
Ve školce probíhají rekonstrukce, a tak se mají děti na co těšit. 

S přáním pohodových prázdnin 
paní učitelka Ilona Höhnlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

POPLATKY ZA VÝVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU V 1. POLOLETÍ 2017 

je možné zaplatit 

do 31. srpna 2017 

v podatelně Obecního úřadu Pernink.  
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Předprodej vstupenek v Infocentru Pernink 
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Propozice pro Běh na vlak 

Termín konání a místo konání:        neděle 3. 9. 2017, Pernink 

Popis akce: 
Start je od Obecního úřadu – Běh je cca 800 m dlouhý – rozdělený do čtyř úseků. Na startu je 
připraven 1. člen štafety – se  zavazadlem, který si každá štafeta připraví a vyšperkuje dle 
svého cítění, další člen štafety bude připraven na 1. předávce, kde 1. závodník předá kufřík 2. 
členovi štafety, 3. člen štafety bude připraven na další předávce, přebírá kufr a běží k poslední 
předávce, 4. člen běží s kufrem až do cíle na nádraží. 
Vyhodnocení proběhne opět u Obecního úřadu Pernink. 
  
Podmínky: 

- Štafetové družstvo bude složeno max. ze čtyř členů, podmínkou je alespoň jedno dítě ve 
štafetě 

- Dobový oblek ze 70. let minulého století vítán 

- Originální zavazadlo (cestovní kufr, batoh, taška, aktovka apod.) jako štafetový „kolík“ 
 

Kritéria hodnocení 

Vítězem štafet se stane uskupení, které bude mít nejpěknější dobové oblečení a nejoriginálnější 
zavazadlo. 

Nehodnotíme sportovní výkony, ale nápaditost, kreativitu, originalitu a stylovost štafety! 

Přihlášky družstev:  

do 1. 9. 2017 do 12.00 hod., a to osobně v Informačním centru při Obecním úřadu v  Perninku, 
(budova OÚ přízemí vpravo), nebo mailem na:  starostka@pernink.eu, podatelna@pernink.eu, 
případně v den startu od 9.00 hod.  při prezenci štafet    

Prezence družstev:   9:00 – 9:55 

Start:     10:00 od Obecního úřadu Pernink 

 

Realizační tým:  

Obec Pernink, ZŠ a MŠ Pernink, p.o. a skupina Aktivní Pernink 
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Milíře 2017 
 

Svazek obcí Bystřice Vás srdečně zve na malířský plenér „Milíře 2017“ v Horní Blatné, který 
se v letošním roce bude konat od 23. 7. do 29. 7.  Závěrečná výstava obrazů proběhne v pátek 
28. července od 17 00 v hotelu Modrá Hvězda. 
 
 

Rozhledna Pajndl letos slaví 120 let  

Rozhledna na Tisovském vrchu – Pajndlu slaví letos kulaté jubileum. 

Krušnohorskému údolí, v němž leží město Nejdek, 
vévodí zalesněný masív Tisovského vrchu, dosahující 
nadmořské výšky 977 metrů. Z jeho nejvyššího bodu 
hrdě shlíží kamenná rozhledna, jež v letošním roce 
oslaví 120. výročí svého trvání. 

Svérázný vrch s rozhlednou spolu s Nejdeckou hradní 
věží tvoří charakteristické symboly Nejdku. Západní 
úpatí Tisovského vrchu je zeširoka obtékáno říčkou 
Rolavou, jeho východní svahy spadají příkře do 
půvabné a pověstmi opředené doliny potoka Limnice. 
Jihozápadní a jižní úbočí vrch protíná ve značné 
výšce železniční trať Karlovy Vary – Potůčky – 
Johanngeorgenstadt. Dráha zde dosahuje největšího 
stoupání a skýtá v tomto úseku cestujícím daleké 
výhledy do kraje. Lesy kolem tratě skrývají mnoho 
propadlin a zašlých štol, stopy starého dolování 
cínových a železných rud. Již kolem roku 1500 byly 
pod Tisovským vrchem při bohatých nalezištích cínu 
založeny hornické osady Nové Hamry, Tisová a 

Oldřichov.  

Tisovský vrch, zvaný též Peindelberg či krátce Pajndl, začal být koncem minulého století 
oblíbeným turistickým a vyhlídkovým místem. K jeho popularizaci přispěl tehdejší rozmach 
turistiky a zimních sportů, zejména lyžování. Vrchol nesl na svém temeni mohutnou, zhruba 10 
metrů vysokou skálu, z níž byl výtečný, stromy však poněkud omezený výhled. Tehdejší 
Nejdecká krušnohorská jednota (Neudeker Erzgebirgsverein) se rozhodla postavit na skále 
velkou kamennou rozhlednu. Záměry spolku byly inspirovány velkými úspěchy vyhlídkových 
věží na Klínovci (1884) a na Plešivci u Abertam (1895).  

Věž na Tisovském vrchu se začala stavět v červenci roku 1895 a byla dokončena v září 1897. 
Stavební náklady se pohybovaly kolem 4000 zlatých. Půdorys stavby tvoří čtverec o straně 5 
metrů. Zdi věže dosahují síly 1.3 metru. Výška rozhledny od prahu vchodu až po špičku 
bleskosvodu činí 18 metrů, což je více, než měří rozhledny na Klínovci a Plešivci. Na 
vyhlídkové plató vede točité schodiště o 114 žulových schodech. Platformu zvyšuje 3 metry 
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vysoký prosklený přístřešek s třímetrovým bleskosvodem. Celá stavba, od prahu vchodu až po 
špičku bleskosvodu tedy měří 24 metrů.  

Rozhledna byla slavnostně otevřena 1. září 1897. V roce 1908 k ní byla přistavěna 

stylová výletní restaurace nazvaná „Berg Heil“ (Horám zdar), jejíž prostory se v 

roce 1923 ještě zvětšily. Restaurace sloužila ještě v době 2. světové války, poté 

zanikla. 

Rozhledna na Tisovském vrchu začala po vysídlení Němců v roce 1946 chátrat. Její stavební 
stav se rok od roku zhoršoval. Čas, povětrnostní vlivy, nulová údržba, ale i vandalské ruce 
nezodpovědných jedinců na ní zanechaly až příliš průkazné stopy. Kolem roku 1980 byl na 
někdejší pýchu nejdeckých turistů smutný pohled. Po letitém úsilí několika nadšenců se pak 
v roce 1985 podařilo přimět Městský národní výbor v Nejdku k financování opravy rozhledny. 
Plášť věže opravili stavebníci MěNV v Nejdku, vyhlídkové plató se stříškou renovovali 
členové Horské služby Nové Hamry a interiéry objektu obnovila firma Piller. Technicky 
náročná oprava Pajndlu proběhla v letech 1986 – 1987.  
 
V roce 1995 byla rozhledna na Tisovském vrchu prohlášena za kulturní památku. Rozhlednu  
se podařilo zachránit doslova v hodině dvanácté. Je potěšitelné, že se vyhlídka i dnes, po více 
jak 100 letech od svého vzniku, těší značné návštěvnosti turistů a milovníků krušnohorské 
přírody. 
 
Výhled z Tisovského vrchu je bezesporu jedním 
z nejlepších ve středním a západním Krušnohoří. 
Východním horizontu dominují vrcholky 
Klínovce, Fichtelberg a Doupovských hor, 
k jihozápadu lze shlédnout výšiny Slavkovského 
lesa, průmyslové oblasti sokolovské uhelné pánve 
a věže poutního kostela v Chlumu sv. Máří, bránu 
Chebska. Za příznivého počasí je z Tisovského 
vrchu možné spatřit i vzdálené vrcholky Šumavy.  
 
Město Nejdek připravuje v rámci oslav 
výstavu „Naše rozhledna“ v nejdeckém muzeu, 
jejíž vernisáž je naplánována na 1. září 2017 - 
tedy na den 120. výročí rozhledny.  

V sobotu 2. září 2017 se můžete zúčastnit 
neorganizovaného turistického výšlapu 
k rozhledně, kde se můžete těšit na Pouliční 
divadlo Viktora Braunreitera, kejklířská 
vystoupení s workshopem, tematické suvenýry 
a občerstvení. 

Zdroj: Infocentrum Pernink, Město Nejdek  

 

 

 



 10 

                                                                                   TJ Sokol Pernink 
 
 
 
 

Krajská soutěž dorostu 2017/2018 
                                                                                                                                               SRAZ 

26.8. SO 11:15 Pernink/Jáchymov - Chodov 10:15 

2.9. SO 11:15 Pernink/Jáchymov – Plesná/Aš 10:15 

9.9. SO 10:00 Lomnic/Krajková – Pernink/Jáchymov 8:00 

16.9. SO 11:15 Pernink/Jáchymov – Stará Role 10:15 

23.9. SO 10:00 Citice/Bukovany – Pernink/Jáchymov 8:00 

30.9. SO 11:15 Pernink/Jáchymov - Chýše/Žlutice 10:15 

8.10. NE 13:00 V Hleďsebe/Trštěnice -  Pernink/Jáchymov 11:00 

14.10. SO 11:15 Pernink/Jáchymov – Nové Sedlo 10:15 

22.10. NE 14:00 Sedlec ,,B“ - Pernink/Jáchymov 12:30 

28.10. SO 11:15 Pernink /Jáchymov – Habartov 10:15 

4.11. SO 10:00 Nová Role – Pernink/Jáchymov 8:35 

 
Domácí zápasy se budou hrát vždy v sobotu od 11:15 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perninské noviny vydává Infocentrum  při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101 
v 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 34, číslo 7-8, vydáno 19. 7. 2017 
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                                                                                  Inzerce, služby 
 

 
 

                                                                               Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

22.07.2017 Pernink Nohejbalový Plzeňka Open Air Cup 2017 

23.7. – 29.7 2017 Horní Blatná Malířské sympozium ,,Milíře 2017“ 

29.07.2017 Boží Dar Anenská pouť 

12. - 13.8.2017 Potůčky PotRock VIII. 

25.08.2017 Pernink 
Divadlo Kopec uvádí premiéru hudební pohádky pro celou 

rodinu "Tajemství Perninské Mýtiny" 

25. - 27.8.2017 
Königsmühle / 

Háj 
6. ročník Land & Art setkání v zaniklé obci Königsmühle  

26.08.2017 Boží Dar Karlův krok 

26.08.2017 Abertamy Abertamská šlápota 

02.09.2017 Pajndl 120 let rozhledny na Tisovském vrchu 

03.09.2017 Pernink Běh na vlak - recesistický štafetový závod ve stylu 70. let 

10.09.2017 Abertamy Abertamský kros 
 

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

 
Sobota 2.9.  ŠPUNTI NA VODĚ  (ČR 2017) Komedie pro celou rodinu 
Rodiče bratrů Igora (Jiří Langmajer) a Davida (Hynek Čermák) chystají zlatou svatbu. Z 
Kanady přilétá jejich bratranec Ondra (Pavel Liška), povahou tak trochu dobrodruh. Bratry 
napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za 
starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a 
David jsou ženatí a mají děti… Dále hrají: Tatiana Vilhelmová, Anna Polívková, Jana 
Kvantiková, Arnošt Goldflam, Dana Syslová, Nelly Řehořová, Filip Antonio ad. Režie: Jiří 
Chlumský. Mládeži přístupno.  Délka filmu: 85 min.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 9.9.  Kino nehraje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.9. MIMI ŠÉF (The Boss Baby, USA 2017) Animovaná komedie 
Režisér filmu Madagaskar Tom McGrath vás zve na animovanou komedii Mimi šéf, v které se 
seznámíte s hodně zvláštním batoletem. Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví hlubokým 
hlasem a nemístně vtipkuje. A taky se chová jako tajný agent. Toho si všimne jeho starší bratr 
Tim, který z jeho příchodu do rodiny zrovna velkou radost nemá. Doteď byl jedináčkem, který 
měl veškerou rodičovskou lásku, a to mu skvěle vyhovovalo. Navíc se zdá, že rodiče si ničeho 
podivného na novém přírůstku nevšímají. A tak se Tim snaží novému sourozenci podívat na 
zoubek. Tedy pokud už nějaký má… Hrají (hlasy): Zdeněk Maryška, Libor Terš, Petr 
Lněnička, René Slováčková, Jan Maxián, Matěj Převrátil, Ondřej Gregor Brzobohatý ad. 
Režie: Tom McGrath.  Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 97 min.         Český dabing.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.9. MASARYK (ČR 2017) Historické drama 
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost 
extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Velkou část života 
procestoval, ale nikdy nezapomněl na zemi, z níž pocházel, na republiku, kterou založil jeho 
otec Tomáš Garrigue. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se 
však skrývají i v jeho životě…Hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Hanns Zischler, 
Eva Herzigová, Jiří Vyorálek, Milton Welsh, Paul Nicholas, Dermot Crowley ad. Režie: Julius 
Ševčík. Doporučená přístupnost: od 12 let.        Délka filmu: ca. 114 min.                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 30.9.  MILUJI TĚ MODŘE  (ČR 2017) Romantická komedie 
Romantická komedie o jednom zamilovaném malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači nožů… a 
lásce v modrém. 33letý malíř David Bárta žije pod jednou střechou s matkou, která je posedlá 
jógou. Má záletného otce, který ho neustále zásobuje zaručeně osvědčenými radami, jak 
dobývat ženy. Osud mu navíc čerstvě nadělí vyhazov z Národní galerie. Ale to pravé 
zemětřesení jej v životě teprve čeká. Ve výloze klenotnictví David spatří aranžérku Terezu, 
krásnou bytost, do které se na první pohled zamiluje. Jenže Tereza má přítele Igora, artistu, 
rapla a žárlivce, který to zatraceně dobře umí s noži. Přesto se David všemožně snaží Terezu 
zaujmout a získat její sympatie. Už se může zdát, že se mu to daří, když jednoho dne Tereza 
záhadně zmizí…Hrají: Václav Jílek, Denisa Nesvačilová, Vladimír Kratina, Taťjana 
Medvecká, Rostislav Novák ml., Hana Vagnerová, Marek Vašut, Robert Russel, Miroslav 
Táborský, Oldřich Vlach, Zdeněk Žák, Marie Málková ad. Režie: Miloslav Šmídmajer.  
Doporučená přístupnost: od 12 let.       Délka filmu: ca. 90 min.                                        


