
35. ročník, rok 2018, číslo 7- 8 
 

 
Vážení spoluobčané, 

ve dnech 8. 6.-10. 6. 2018 pořádala naše 
obec za podpory Karlovarského kraje a 
Svazku obcí Bystřice již 3. ročník 
řezbářského víkendu, a akce to byla opět 
velmi zdařilá. Během dvou dnů se 
ozýval obcí hluk motorových pil a naši 
přátelé řezbáři vytvářeli dle zadání 6 
laviček, které budou rozmístěny 
v Perninku, a budou všem sloužit k 
odpočinku.  V doprovodném programu 
vystoupila děvčata ze školního kroužku 
aerobiku, pro děti bylo připraveno 
vybarvování dřevěných zvířátek a různé 
dovednostní soutěže. Při speed carvingu 
jsme obdivovali rychlost a zručnost 
řezbářů a dražitelé si odnesli domů 
krásná díla. K večeru zahrály nejen 
k poslechu, ale i k tanci dvě kapely, a 
vůbec jsme se všichni dobře bavili.  

Chtěla bych proto velice poděkovat těm, 
kteří pomáhali akci zorganizovat, 
postavili stany, pódium a pak zase uklidili,  připravili občerstvení, starali se o naše děti, no prostě 
všem, kteří se podíleli na tak báječné akci a doufám, že se všichni sejdeme příští rok na dalším 
ročníku. 

Prázdniny jsou v plném proudu a po dlouhé době to vypadá, že léto zavítalo i k nám do hor, a tak 
doufám, že si je naše děti užívají plnými doušky. My tady ale zahálet nebudeme, v průběhu srpna 
začnou práce na opravě živičného povrchu v Kostelní ulici, stavbu bude provádět firma Colas CZ, 
která vyhrála výběrové řízení za částku 975 776,72 Kč. Stejná firma vyhrála i výběrové řízení na 
opravu chodníků na ulici TGM a v Jáchymovské za nabídkovou cenu 1 827 070,77 Kč – tam práce 
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začnou v září. Firma pana Františka Štefana již odvodňuje budovu čp. 290 školní družiny za 
vítěznou nabídkovou cenu 841 492 Kč. Obec získala na opravu chodníků dotaci od Karlovarského 
kraje ve výši 202 000 Kč a na opravu živičného povrchu v Kostelní ul. si podala žádost o dotaci, 
pokud bychom uspěli, mohli bychom od Karlovarského kraje obdržet až 250 000 Kč. Tak prosím, až 
budete procházet staveništěm, buďte opatrní. 

Dovolte mi ještě, abych Vás pozvala na další tradiční akce, které proběhnou v září letošního roku. 
Hned druhou neděli 9. 9. to bude již 10. ročník „Běhu od obecního úřadu na vlak“, opět to budou 
štafety rodinné, či sousedské a tentokrát ve stylu 100. Výročí založení naší republiky. Tak se budeme 
společně těšit na Vás, soutěžící, ale i na Vás, kteří se přijdou podívat a bavit se. Koncem září, 22. 9., 
ještě se Spolkem pro obnovu kašny pořádáme Slavnosti obce, které zakončí naše venkovní letní 
akce, tak se tam určitě uvidíme.  

Vaše starostka Jitka Tůmová 

 

        Usnesení 39. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 6. 2018  
 
 
1/39/18 ZO určuje ověřovatele zápisu p. A.Štaubera a p. K.Kunsta a  pořizovatelem zápisu p.Jitku 
Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

2/39/18 ZO schvaluje program jednání 39. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění v bodu 18. a 
19. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

3/39/18 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 38. Zasedání s tím, že všechna usnesení byla 
splněna. Hlasování: pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

4/39/18 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku Kč 150000,- za rok 2017 TJ Sokolu Pernink. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

5/39/18 ZO stanovuje pro volební období 2018-2022 počet členů zastupitelstva obce Pernink na 9 
(slovy devět). Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

6/39/18 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, p.o. převod finančních prostředků 
z rezervního fondu do investičního fondu na opravu učeben, malování a nákup myčky ve výši Kč 
380000,-. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

7/39/18 ZO schvaluje vítěze výběrového řízení – Oprava chodníků TGM a Jáchymovská – firmu 
Colas CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, Praha 9  za nabídkovou cenu Kč 1827070,77 Kč včetně DPH a 
pověřuje starostku obce  podpisem smlouvy o dílo. Hlasování pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. Návrh byl přijat. 
 

8/39/18 ZO schvaluje vítěze výběrového řízení – oprava živičného povrchu v Kostelní ulici firmu 
Colas CZ, a.s. Ke Klírovu 9, Praha 9 za nabídkovou cenu Kč 717323,65 a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

9/39/18 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v přeloženém položkovém členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 1 a dále rozpočtové opatření č. 5/2018 v předloženém položkovém 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. Návrh byl přijat. 
 

10/39/18 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 202/3 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Pernink za cenu Kč 50,-
/m2 s tím, že kupující ponese veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení 
geometrického plánu, návrh na vklad, daň z převodu apod.) a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
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Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

11/39/18 ZO schvaluje prodej  p.p.č. 809/30 o výměře 43 m2 za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že kupující 
ponesou veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Hlasování pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat 
 

12/39/18 ZO schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 202/3 v k.ú. Pernink o výměře 200 m2 
Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

13/39/18 ZO souhlasí s umístěním stavby rodinného domu na p.p.č. 292/2 v k.ú. Pernink, a to 
nejméně 1 metr od hranice pozemku p.p.č 292/1 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

14/39/18 ZO souhlasí s přemístěním sloupu veřejného osvětlení č. 67 na p.p.č. 292/1 v k.ú. Pernink 
o cca 1 m na náklady stavebníka rodinného domu na p.p.č. 292/2 v k.ú. Pernink s tím, že sloup bude 
po přemístění digitálně zaměřen a předá se k evidenci Obce. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

15/39/18 ZO nesouhlasí  s oplocením pozemku č. 96/5 v k.ú. Pernink – jedná se o veřejné 
prostranství – veřejnou zeleň dle §34 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Štauber). Návrh byl přijat.  
 

16/39/18 ZO souhlasí, aby stavební materiál – výkopek ze stavby Odvodnění budovy školní družiny 
byl mezideponován na obecní pozemek č. 663/20 manipulační plocha v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

17/39/18 ZO  schvaluje doplnění usnesení č. 8/37/18 ze dne 26.3.2018 takto: v bodě č. 4 bude 
změna textu na “Právo stavby se zřizuje na dobu určitou do 31.10.2021“, ostatní ustanovení 
Smlouvy o právu provést stavbu zůstávají v platnosti. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. Návrh byl přijat. 
 

18/39/18 ZO schvaluje uzavřít darovací smlouvy na lavičky v umění s řezbáři a pověřuje starostkou 
podpisem smlouvy. Hlasování : pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

19/39/18 ZO schvaluje uzavřít darovací smlouvu  s Karlovarským krajem, zastoupeným Krajskou 
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, Sokolov 356 01 na převod části  
p.p.č. 2466/1 označenou Geometrickým plánem č. 870-2837/2018 jako p.p.č. 2466/4 o výměře 119 
m2 ostatní plocha a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. Hlasování pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

20/39/18 ZO ruší obřadní den 6.10.2018 a schvaluje obřadní den 13.10.2018. Hlasování. pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

21/39/18 ZO schvaluje dokončení oprav komunikací   turbo postřikem v ceně cca 44000,- bez DPH. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

22/39/18 ZO schvaluje opravu dešťové kanalizace v Rennerově ul. za cenu 3800,- Kč/m bez DPH  
cca 12-15 m firmou Františka Štefana, Karlovarská 408, Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
 

                 TJ Sokol Pernink  
 
 

Okresní přebor mužů 
A mužstvo  
 

Do sezóny 2017/18 jsme šli jako nováček okresní přeboru. Náš cíl udržet se v soutěži se i přes 
zranění a absence některých hráčů podařilo splnit. Stalo se tak i díky pomoci hráčů z dorostu ( 
Klimm, Čečák, Gordík, Olah), kterým tímto děkuji.  
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Krajská soutěž dorostu 

Velkou radost z výsledků a předváděné hry nám a fanouškům dělali „kluci“ z dorostu. Do 
posledního kola bojovali o první příčku v krajské soutěži dorostu. Nakonec jen těsně o skóre zůstali 
druzí, ale i tak se jedná o výborný výsledek a prezentaci obce. Tímto bych chtěl velmi poděkovat V. 
Maškovi, M. Hájkovi a V. Hanšutovi za práci, kterou věnovali dorostu v Perninku. 

 

 
Za TJ Sokol Pernink 

Karel Kunst 
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  Obecní úřad informuje 
 

SMS pro obce – informativní souhlas se zpracováním osobních údajů 

Vážení spoluobčané, 

obec Pernink zavedla od roku 2015 službu, jak rychle a jednoduše oslovit občany v naší obci. Tato 
služba je prováděna formou informačních SMS zpráv a nahrazuje místní rozhlas. Systém je určen 
pouze pro primární použití obcí. Prostřednictvím této služby provádíme informování   občanů o 
mimořádných událostech nebo dění v obci (např. plánované odstávky vody, vzniklé havárie, 
plánované přerušení dodávek elektrické energie, uzavírky místních komunikací, konání kulturních a 
společenských akcí a další užitečné informace spojené se životem v naší obci).  

V souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů si Vás dovolujeme požádat o 
vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích 
orgánů prostřednictvím služby sms pro obce. 

Tento souhlas můžete vyjádřit registrací vyplněním níže uvedeného formuláře, který prosím 
odevzdejte osobně na obecním úřadě Pernink (matrika, podatelna) do 31.08.2018. Upozorňujeme: 
pokud nevyjádříte souhlas do 31.08.2018, budete ze systému sms pro obce vyřazeni. 

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas 
můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ Pernink 
(osobně, datovou schránkou obce nebo doporučenou zásilkou). Odvolání souhlasu nemá zpětné 
účinky. 

Zpracovány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, ulice a č.p. popř. č.e., podle kterých mají 
být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). 

Vzhledem k omezené kapacitě systému, je vhodné znát alespoň jedno číslo mobilního telefonu do 
každé trvale bydlící rodiny v naší obci. 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Souhlasím se zasíláním informačních SMS z obce Pernink 

 

Já (jméno/a, příjmení)  
………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa (ulice, č.p./č.e.) 
………………………………………………………………………………………………………….. 

souhlasím se zasíláním informačních SMS z obce Pernink na mé mobilní telefonní číslo: 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

V Perninku dne: ……………………………  Podpis: …………………………………………. 
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Přihláška k „vítání občánků“ 
pro děti s trvalým pobytem v obci Pernink 

 
Jméno a příjmení dítěte:       
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum narození dítěte:         
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresa trvalého pobytu dítěte:  
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte): 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktní telefon, popř. e.mail:……………….……………………………………………………… 
 
Souhlasím/e se zpracováním uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, které jsou požadovány pro organizační zajištění slavnostního 
obřadu vítání občánků, a to pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do konání výše uvedeného 
obřadu.  
 
V Perninku dne: ……………………………… 
 
Podpis zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): ……………………………………… 
 
------------------------------------------------- Poučení pro rodiče ------------------------------------------------ 

 
K obřadu „Vítání občánků“ mohou přihlásit rodiče své děti s trvalým pobytem v obci Pernink, které 
se narodily od 01.02.2017. 
 
Vyplněnou přihlášku doručte na Obecní úřad Pernink: 

- osobně, nebo 
- poštou na adresu: Obecní úřad Pernink - matrika, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink 

 
Na základě doručené přihlášky Vám obecní úřad Pernink zašle pozvánku. Slavnostní vítání občánků 
se koná v obřadní síni Obecního úřadu Pernink, zpravidla  1x do roka. Obřad trvá cca 20 minut + 
fotografování. Účast Vašich rodinných příslušníků je vítána. 
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SLAVNOSTI 2018 - Slavnost obce Pernink 
 
Sousedé a přátelé obce, je to již zase rok. Nebo už je zase rok za námi a jsme zase starší a naše dámy 
zase o rok zkrásněly. Komunitní spolek pro obnovu kašny ve spolupráci s obcí připravil Slavnosti 
obce, které tentokrát proběhnou v termínu 22.9.2018 opět v prostoru historické kašny. 
 
Co jsme tentokrát připravili a na co se můžeme těšit. Jednou větou - všechno bude o něco větší. Tedy 
větší jeviště, větší světla, větší zvukový aparát, větší stany a prostory, více dílen pro děti, více 
ukázek atd. Základní charakteristika zůstane stejná - chceme aby naše Slavnosti byly setkáním 
zdejších občanů nad kvalitou. 
 
Program je opět naplněný a lze očekávat co již proběhlo minulý rok. Navíc přibude výroba košíků a 
košíkářská dílna, pro naše dítka bude k dispozici paintbaalová střelnice, nově i škola luku a šípu, 
TRIKE BIKE Club již nemusíme představovat - opět povozí děti i dospělé na “tříkolkách”. 
 
Kulturní program bude tvořit na malé scéně již tradiční Divadlo pro děti - tentokrát s novou 
pohádkou a ozvučením. Velká scéna bude na velkém jevišti k dispozici odpoledne pro skupinu Quo 
Vadis rock, v podvečer skupina která si podmanila zdejší fanoušky - skupina 11/50 rock a večer 
hlavní bod zářijové noci - jeden z nejlepších revivalů v zemi - skupina AC/DC Czech revival - toto 
vystoupení bude včetně legendárního zavěšeného zvonu a opravdových dělových kanonád. 
 
Vše je tedy pomalu připraveno, několik desítek dobrovolníků opět ochotno pomoci připravit areál a 
po celou dobu Slavností pomáhat ve prospěch našich občanů a přátel obce. Počasí je již tradičně 
taktéž objednáno a pokud “nejvyšší” rozhodne ,, že tentokrát pošle trochu deště - nevadí, pláštěnky a 
gumovky budou poznávacím znamením. 
 
Tak tedy - 22.9. od 13.00 hod. nikam na návštěvu za přáteli nechoďte - všichni budou v areálu 
“ U kašny”. 

za Komunitní spolek pro obnovu kašny 
Jiří Bílek 

 
 

                    Pozvánka na zájezd pořádaný SPCCH Abertamy 
 
 

Celodenní zájezd do Kadaně a Žatce dne 4.08.2018 

odjezd z autobusových zastávek v 8,00 hod. 

Program: Prohlídka zajímavostí v Kadani a Žatci / upřesní se na místě dle časových 

možností/ 

Cena zájezdu pro dospělé Kč 150,--, pro děti Kč 100,-- platí se v autobusu.  

Stravování zajištěno na náklady účastníka. 

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 28.07.2018  

u důvěrnice SPCCH pro Pernink p. Ingrid Doleželové, tel.353 892 439 nebo u p. Evy 

Höhnlové, tel: 723 371 273 
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Pozor na nekalé praktiky některých podomních obchodníků s energiemi! 

I přesto, že nekalé praktiky při prodeji energií nejsou žádnou novinkou a jsou všeobecně známé, 
stále se setkáváme s příběhy lidí, kteří neseriózním obchodníkům a jejich nátlaku podlehli. Náprava 
je pak často složitá a zdlouhavá. Nejlepší obranou je vědět, jak takového obchodníka poznat a jak se 
nekalým praktikám bránit. 

JAK ODHALIT NEFÉROVÉHO PRODEJCE? 

Velmi často se jedná o podomního prodejce, který se snaží vnutit k vám domů pod falešnými 
záminkami, např. kvůli kontrole elektroměru. 

Podomní prodejce se vydává za obchodního zástupce ČEZ. V takovou chvíli si buďte jistí, že 
nejedná za ČEZ. Podomní prodej od roku 2017  ČEZ nevyužívá. 

Zavolá vám a chce si po telefonu domluvit osobní schůzku za účelem úpravy vaší stávající 
smlouvy. Tímto způsobem se snaží podomní prodejci obejít zákaz takového prodeje v obci. 

Snaží se získat informace o vaší současné smlouvě. Údaje pak může zneužít pro uzavření smlouvy 
s jiným dodavatelem. Současný dodavatel energií vaše údaje má a nepotřebuje je získávat znovu. 

Nechce vám dát čas na rozmyšlenou a spěchá na podpis smlouvy s tím, že nabídka je časově 
omezená. Ve skutečnosti je ale taková smlouva plná chytáků a skrytých poplatků. 

Nabídku nechce předat písemně. Vy si tak nabídku nemůžete v klidu projít a porovnat se svou 
současnou smlouvou. 

Mluví o podezřele vysokých úsporách, které ale ve skutečnosti nevycházejí z vaší skutečné 
spotřeby nebo distribuční sazby. Může se pak stát, že ušetříte velmi málo, nebo dokonce zaplatíte 
ještě víc. 

Přesvědčuje vás, že budete mít zaručeně nižší cenu, ale už neříká, že jím uvedená cena je bez 
DPH, nebo dokonce není kompletní. Mohou vás pak zaskočit další, skryté poplatky. 

Nabízí vám žárovky zdarma, když podepíšete smlouvu. Už se ale nedozvíte, že pokud si to 
později rozmyslíte, zaplatíte klidně i několik tisíc korun právě za žárovky „zdarma“. 

 

STALO SE VÁM TO TAKÉ? 

Podepsali jste na první pohled výhodnou smlouvu, ale pak jste zjistili, že vás napálili, a nevíte co 
dál? Takovou zkušenost mají tisíce lidí. Důležité je řešit to co nejdříve. 

Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď 

Pokud jste smlouvu uzavřeli mimo pobočku (např. po telefonu nebo u vás doma), jak to v těchto 
případech běžně bývá, a chcete své rozhodnutí změnit, máte tyto možnosti: 

• Podle zákona (§ 1829 občanského zákoníku) máte právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího 
uzavřeníbez jakýchkoli sankcí. 

• Další možností, kterou vám umožňuje zákon (§ 11a odstavec 3 energetického zákona), 
je vypovězení smlouvy od okamžiku jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek 
energií, také bez sankcí. 
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Odstoupení, příp. výpověď, zašlete doporučeně na adresu dodavatele, se kterým jste smlouvu 
uzavřeli. Vzory a další informace najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu. 

Nový dodavatel odstoupení od smlouvy nebo její výpověď neuznal? 

Podejte u něj reklamaci. Pokud to bude potřeba, využijte všechny možné způsoby reklamace, např. 
zavolání na zákaznickou linku, kontaktování reklamačního oddělení nebo například ombudsmana, 
pokud ho společnost má. 

V případě, že dodavatel vaší reklamaci vyhoví, je všechno v pořádku. Pokud reklamaci zamítne, 
pošlete stížnost na Energetický regulační úřad, který vykonává dozor nad dodržováním 
povinností v oblasti energetiky. 

Ve stížnosti uveďte celé jméno, adresu trvalého bydliště, adresu pro doručování, telefon a případně 
e-mail. Dále uveďte informace o odběrném místě, tj. místo a číslo odběrného místa a také kód 
EAN/EIC, případně i číslo smlouvy. Dále je potřeba uvést název dodavatele, jehož se vaše stížnost 
týká, jeho IČ a sídlo. Do stížnosti podrobně popište situaci, průběh reklamace a další informace, 
které uznáte za důležité. 

Ke stížnosti připojte jako důkaz výsledek reklamačního řízení, kopie písemných materiálů, zejména 
smlouvu, dosavadní korespondenci s dodavatelem a případně další materiály, které máte k dispozici. 

Kontakty, kam stížnost zaslat, a další informace, jak se bránit nekalým praktikám, najdete 
na stránkách Energetického regulačního úřadu. 

ŽÁROVKY „ZDARMA“ RADĚJI ODMÍTNĚTE 

Přibývá případů, kdy prodejci nabízejí při změně dodavatele zaručeně výhodnější nabídku a k tomu 
jako dárek žárovky „zdarma“ nebo „za pár korun“. Jedná se většinou o jednu z nekalých praktik. 
Pokud si později změnu dodavatele rozmyslíte, upíšete se obvykle podpisem takové smlouvy k 
několikatisícovému poplatku za tyto žárovky. Takto se už napálilo mnoho zákazníků, kteří až poté 
zjistili, že je nabídka vlastně nevýhodná. I v tomto případě platí, že máte podle zákona právo od 
smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření nebo až do 15. dne od zahájení dodávek, a to bez 
jakýchkoli sankcí. 

O tomto problému už informovala i Česká obchodní inspekce na svých stránkách a také 
vydala tiskovou zprávu, kde se k věci detailně vyjadřuje. 

Co dělat, když se vám to stane 

Česká obchodní inspekce doporučuje extrémně navýšenou cenu žárovek nehradit. Vaší povinností je 
žárovky vrátit, případně zaplatit jejich obvyklou cenu v obchodech. 

Stalo se tak, ale dodavatel stále požaduje přemrštěnou cenu, nebo dokonce hrozí pokutami? 

Česká obchodní inspekce i v tomto případě doporučuje nic nehradit a postup dodavatele nahlásit na 
Energetický regulační úřad. 

Když mezi vámi a dodavatelem vznikne spor o hodnotu žárovek, podejte návrh na mimosoudní 
řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce. Informace o podání návrhu najdete 
na stránkách ČOI. 
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DESATERO POMOCI PROTI NESERIOZNÍM METODÁM NĚKTERÝCH 
PODOMNÍCH OBCHODNÍKŮ S ENERGIEMI 

Přečtěte si deset rad, jak poznat neseriózní metody podomních obchodníků a bránit se jim. Možná si 
tím ušetříte spoustu starostí. 

1. Důvěřuj, ale prověřuj! 

 Podomní prodejci praktikují stále důmyslnější metody, jak se dostat zákazníkům pod kůži. Používají 
řadu lživých argumentů, vydávají se za stávající dodavatele či pracovníky distribučních společností 
nebo úřadů. 

TIP: V případě společnosti ČEZ není realizována žádná forma podomního prodeje již od roku 2017. 
A to prostřednictvím svých ani jakýchkoliv externích obchodních zástupců. Nenechte se oklamat. 

2. Můj dům, můj hrad! 

 Cílem podomního prodejce je dostat se přes váš práh. Znají desítky triků a záminek, dokáží si s 
vámi hezky povídat, být zábavní atd. Jakmile ho však pustíte dovnitř, může se milé povídání rychle 
změnit v silný nátlak na podepsání smlouvy. 

TIP: Je nutné mít stále na paměti, že je to pouze iluze a jedná velká lež za účelem vydělat. Nedejte 
podomním prodejcům šanci a nezvěte je dál. Ani na WC. 

3. Spěchej pomalu! 

 Součástí taktiky podomních prodejců bývá spěch a tlak na rychlé rozhodnutí a váš podpis. Dokáží 
pohotově reagovat a vzbudit dojem, že můžete promarnit neopakovatelnou příležitost, jak získat 
slevu. 

TIP: Pokud máte o nabídku zájem, neunáhlujte se s podpisem. Požádejte o návrh smlouvy, 
všeobecné obchodní podmínky, platný ceník a telefonní kontakt. Chtějte si nabídku prostudovat v 
klidu, poradit se s blízkou osobou. 

4. Stačí podat prst... 

 V domě se objeví informace o provádění kontroly nebo odečtu elektroměrů v neobvyklém termínu. 
Nebo vás osloví člověk, který se zajímá o číslo vašeho elektroměru, smlouvu s dodavatelem energií 
či faktury. Jedná se o způsoby, jak se podomní prodejci snaží vymámit informace do smlouvy s 
novým dodavatelem. 

TIP: Společnost ČEZ nerealizuje žádnou formu podom-ního prodeje od konce roku 2017. A to 
prostřednictvím svých ani jakýchkoliv externích obchodních zástupců. Pokud bude kdokoliv, kdo 
zazvoní u vašich dveří, tvrdit opak, lže. Pokud si někdo jakýmkoli způsobem vynucuje osobní a 
platební údaje jménem společnosti ČEZ, doporučujeme obrátit se na bezplatnou zákaznickou linku 
800 810 820 nebo zákaznické centrum. 
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5. Dobré účty dělají dobré přátele! 

 Energetické společnosti mají ve své nabídce podle velikosti odběru různá cenová pásma, tzv. tarify. 
Podomní obchodníci často nabízejí slevy bez toho, aniž by znali reálnou spotřebu a odběrový tarif. 
Skutečná cena se tak od ústní nabídky může výrazně lišit. 

TIP: Neukazujte nikomu, kdo vám zvoní u dveří, své faktury za energie. Poskytnete mu tak své 
osobní údaje i informace o odběrném místě, které lze velice jednoduše zneužít. Chraňte svá data a 
bezpečí! 

6. První dojem může klamat! 

 Nabízená cena může být lákavá, nemusí však zahrnovat všechny poplatky, které s přechodem k 
novému dodavateli souvisí. Pozor na aktivační a deaktivační poplatky. 

TIP: Zkontrolujte, zda je avizovaná cena garantována po celou dobu trvání smlouvy, a informujte se 
na výši aktivačních a deaktivačních poplatků. Požadujte vždy ceny s DPH. 

7. Co je psáno, to je dáno! 

 Obchodní zástupce umí skvěle argumentovat, ale také skvěle manipulovat. Platí však to, co je 
uvedené ve smlouvě. 

TIP: Nic unáhleně nepodepisujte, ani když na vás bude obchodník tlačit. Žádná seriózní nabídka 
není prezentována tímto způsobem. Pokud vás nabídka zajímá, vezměte si čas a vše si klidu 
prostudujte, ověřte si informace na webových stránkách nebo zákaznickém centru dodavatele, 
případně se poraďte se svými blízkými. 

8. Když to nejde po dobrém... 

V některých případech se můžete setkat i s nátlakem, který zákon o ochraně spotřebitele označuje 
jako agresivní obchodní praktiky. Obchodník může například nutit k podpisu nové smlouvy z 
důvodu neexistujícího dluhu za dodávku energií. 

TIP: Takové chování je v rozporu se zákonem. Vyzvěte podomního prodejce, aby odešel. Pokud 
odmítne, zavolejte pomoc nebo přímo policii. 

9. Cena není všechno!  

Kvalitní služby nepoznáte jen podle zdánlivě výhodné ceny. Ta může být lákavá, ale není vším. 

TIP: Informujte se vždy z oficiálních zdrojů o kvalitě a dostupnosti zákaznických služeb. Ověřte si, 
kdy je v provozu zákaznická linka, jak dlouho budete čekat na spojení s operátorem nebo jak daleko 
je nejbližší zákaznické centrum. 

10. Dobrá rada nad zlato! 

 Neseriózní podomní prodejci se často zaměřují na starší spoluobčany, kteří nemají takové možnosti, 
jak si ověřit výhodnost nabídky. 

TIP: Informujte seniory ve svém okolí, kteří by se mohli stát terčem neseriózního nátlaku o 
nebezpečí podomního prodeje, a vysvětlete jim, jaké metody mohou tito prodejci používat. Poraďte, 
jak se v takové situaci zachovat. Dejte jim přečíst toto desatero. 
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     POPLATKY ZA VÝVOZ  

SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

V 1. POLOLETÍ 2018 

je možné zaplatit 

do 31. srpna 2018 

v podatelně Obecního úřadu Pernink. 
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Propozice pro jubilejní 10. ročník Běhu na vlak 

Termín konání a místo konání:        neděle 9. 9. 2018, 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 k 100. výročí vzniku Československé republiky! 

- 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 7. 9. 2018 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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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

25. - 28.7. 2018 Boží Dar Krušnohorský česko-saský řezbářský a řemeslný plenér 

28.07. 2018 Pernink Nohejbalový Plzeňka Open Air Cup 

28.07. 2018 Boží Dar Anenská pouť & Božídarský fesťáček 

18.08. 2018 Jáchymov Jáchymovská pouť & Závod Josefa Prenniga 

24. - 26.8. 2018 Háj / Králův mlýn Land art festival v Königsmühle 

25.08.2018 Hroznětín Oslavy města Hroznětín 

01.09. 2018 Abertamy 
Slavnostní představení videí, animací a virtualit - Petr 
Mikšíček 

07.09. 2018 Jáchymov Netopíří noc v Královské mincovně 

08.09. 2018 Abertamy Abertamský kros 

09.09. 2018 Pernink 10. ročník Běhu na vlak - recesistický štafetový závod 

15.09. 2018 Abertamy 1. Abertamský mejdan 

16.09. 2018 Hroznětín Hroznatův běh 

22.09. 2018 Pernink Slavnosti 2018 

22.09. 2018 Rýžovna Svatováclavské setkání 

 

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,-) 

 

 
Soboty 28.7. ; 4.8. a 11.8 kino nehraje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 18.8.    TÁTOVA VOLHA  (ČR 2018) Komedie, drama 
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s 
tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského 
syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá 
nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k 
přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 
21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel 
(Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc …Režie: Jiří Vejdělek. Mládeži 
přístupno.  Délka filmu: ca. 90 min.                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.8.    SHERLOCK  KOUMES (USA-Velká Británie 2018) Dobrodružná 
detektivní animovaná komedie Sherlock Koumes líčí největší případ sádrové verze legendárního 
detektiva. Kdo jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků? Zatímco na plátně se 
to bude hemžit trpaslíky, v pozadí filmu stojí samí obři. Produkoval ho zpěvák a skladatel Elton 
John, který Sherlocku Koumesovi věnoval speciální aranže svých největších hitů. Režie se ujal 
tvůrce první Kung Fu Pandy John Stevenson Mládeži přístupno.                 Délka filmu: ca. 86 min.         
Český dabing. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 1.9.    HLEDÁ SE PRINCEZNA  ( USA 2018) Animovaný 

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých 
čarodějů. Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled 
se do ní zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání, strašlivý čaroděj Chornomor potřebuje 
Milinu moc lásky, aby ji přeměnil v magickou temnou sílu. Vykouzlí proto obrovský vír a unese 
Milu přímo před Ruslanovýma očima. Ten nemá ani tušení, že Mila je dcerou krále. Ruslan se bez 
okolků vydává na záchranu své milé. Podaří se mu zdolat všechny nástrahy a dokázat, že skutečná 
láska je silnější než jakékoliv čáry? V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Hana Kusnjerová, Bohdan 
Tůma, Martin Písařík a další. Režie: Oleh Malamuzh. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 85 min.      
Český dabing 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 8.9.   PEPA (ČR 2018) Komedie 

Pepa (Michal Suchánek) je asi padesátiletý úředník žijící se svou rodinou v obyčejném okresním 
městě. Pepa je tak trochu podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho ženy (Petra Špalková), 
natož od dcery (Natálie Grossová). Pepa ví, že se musí něco změnit, a dokonce velmi dobře ví, co to 
„něco“ je. Jenže! Cesta k cíli bývá někdy hodně trnitá, a tak sledujeme sled více či méně marných a 
tragikomických pokusů Pepy, hrdiny outsidera, o to začít svůj život konečně žít. Podaří se mu najít 
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odpovědi na otázky „Proč vlastně na světě je? Kdy začíná ten opravdový život? Po narození, po 
maturitě, prvním sexu, svatbě nebo dětech? Anebo až po smrti?“ Dále hrají: Filip Blažek, Anna 
Stropnická, Martin Pechlát, Jakub Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut ad. Režie: Ján Novák. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 90 min.                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 15.9.    ŠPINDL  (ČR 2017) Komedie 

Špindl chce navázat na ty nejlepší tradice veseloher z prostředí českých hor, jako byly filmy S tebou 
mě baví svět, Sněženky a machři, Snowboarďáci nebo nedávná Padesátka. Právě do zasněženého 
Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v celovečerní zimní 
komedii Špindl. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství. 
Eliška je v pohodě, ale Katce i Magdě už třicet bylo a jsou pořád single. Objeví se ten pravý v 
zimním sněhu? Jisté je, že potkají další účastníky a zábavné postavy a během týdenního pobytu pak 
všechny zavalí lavina milostných i životních lapálií…  Hrají: Anna Polívková, David Gránský, 
Kateřina Klausová, Karel Zima, Jakub Kohák, Alice Bendová, Marek Vašut, Oldřich Navrátil, Lukáš 
Pavlásek, Aneta Krejčíková a další. Režie: Milan Cieslar. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 98 
min.                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 22.9. Kino nehraje. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 29.9.   PREZIDENT BLANÍK (ČR 2018) Komedie 

Antonín Blaník je jedním z nejvýznamnějších lobbistů v zemi. Pracuje pro politické strany, pro 
samotného prezidenta a hlavně sám pro sebe. Jednoho dne se rozhodne, že už je na čase vystoupit z 
politického zákulisí, a oznámí kandidaturu na funkci prezidenta České republiky. Kampaň, ve které 
s pomocí tajemníka Žížaly a asistentky Lenky naslibuje lidem, co jim nikdo nemůže dát, má 
úspěch. Tondova kandidatura však skončí dřív, než začala, protože Žížala nedoručí na 
ministerstvo včas podpisové archy. Jenže to by nebyl Tonda Blaník, aby si s takovou 
„nepříjemností“ neporadil. Je přece ještě dost jiných kandidátů a do Tondovy hlavy nikdo 
nevidí… Příběh filmu navazujícího na úspěšný seriál se odehrává na pozadí skutečných událostí 
druhé přímé volby prezidenta České republiky. Vystupuje v něm celá řada reálných aktérů českého 
politického a společenského života. Hrají: Marek Daniel, Michal Dalecký, Halka Třešňáková a další. 
Režie: Marek Najbrt. Doporučená přístupnost: od 15 let.  Délka filmu: ca. 90 min.           
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