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        Usnesení 40. zasedání zastupitelstva ze dne 23. 7. 2018  
 
 
1/40/18 ZO určuje ověřovatele zápisu p. ing. Václava Cipru a p. Václava Maška pořizovatelem 
zápisu pí Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

2/40/18 ZO schvaluje program jednání 40. Zasedání včetně doplnění o body 10. Projednání 
rozpočtového opatření č. 6/2018, dále bod 11. Projednání výpůjčky movitého majetku obce 
v souvislosti se zavedení eReceptu, bod 12. Různé – uložení štěpky na obecním pozemku. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

3/40/18 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 39. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

4/40/18 ZO schvaluje 

-  uzavřít Smlouvu o výpůjčce na část p.p.č. 792/3 v k.ú. Pernink s Karlovarským krajem, se 
sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, zastoupeným Domovem pro seniory v Perninku, p.o. 
se sídlem Nádražní 268, Pernink, na realizaci stavby „Přístupová cesta k pozemkům 
určených pro stavbu rodinných domů v Perninku“ v předloženém znění a pověřuje starostku 
obce podpisem této smlouvy  

- uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na část p.p.č. 792/3 v k.ú. Pernink s 
 Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, zastoupeným Domovem 
pro seniory v Perninku, p.o. se sídlem Nádražní 268, Pernink, na realizaci stavby „Přístupová 
cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů v Perninku“ v předloženém znění a 
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

- uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 792/3 v k.ú. Pernink s Karlovarským 
krajem, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, zastoupeným Domovem pro seniory 
v Pernink, p.o. se sídlem Nádražní 268, Pernink, která nebude dotčena stavbou realizovanou 
na základě Smlouvy o výpůjčce v přeloženém znění a pověřuje starostku obce podpisem této 
smlouvy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

5/40/18 ZO schvaluje  změnu nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností Ostrov, se sídlem Malé 
Náměstí 25, Ostrov, na p.p.č. 107/1 o výměře 2953 m2 v k.ú. Pernink, ze které byla geometrickým 
oddělovacím plánem č. 847-4132/2016  firmy GKS Sokolov oddělena p.p.č. 107/3 o výměře 1 m2, a 
pověřuje starostku obce podpisem příslušné smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. Návrh byl přijat. 

6/40/18 ZO schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 191/1 o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Pernink a dále 
záměr pronájmu nebytových prostor – 1 místnosti v přízemí objektu Obecního úřadu na adrese T. G. 
Masaryka 1, Pernink – bývalá provozovna České pošty s.p. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
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7/40/18 ZO schvaluje  

- uzavřít Smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 na akci: 
„Oprava chodníků v Perninku“ dle přeloženého znění na částku Kč 1827070,77 Kč včetně 
DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy 

- uzavřít Smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 na akci: 
„Oprava živičného povrchu Kostelní ulice v Perninku“ dle předloženého znění na částku Kč 
717 323,65 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

- uzavřít Smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 na akci 
„Oprava živičného povrchu Kostelní ulice v Perninku – doplnění“ – obrubníky dle 
předloženého rozpočtu a  znění smlouvy na částku Kč 258452,95 Kč včetně DPH a pověřuje 
starostku obce podpisem této smlouvy. Starostka obce zároveň upozorní dodavatele, že se 
ZO jeví cena za betonovou směs SC C8/10 nadsazená min. o 1000,-  Kč 

Hlasování: pro 7 proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

8/40/18 ZO bere na vědomí podání Žádosti o dotaci na úpravu běžeckých tratí, která byla podána 
12.7.2018 ve výši 50000,- Kč a dále schvaluje podání žádosti na akci „Oprava živičného povrchu 
Kostelní ulice v Perninku“ ve výši 250000,- Kč a pověřuje starostku obce provedením. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

9/40/18 ZO dle § 39, odst. 11, zákona č. 250/2000 Sb.  bere na vědomí předložený a  

- schválený závěrečný účet za rok 2017 – svazku obcí: Sdružení Krušné hory západ 

- schválený závěrečný účet za rok 2017 – Svazku obcí Bystřice 

- schválený závěrečný účet za rok 2017 – Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech – 
VSOZČ 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

10/40/18 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle předloženého položkového členění, které 
je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl 
přijat. 

11/40/18 ZO schvaluje znění Smlouvy o výpůjčce movitého majetku obce Pernink – 1 ks notebook a 
2 ks laserové tiskárny s praktickým lékařem . Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

12/40/18 ZO schvaluje užívání veřejného prostranství p.p.č. 663/19 o výměře  464 m2 za 1,- 
Kč/m2/den, částka byla určena s ohledem na kalamitní stav v okolních lesích a nutností tento stav 
urychleně řešit a pověřuje starostku podpisem smlouvy s odpovědným zástupce firmy. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

Příští zasedání  ZO se bude konat 24.9.2018. 
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                    Slovo starostky  
 
 
 
Vážení spoluobčané, 

čtyři roky utekly jako voda a za měsíc tu máme další komunální volby, a tak mi dovolte, abych se 
vrátila na začátek našeho čtyřletého působení v obci. V říjnu 2014 jste si zvolili tyto zástupce, vezmu 
to pěkně podle abecedy: Petra Groha, Rudolfa Holého, Miroslava Janeckého ml., Dagmar Junkovou, 
Karla Kunsta ml., Václava Maška, Aloise Štaubera ml., Jitku Tůmovou a Ladislava Vetešníka. Na 
konci roku 2015 po složení mandátu Miroslava Janeckého, nastoupil jako náhradník Václav Cipra, a 
v tomto složení pracujeme doposud. Na jednačtyřiceti zasedáních ZO jsme řešili velké množství 
záležitostí týkajících se chodu obce, jejího rozvoje a kvality života všech obyvatel Perninku. Mnohé 
se nám podařilo uskutečnit, některé věci máme rozpracované, ale některé věci se nám bohužel 
nepodařilo dotáhnout do zdárného konce.  

Za toto období se mi podařilo získat pro obec více než 4 mil. Kč v různých dotačních titulech, 
především krajských, ale také ministerstva vnitra, zemědělství či kultury a ze Státního fondu 
životního prostředí. Hned na začátku tohoto volebního období se dokončovala akce „zateplení 
základní školy“, dále jsme vybudovali parkovací místa před obecním úřadem včetně opravy 
chodníku, schválili jsme podání žádosti o dotaci na pokračování projektu Karlova stezka II, a 
vybudovali cyklostezku Pernink-Horní Blatná, ta je již hotova a čeká jen na kolaudační souhlas a 
slavnostní otevření. Propachtovali jsme louky v okolí obce pro sekání a mulčování trávy nejprve 
firmě Stanislav Sloup, Pstruží, po ukončení pachtu se o louky starají firma Pegas z Děpoltovic a 
Horský statek Abertamy. Prodali jsme a směnili pozemek s Lesy ČR na stavbu administrativní 
budovy, se kterou začali v letošním roce.  Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci na 
odvodnění budovy školní družiny, tento projekt se letos úspěšně realizuje. Z dotačních peněz se 
zhotovila nová šindelová střecha na kontribučenské sýpce. Opravili jsme zídku a zhotovili nové 
zábradlí u ZŠ, opravil se i chodník na Karlovarské ulici. Pro naše hasiče a nejen pro ně jsme 
z dotačních peněz zakoupili automobil Ford a vybavili jsme je kvalitní dýchací technikou. Tady mi 
dovolte, vážení spoluobčané, malou vsuvku, chtěla bych totiž touto cestou velice poděkovat našim 
hasičům za jejich nezištnou práci, protože jsou to právě oni, kteří  jsou vždy připraveni  obci pomoci, 
a to nejen při pořádání sportovních, kulturních či společenských akcích, ale  hlavně  to dělají  ve 
svém volném čase a dobrovolně.  

Také jsme finančně podporovali naše fotbalisty, jak mužstvo A, tak dorostence. Za velkého přispění 
a úsilí členů komise pro kulturu a cestovní ruch,  kterým patří také můj velký dík, vznikla naučná 
Krušnohornická stezka, nebo řezbářské sympózium – letos již 3. ročník. Zorganizovali jsme se 
Spolkem pro obnovu kašny veřejnou sbírku a z ní byla provedena oprava kašny v horním parku. Její 
užívání jsme zahájili akcí Slavnosti obce, a protože to byla skvělá podívaná, tak se letos 22. září 
budou Slavnosti pořádat již potřetí. Opravili jsme také za podpory ministerstva zemědělství sochu 
Krista a kapličku. Starali jsme se o opravy a údržbu našich obecních objektů, zateplení půdního 
prostoru a výměna oken v čp. 1, oprava a nátěr střechy na školní družině. Každoročně získáváme 
finance od Kraje a společně s ostatními obcemi upravujeme lyžařské tratě. Teď nás ještě čeká oprava 
chodníků v TGM a oprava Kostelní ulice, s pracemi by měla firma začít v tomto měsíci a věříme, že 
se jí podaří vše dokončit včas, než napadne sníh. 
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Také jsme koupili ostudu obce – objekt bývalého Pracogaru, který se snad podaří letos zcela 
zlikvidovat a připravit záměr pro vybudování zázemí pro letní akce. 

Instalovali jsme bezpečnostní radary, bohužel ale musím konstatovat, že neukáznění řidiči stále často 
porušují pravidla silničního provozu a nedodržují rychlost v obci. V Kostelní ulici jsme na žádost 
obyvatel snížili rychlost projíždějících aut, stejně tak chceme situaci řešit v Nádražní ul., již byly 
poptány firmy na výši nákladů na zhotovení projektové dokumentace. 

A co se nepodařilo? Nedopadl společný projekt SOS s německými partnery z Bad Schlema – 
ohledně získání techniky a vybavení SDH našich obcí, také se nepodařilo získat dotaci z IROPu na 
celkovou rekonstrukci učeben v naší základní škole. A co mě mrzí nejvíce, co se tedy vůbec 
nepovedlo, je udržení si kamenné pobočky České pošty v naší obci. Bohužel přihlášením zájemců o 
provozování pošty, byla pobočka zrušena a Česká pošta zavedla v naší obci službu pošta Partner. 
Pokud ale budeme mít šanci i v příštím volebním období,  tak věřte, že jsme se se situací, jaká je 
nyní, nesmířili a budeme usilovat, aby se pobočka České pošty vrátila zase zpět do naší obce. 

Na závěr bych všem, vážení a milí spoluobčané, chtěla za celé zastupitelstvo obce poděkovat za Vaši 
důvěru, za podněty i za kritické připomínky. Bylo mi ctí pracovat pro Vás a naši obec a této 
zkušenosti, kterou jste mi dali, si opravdu vážím. Přeji Vám tedy šťastnou ruku při volbě nového 
zastupitelstva naší obce. 

       Vaše starostka Jitka Tůmová 
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                    Slovo místostarosty  
 
 

Vážení spoluobčané,  

rok 2018 je významný nejen stoletým výročím vzniku samostatného československého státu, ale 
také rokem voleb. V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 proběhnou v České republice volby do 
zastupitelstev obcí, ve třetině okrsků dojde k volbám do senátu ČR. Pro nás, obyvatele obce Pernink, 
jsou především důležité komunální volby, kdy noví zastupitelé budou po dobu čtyř let společně 
rozhodovat o chodu, směru a aktivitě obce.  

Letošní rok je také pro mě samotného rokem změn a důležitých rozhodnutí. A to jak v pracovním, 
tak i v osobním životě. Změna pracovní pozice, očekávání prvního potomka a rozhodnutí o dalším 
působení ve vedení obce a v samotném zastupitelstvu.  

Po zralé úvaze jsem pevně rozhodnut opět kandidovat do zastupitelstva obce a v případě 
podpory usilovat o post místostarosty obce Pernink. A pořadí kandidátů na kandidátce našeho 
sdružení Pernink náš domov na tom nic nemění.  

Když se v závěru druhého volebního období ohlédnu, mohu upřímně říct, že mi bylo ctí zastupovat 
naši obec z pozice místostarosty obce. Toto celkem osmileté působení ve vedení obce mě mnohému 
naučilo. Zastávám názor, že zastupitel by měl svou činnost dělat především srdcem a zdravým 
rozumem. Pokud to tak dělá, tak se bohužel musí naučit žít s tím, že je stále pod tlakem dění a 
názorů občanů. A právě názor druhých, a je jedno zda je kladný či záporný, má veliký vliv na vlastní 
rozhodnutí, které málokdy najde porozumění u všech. A to je podstatou zastupitelské činnosti, tedy 
rozhodnout tak, aby to bylo především ve prospěch obce samotné, s ohledem na zlepšení kvality 
života našich spoluobčanů. Věřte, že správné rozhodnutí někdy opravdu bolí, ale když se později 
objeví očekávaný výsledek, tak na ten předcházející náročný proces zapomenete a máte pořádnou 
motivaci pokračovat dále.  

Další smysl komunální politiky vidím v transparentní spolupráci na úrovni volebních uskupení, kde 
by měla panovat loajálnost ve spojení se vzájemnou důvěrou. Nemyslím tím bezmyšlenkové 
odsouhlasení všeho, co je právě na programu dne, ale především udržování správného směru rozvoje 
obce, kdy se dělají důležitá rozhodnutí ve prospěch celku bez ohledu na politickou příslušnost či 
osobní vztahy. Myslím, že se nám to napříč zastupitelstvem dařilo. To zásadní jsme většinou 
odsouhlasili jednomyslně a tomu předcházející diskuze, někdy vyostřenější, byly nakonec jen 
k dobru věci. Zdravá kritika je podle mě pozitivním prvkem každé rozhodovací činnosti.  

Abych byl konkrétní, jsem pevně přesvědčen o potenciálu naší obce, který je zejména v zimním i 
letním turistickém ruchu, v nadprůměrné občanské vybavenosti, ve strategické příhraniční poloze. 
Když k tomu přičteme úžasný krajinný ráz obce nebo pozemkové možnosti k rozšíření sportovních a 
odpočinkových aktivit, nelze se například divit vzrůstajícímu zájmu mladých lidí o výstavbu 
rodinných domů. Pokud se tohle vše dobře uchopí, má Pernink našlápnuto k inspirativní 
budoucnosti. 
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Vážení čtenáři, pevně věřím tomu, že všichni kandidáti všech uskupení chtějí svým osobním úsilím 
přispět k dalšímu rozvoji naší obce jak v kulturní oblasti, tak v občanské vybavenosti. Pokud přijdete 
volit, nemůžete zkrátka udělat chybu.   

Závěrem mi dovolte být osobní: V Perninku jsem se narodil a Pernink je má srdcová záležitost! 

                    Váš Ladislav Vetešník 

 
 

                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Zvoní! 

… od 3. září na všech školách v rytmu přestávek a hodin. Někdo to přijímá s radostí jako naši 
prvňáčci natěšení na úplně nové a krásné  zážitky, jako ti, kteří se těší po prázdninách na  setkávání 
se svými kamarády, doufejme  i na učitele. Na zvonění se těší i mnozí rodiče, toužící po pravidelném 
týdenním rytmu svých ratolestí a v neposlední řadě jsou natěšení a hlavně odpočinutí i učitelé, kteří 
se však na  zahájení školního roku  připravovali již o týden dříve školeními v oblasti bezpečnosti a 
inkluze, provozními poradami, úpravou tříd a chodeb, kompletací dokumentů i důkladným úklidem 
kabinetu pro 1. stupeň. 

S odpočinkem mohli počítat i všichni naši provozní zaměstnanci, ale museli se především věnovat 
technickému zabezpečení a tradičnímu generálnímu úklidu obou budov. Během prázdnin byly 
z ušetřených provozních prostředků zrenovovány tři třídy, z toho dvě pro naše žáky na 1. stupni. Zde 
jsme také ještě před koncem předchozího školního roku zahájili výměnu starých tabulí za nové díky 
zapojení projektu OP VVV. Nový nátěr a opravu soklů doznaly i chodby v 1. patře, na schodišti a 
části přízemí. Vzhledem k tomu, že obýváme starou budovu, se nový vzhled tříd moc povedl  a 
doufáme, že se v nich žáci i učitelé budou cítit dobře. Doufáme také, že v úpravách budeme 
pokračovat. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na pracích podíleli, o to víc nás těší, 
že to byli  místní řemeslníci.  

Nejen na interiér školy byla zaměřena pozornost. O prázdninových měsících bylo dokončeno 
oplocení před základní školou. Velkou investicí obce jsou izolační práce budovy MŠ, ŠD s úpravou 
přilehlých chodníků jak u vchodu, kde se  již nebudeme brodit kalužemi, tak na školní zahradě, kde 
bude i prostor pro bezpečnou chůzi i závodní motoristiku našich dětí. Myslilo se i na vzhled a 
funkčnost vstupní zdi se stříškou, která svým poškozením omítky kazila první dojem při vstupu do 
budovy. Práce na opravě byly zahájeny na konci srpna. Do úprav bylo zahrnuto i nové umístění 
školních popelnic. Izolační práce se také přesunou do sklepních prostor budovy, kde máme do 
budoucna plány s jejich využitím a modernizací, především cvičné kuchyňky. Poslední týden 
v srpnu jsme se také dočkali zbrusu nové myčky ve školní jídelně. 

A ještě bych chtěla zůstat u prázdnin. Díky zapojení do tříletého projektu OP VVV Nové školy o.p.s. 
Šance na úspěch mohl být uskutečněn v termínu 2.-13.7.2018  2. ročník příměstského tábora (letního 
putovního tábora, jak jej nazvali účastníci) při naší škole. Bohatý program, přijatelné náklady daly 
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příležitost místním dětem prožít zajímavě kus letního volna, rodičům klid s prázdninovým 
zabezpečením svých dětí. Za uskutečnění patří velký dík jeho organizátorům. 

 

Prázdniny definitivně skončily a všichni se musíme zaměřit na další školní rok. Plnění ŠVP bude 
jistit kompletní učitelský sbor v ZŠ i MŠ, jehož práci se žáky podpoří asistentky pedagoga a školní 
asistentky. Ve spolupráci pokračuje  i  speciální pedagožka. Škola bude opět díky zapojení do 
projektů OP VVV nabízet odpolední klub OUKEJ pro žáky 2. stupně s možností doučování, pomoci 
s domácími úkoly i zájmovým vyžitím, tradiční kluby (čtenářské gramotnosti a badatelský) a 
doučování pro žáky 1. stupně a výuku češtiny pro vietnamské žáky. V rámci šablon jsme se zaměřili 
tentokrát na projektové dny jak pro ZŠ, tak pro MŠ za účelem zpestření a zkvalitnění výuky a na 
využití IT techniky. Rezervované termíny pro tento rok máme i pro naše žáky v SRN a nově pro 
naše děti ve spolupráci s MŠ v sousedním  Johanngeorgenstadtu pod taktovkou TANDEMU.  

Plánujeme tradiční aktivity ve spolupráci s obcí, Domem seniorů i s ostatními subjekty v našem 
okolí a těšíme se na podněty od všech a na spolupráci se všemi, kteří v naši školu věří.   

Tak úspěšný školní rok 2018/2019! 

     Mgr. Dana Osičková a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pernink 

 

                                                                                 Inzerce 
 

 

 

Prodám garáž v Perninku, 

v případě zájmu volejte na tel. 601 088 802 
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  Obecní úřad informuje 
 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 
a nebezpečného odpadu 

 

proběhne 
 

v sobotu 13. 10. 2018 
 
 

na těchto stanovištích: 
 

• 9.00 hod. ul. T.G.Masaryka  u OBECNÍHO ÚŘADU, 
• 10.00 hod. Blatenská ul. u PIVNICE KONGO 
• 11.00 hod. Karlovarská ul. odstavná plocha vedle RAGAZI 
• 12.00 hod. Školní louka u PNEU SERVISU  

 
 

Co je možno považovat za objemový odpad:  

stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od 
domácích přístrojů a zařízení, apod. 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  

nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových jader, 
nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, popel, odpad z 
likvidace autovraků, pneumatiky, staré oblečení, hadry a boty, případně pytle a 
krabice naplněné drobným odpadem z domácností, záchody, umyvadla, dveře, apod.  

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají nebezpečné 
vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a akumulátory, zářivky a ostatní 
odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a 
mrazničky, zářivky, televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a 
pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 
fotochemikálie, pesticidy, jakož i  obaly a odpady znečištěné látkami. 

Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají osobně nebezpečný odpad.  
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Miliony dobrovolníků ve 150 zemích vyčistí svět za 24 hodin 

Miliony lidí ve 150 zemích se 15. září zapojí do Celosvětového úklidového dne - k 
řešení globálního problému s odpady přispějí tím, že uklidí silnice, parky, pláže, lesy, řeky…. 
Tisíce komunit budou fungovat jako jedna „zelená vlna“, která se potáhne od Nového Zélandu 
po Havaj a zasáhne i Českou republiku. 

„Cílem celosvětového úklidového dne není jen samotné uklízení, ale posun směrem k lepšímu 
nakládání s odpady a také zvýšení povědomí jak lokálně, tak celosvětově, o závažnosti situace. A co 
je ještě důležitější – chceme se zbavit narůstajících problémů s odpady natrvalo tím, že podpoříme a 
spojíme novou generaci vůdců místních komunit, aby společně našli nová řešení odpadových 
problémů“, říká Heidi Solba, jedna z lídrů hnutí Let's Do It, které globální úklid iniciovalo. 

Hnutí Let's Do It (pojďme na to!) se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000 lidí vyčistilo celou 
zemi během pouhých pěti hodin. Od té doby se akční model - jedna země za jeden den - rozšířil po 
celém světě a vytvořil jedno z nejrychleji rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni se přes 100 
zemí a 20 milionů lidí připojilo k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve svém okolí. 

U nás se tento model také osvědčil a úklidy se již pátým rokem konají (tradičně v dubnovém jarním 
termínu) pod hlavičkou akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko – www.UklidmeCesko.cz. „Od roku 
2014 se nám již podařilo aktivně zapojit do úklidů více jak 300 tisíc dobrovolníků, kteří společně 
uklidili přes 9000 tun odpadů. Podílet se na organizaci Celosvětového úklidového dne vnímáme jako 
velikou výzvu a věřím, že dobrovolníci z České republiky přispějí velkým dílem k úspěchu této 
největší dobrovolnické akce v historii lidstva“, dodává Miroslav Kubásek, jeden ze zakladatelů 
Ukliďme Česko. 

Ke zorganizování Celosvětového úklidového dne v České republice spojily neziskové organizace 
Ukliďme Česko, Trash Hero a Českým svaz ochránců přírody.  

Přidejme se také a pojďme přiložit ruku k celosvětovému dílu!  

 
Zajímavá fakta: 

Téměř polovina plastů, které dnes existují, byla vyrobena za posledních 15 let. (National 
Geographic, červen 2018) 

 V severním tichomoří v oblasti tzv. Tichomořského odpadkového víru na rozloze 1,6 milionů km² 
pluje zhruba 79 tisíc tun plastů. (Laurent Lebreton, 2018)  

Každý rok se do našich oceánů dostává 4,8-12,7 milionu tun plastu z pobřežních oblastí a řek. To 
znamená 15 pytlů naplněných plastovým odpadem na každý metr všech pláží na světě. Kdyby se 
všechny tyto odpadky naložily na náklaďáky, obkroužily by zeměkouli 24 krát. (Jemma Jambeck, 
University of Georgia, 2015) 

To se také rovná vykládání obsahu jednoho nákladního auta do oceánu každou minutu. Pokud 
nebude podniknuto žádné opatření, očekává se, že do roku 2030 se tato hodnota zvýší na dvě za 
minutu a čtyři za minutu do roku 2050. (zpráva nadace Ellen MacArthur, 2016) 

Ze všech dosud vyrobených plastů bylo recyklováno pouze 9%. (Jemma Jambecková, National 
Geographic, 2018) 

Více než 3,5 miliardy lidí nemá přístup k nejzákladnějším službám v oblasti nakládání s odpady 
(ISWA, Globalizace a nakládání s odpady, 2012) 
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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 31.09. 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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Informace  pro občany  jiných členských států EU  

pro  volby  do zastupitelstev obcí, konané  ve dnech 5. a 6. října 2018 
Právní úprava 

Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„volební zákon“) v § 4 a § 5. 

§ 4 Právo volit 

(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za 
předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se 
volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě 
nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den 
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den 
voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, (dále jen „volič“); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části 
města se zvláštním postavením (dále jen „územně členěné statutární město“) anebo městské části 
hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu 
v tomto městském obvodu nebo městské části. 

******************* 

V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území České 
republiky (ČR) pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států EU, neboť 
Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako 
jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené volebním zákonem. 

Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, 
Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská 
republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské 
velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská 
republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, 
Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika 
Německo, Španělské království a Švédské království. 

Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by mohli občané jiného než členského státu 
EU volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR, není ČR vázána. 

Právo volit mohou občané jiných členských států EU při volbách do zastupitelstev obcí na území ČR 
realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého 
seznamu voličů. 

Občané jiných členských států EU zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů z předchozích 
voleb do zastupitelstva obce 

Na základě § 28 volebního zákona vede obecní úřad pro účely voleb do zastupitelstev obcí dodatek 
stálého seznamu voličů. Postup obecního úřadu při vedení dodatku stálého seznamu voličů upravuje 
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§ 3 a § 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí 
volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby 
opakovat. 

Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit 
(ukončení pobytu na území ČR nebo úmrtí). 

 

Občané jiných členských států EU, kteří požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
před volbami do zastupitelstev obcí konanými v roce 2018 

Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb 
do zastupitelstev obcí, jestliže o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách 
do zastupitelstev obcí na území ČR. Znamená to, že údaje o státních občanech jiných členských států 
EU, kteří splňují podmínky pro výkon práva volit, ale sami o zápis do dodatku nepožádali, se z 
evidence cizinců do dodatku stálého seznamu voličů automaticky nepřenášejí. 

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na základě žádosti občana jiného 
členského státu EU provést kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem 
voleb v 16.00 hodin. 

Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro 
tento zápis: 

a) státní občanství jiného členského státu EU, 

b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době 
podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb) 
a 

c) Povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem 
prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR (viz příloha).  

Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU 
pouze hlášené místo pobytu podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně některých zákonů, které je vyznačeno buď razítkem do 
cestovního pasu, nebo razítkem na hraniční průvodku. Opora pro uvedený postup vychází ze zásady 
rovného přístupu k občanům ČR a EU. Uplatnit volební právo ve volbách do zastupitelstva obce 
mohou jen občané, kteří jsou evidováni k pobytu v dané obci. 

U občanů ČR má tento evidenční charakter trvalý pobyt a u občanů jiných členských států EU 
splňuje tuto podmínku nejen povolení k trvalému pobytu, ale též potvrzení o přechodném pobytu. 
Požadavek na registrovaný přechodný pobyt u občanů jiných členských států EU vyplývá i z 
judikatury (Usnesení Krajského soudu v Brně 64A 6/2014-20). 
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(výňatek z metodického stanoviska Ministerstva vnitra k postupu obecních úřadů – celé znění a bližší 

informace podá OÚ Pernink, evidence obyvatel – 1. patro) 

Obecní úřad Pernink na základě výše uvedeného doporučuje všem občanům jiných členských 
států EU, kteří mají zájem zúčastnit se voleb do zastupitelstva obce Pernink v roce 2018, aby se 
dostavili do kanceláře matriky 1. patro za účelem ověření zápisu do dodatku stálého seznamu 
voličů. 

               Za OÚ Pernink Klára Grohová 

 

 

                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 
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 20101v 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 35, číslo 9, vydáno 7. 9. 2018 

08.09.2018 Abertamy Abertamský kros 

08.09.2018 Červená Jáma 
Perninské divadlo KOPEC uvede krátkou grotesku 

"Čára" 

09.09.2018 Pernink 10. ročník Běhu na vlak - recesistický štafetový závod 

15.09.2018 Abertamy 1. Abertamský mejdan 

15.09.2018 Pernink 
V rámci celosvětové akce "Ukliďme Česko" ukliďme 

společně Pernink a okolí 

16.09.2018 Hroznětín Hroznatův běh 

22.09.2018 Pernink Slavnosti 2018 

22.09.2018 Rýžovna Svatováclavské setkání 

23.09.2018 Ostrov Michaelská pouť 

29.09.2018 Jáchymov Letci RAF Karlovarska - přednáška 

13. - 14.10.2018 Abertamy Závody psích spřežení 

28.10.2018 Horní Blatná Blaťák kros 
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      Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 6.10.    JAN  PALACH  (ČR-Slovensko 2018) Drama 
Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. 
Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. 
Jméno, které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje 
cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala 
„pochodeň číslo 1“. Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová, Kristína Kanátová, 
Michal Balcar, Karel Jirák, Jan Vondráček aj. Režie: Robert Sedláček. Film měl premiéru 21.srpna 
2018. Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: ca. 124 min.                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 13.10.   PAT A MAT VE FILMU (ČR 2016) Animovaný, dětský, rodinný 
Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu, a to rovnou v celovečerním filmu pro celou rodinu! 
Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě 
nepředvedli, pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Obzvlášť, když mají na půdě 
krabice plné filmů a pod schody promítačku, na které fanouškům své příhody rádi 
odpromítají…Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou řadou nástrah. A tak se tentokrát 
utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit“ svůj příbytek 
originálními úpravami. A jelikož jsme ve 21. století a všude se propaguje zdravý styl života, i 
„ajeťáci“ se pokusí dostat do kondice protáhnutím svých těl na rotopedu. Jak se jim to povede? 
Scénář a režie: Marek Beneš. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 80 min.                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 20.10. ZTRATILI JSME STALINA (Velká Británie, Francie 2017)  
Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin. Nad jeho mrtvolou začíná tragikomický boj 
o nástupnictví. Soudruzi z politbyra se pomalu zbavují letitého strachu a začíná ta pravá podívaná. 
Jestli se vám to nezdá jako dostatečně důvtipná zápletka, tak věřte, že film Ztratili jsme Stalina ve 
své tragičnosti a schopnosti utahovat si z velkých věcí je vtipný velmi. V Rusku tento film zakázali. 
Hrají: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Paddy Considine, Rupert Friend, Andrea Riseborough, 
Jason Isaacs, Michael Palin, Olga Kurylenko ad. Režie: Armando Iannucci. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: ca. 106 min.   Anglické znění s českými titulky.           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 27.10.  SNOOPY A CHARLIE BROWN: PENUTS VE FILMU 
(USA 2015) Animovaná komedie Snoopy poprvé na velkém plátně! Kdo z vás nezná Snoopyho, 
toho nejlepšího psího kamaráda na světě? A především jediného pejska, který dokáže ze svého, tak 
trochu hodně mimózního páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. A že to není zrovna 
snadné. Charlie Brown je totiž pro změnu nejslavnější světový outsider, který šéfuje nejhoršímu 
baseballovému týmu, nedokáže promluvit na svou tajnou lásku Malou Zrzečku a hlavně je to kluk, 
kterému se i v těch zdánlivě nejméně nebezpečných situacích přihodí vždy něco naprosto tragického, 
nebo aspoň směšného. A nyní se Charlie, nejméně pravděpodobný hrdina, vydává na velice 
nebezpečnou výpravu, zatímco jeho psí kamarád Snoopy se utkává se svým největším nepřítelem, 
Rudým baronem…  Hrají (hlasy): Matěj Převrátil, Daniel Ritchev, Mikuláš Převrátil, Anna Cesková, 
Sára Nygrýnová, Lucie Furmanová, Ema Pleskačová, Karolína Křišťálová ad. Režie: Steve Martino. 
Mládeži přístupno.  Délka filmu: ca. 94 min. Český dabing. 


