
     

38. ročník, rok 2021, číslo 9 
 

 

 

 

1. září začal nový školní rok, a tak bychom rádi popřáli nejen našim žákům, ale i 

učitelskému sboru, aby se jim všem dobře dařilo. Ať je tento školní rok takový, jak má 

být, tedy žádné on-line vyučování, ale zcela  normální výuka,  s tělocvikem, s hudební 

výchovou, se školními výlety -  zkrátka, aby se vše vrátilo tak, jak bylo. 

          - vedení obce - 
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   Zápis a usnesení  29. zasedání zastupitelstva obce 19.7.2021 
 

29. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 19.7.2021 od 18.00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluven: pan Jan Dvořák 

Ověřovatelé zápisu: pan Alois Štauber, pan ing. Ladislav Vetešník 

Pořizovatel zápisu: paní Jitka Tůmová 

1/29/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Štaubera a pana ing. 
Ladislava Vetešníka, pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                    Návrh byl přijat 

2/29/21 ZO Pernink schvaluje program 29.zasedání včetně jeho doplnění o projednání 
RO č. 7 a 8/2021 

Hlasování: pro 8 hlasů,  proti 0, zdržel se 0                   Návrh byl přijat 

3/29/21 ZO Pernink bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení 28. zasedání   

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                    Návrh byl přijat 

 4/29/21 ZO Pernink schvaluje finanční pomoc obcím Hrušky, Lužice, Moravská Nová 
Ves, Hodonín Bažantnice, Týnec, Tvrdonice, Mikulčice v Jihomoravském kraji a 
Stebno v Ústeckém kraji  poničeným tornádem a vichřicí, zasláním na jejich účty a to 
ve výši 6500,- Kč na každou jednu obec    a pověřuje starostku obce odesláním na účty 
těchto obcí 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (ing. LadislavVetešník) 

Návrh byl přijat 

5/29/21 ZO Pernink schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovení kanalizace a 
vodovodního řadu k pozemkům určených na stavbu rod.domy, a to VaK Karlovy Vary, 
a.s. Studentská ul, Karlovy Vary s nabídkovou cenou Kč 1718140,92 vč. DPH a 
pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo  

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                    Návrh byl přijat 
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6/29/21 ZO schvaluje geodetické zaměření firmou Robin Baum, Pernink pozemků 
určených na stavbu rodinných domů v lokalitě Nádražní ul. na p.p.č. 809/12 a 792/1 
v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se O                    Návrh byl přijat 

7/29/21 ZO Pernink bere na vědomí informaci od Vak Karlovy Vary ohledně studie 
zásobování vodou 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0   Návrh byl přijat 

8/29/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 v předloženém položkové 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2 a rozpočtové opatření č. 8/2021 
v předloženém položkovém členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 3 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                    Návrh byl přijat 

 

 

   Zápis a usnesení  30. zasedání zastupitelstva obce 31.8.2021 

 
 

30. zasedání ZO Pernink konané dne 31.8.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ 

Přítomni: všichni 

Ověřovatelé zápisu: pan Mašek Václav, pan Martin Liška 

Pořizovatel zápisu:  paní Jitka Tůmová 

1/30/21 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Václava Maška a Martina Lišku a 
pořizovatelem zápisu paní Jitka Tůmovou 

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

2/30/21 ZO Pernink schvaluje program 30. zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění o 
projednání přijetí věcného daru pro ZŠ a MŠ Pernink a schválení daru pro Benefici 
18.9.2021 

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

3/30/21 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 29. zasedání ZO Pernink 
bez výhrad  

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                         Návrh byl přijat 
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4/30/21 ZO Pernink schvaluje a stanovuje od 1.9.2021 cenu  za pozemek určený ke 
stavbě rodinných domů na částku Kč 250,-/m2 bez inženýrských sítí 

Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 1 hlas (pan Jan Doležel), zdržel se 0     

                                                                                               Návrh byl přijat 

5/30/21 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2021 v předloženém položkovém 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 

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

6/30/21 ZO Pernink revokuje usnesení č. 5/29/21 ze dne 19.7.2021 

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

7/30/21 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o příspěvku 
s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech se sídlem Studentská ul. 328/64, 
Doubí, 36007 Karlovy Vary na realizaci akce „Přístupová cesta k pozemkům určeným 
pro stavbu RD v Pernink – vodohospodářská část, (vybudování vodárenských 
inženýrských sítí v lokalitě Nádražní ulice na p.p.č. 809/16,809/12 a792/1 v k.ú. 
Pernink)  a pověřuje starostku podpisem této smlouvy a také převodem částky 
1419951,17 Kč na účet VSOZČ, vedeného u Komerční banky, č.účtu 33239341/0100 

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

8/30/21 ZO Pernink schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu č. B/9869 
543/19  s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové, za celkové roční nájemné 4445,- /výpočet 1,23 Kč 
x3614 m2) a pověřuje starostku obce podpisem tohoto Dodatku č. 1 

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

9/30/21 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink přijetí věcného daru pro ZŠ a MŠ Pernink na 
testy na Covid ve výši 3302,25 

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

10/30/21 ZO schvaluje dar ve výši  5000,-    na benefiční akci „Perninský fotbal 
pomáhá“,  která se bude konat v Perninku 18.9.2021 a pověřuje starostku obce 
provedením 

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

 

Pomoc a podpora pečujícím v rodinách 

V naší obci mohou pečující rodiny využít služby terénní odlehčovací péče, která je 

poskytována podle zákona o sociálních službách lidem od 19 let výše trpícím nějakým 

zdravotním omezením. Službu nejen v rámci Karlovarského kraje, ale i v jiných místech ČR 

poskytuje Global Partner. Více informací o společnosti se dočtete na jejich webu: 

www.gp.cz I když je tato společnost v rámci sociálních služeb nováčkem, stojí za ní leadři 

s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sociálních a zdravotních služeb, šikovní manažeři a v 

neposlední řadě laskavé, pravidelně školené pečovatelky. 

A v čem mohou být k dispozici? Od pomoci s hygienou, přes zajištění chodu v domácnosti, 

tréninku různých schopností a dovedností podle zájmu klienta, pomoci s vyřízením různých 

dávek, zajištěním pomůcek, ale i třeba ve spolupráci s lékaři a jinými profesionály, nebo 

institucemi. 

Pokud by vznikla potřeba, Global Partner mohou zajišťovat také sociální poradenství široké 

veřejnosti přímo v obci. Více informací Vám ráda poskytne paní starostka, nebo se můžete 

přímo obrátit na pracovnici GP pro Karlovarský kraj Petru Netrhovou, tel. 603 980 363, e-

mail: petra.netrhova@gp.cz 

Přehled očkovacích míst a časů pro zájemce bez 

registrace: 

Očkovací centrum Sokolov, Klášter sv. Antonína Paduánského 

PO – PÁ: 16.00 – 17.00  

Očkovací centrum Cheb, Kulturní centrum Svoboda 

PO – PÁ: 14.00 – 15.00   

Očkovací centrum Karlovy Vary, KV Arena 

PO – PÁ: 15.00 – 17.00 

SO – NE: 10.00 – 12.00 

  

V Karlovarském kraji mohou lidé této možnosti využít hned na třech místech, přičemž v KV Areně je 

k dispozici jednodávková vakcína Janssen (výrobce Johnson & Johnson). 
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 Do Česka se vrátily sošky andělů ukradené před dvaceti lety v Perninku 

20. července 2021  15:44 

Do Česka se vrátily dvě barokní plastiky andělů, které zmizely téměř před dvaceti lety z kostela Nejsvětější Trojice 

v Perninku na Karlovarsku. Rakouská policie je vypátrala u tamního obchodníka s uměním a soud nyní rozhodl o 

jejich navrácení do České republiky. 

 

Sošky andělů ukradené v roce 2002 z perninského kostela. | foto: Facebook ministerstva kultury 
 
 

Sošky ukradl zloděj z kostela v roce 2002. O čtrnáct let později je rakouští policisté z oddělení vyhledávání 
kulturních statků objevili u rakouského obchodníka s uměním. 

„Po několik let trvajícím soudním sporu byl rakouským soudem nárok České republiky na navrácení kulturních 
statků uznán,“ informovalo na svém Facebooku ministerstvo kultury. 

 

Výrazně k tomu přispěla i skutečnost, že při strhávání plastik z oltáře sv. Anny pachatelé vylomili každé ze soch 
křídlo. Tato křídla pak zůstala upevněna na oltářním nástavci po dobu následujících téměř dvaceti let. Paradoxně to 
ale pomohlo při dokazování před soudem jako silný argument pro uznání českého nároku. 

„V Rakousku objevené plastiky sice měly přidělaná křídla nová, ale přes restaurátorské pokusy o zamaskování 
původního spojení se odborníkům z Národního památkového ústavu podařilo jednoznačně potvrdit jejich totožnost,“ 
napsalo ministerstvo. 

V pondělí předal plastiky ředitel odboru památkové péče ministerstva kultury Jiří Vajčner zástupci farnosti Marku 
Hricovi.  

„Každý vyhraný soudní spor je mimořádně přínosný při uplatňování nároku na repatriaci dalších odcizených a 
nezákonně vyvezených kulturních statků, neboť dokáže přesvědčit mnohé zahraniční držitele kradených 
uměleckých děl, aby raději volili smírné řešení, a vyhnuli se tak nákladnému soudnímu sporu,“ uvedl náměstek 
ministra kultury za sekci kulturního dědictví Vlastislav Ouroda. 

Kostel Nejsvětější Trojice v Perninku stojí na místě dřevěného kostelíku zasvěceného svaté Anně. Nový zděný 
barokní kostel v alpském slohu byl pak postaven v letech 1714 až 1716. 

Převzato z                                                                                        autoři: ba, ČTK 
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  PČR informuje  

 

Pozor na děti i po prázdninách 

KARLOVARSKÝ KRAJ - Děti se vracejí zpět do školních lavic.   

Ačkoli byl letošní školní rok prokládán spoustou volna, oficiální prázdniny měly děti jako vždy v měsících 

červenec a srpen. Po dvou měsících se tedy jako obvykle děti vrátily do školních lavic, a díky tomu se tak i 

zvýšila různá rizika. Tato rizika lze spatřovat nejen v silničním provozu, ale také v rámci vlastní bezpečnosti 

dětí. Zejména ty nejmladší by rodiče měli poučit o správném chování v silničním provozu – upozornit na 

rozhlížení se na přechodech pro chodce, nevstupování do vozovky bez dostatečné kontroly prostoru apod.  

V případě prvních tříd by rodiče měli pečlivě zvážit doprovod svého potomka do školy, která je pro něj nová, 

aby tak mohli předejít případnému neštěstí. Dětem, které do školy chodí samy, je dobré ukázat bezpečnou 

cestu. Ta nemusí byt nutně ta nejkratší, za to by měla být co nejbezpečnější. Dítě, které se samo pohybuje v 

silničním provozu, by mělo znát význam dopravních značek a mělo by vědět, jak správně přecházet 

komunikaci. Na místě je také zajištění reflexních prvků jak na oblečení dětí, tak na jejich školních taškách, 

neboť se s přibývajícími dny začíná rozednívat čím dál později a navíc nastává období podzimních, mlhavých 

rán, která viditelnost chodců v provozu ještě ztěžují. Policisté Karlovarského kraje se proto obrací nejen na 

rodiče, ale i na ostatní účastníky provozu s žádostí o dbání zvýšené opatrnosti zejména v blízkosti školských 

zařízení a přechodů pro chodce.  

V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně připoutané v 

autosedačkách. Také by měli myslet na to, že mají děti vysazovat a nabírat na straně chodníku, nikoliv ze 

silnice. 

Přestože policisté budou nadále dodržovat zvýšený dohled u školských zařízení a na přechodech pro chodce, 

a to ve zvýšené míře zejména na začátku školního roku i v souvislosti s celorepublikovým projektem „Zebra 

se za tebe nerozhlédne“, je i ze strany rodičů nutné děti poučit nejen v oblasti dopravy, ale také o jednání 

s cizími lidmi. Především, aby s cizími lidmi nikam neodcházely a pokud to není nutné, aby s cizími lidmi ani 

nehovořily.  

Na závěr bychom vám všem chtěli popřát úspěšný vstup do nového školního roku bez nehod a jiných 

nepříjemností.  

prap. Mgr. Lucie Machalová  

mjr. Bc. Kateřina Krejčí 
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Perninské noviny vydává Infocentrum  

při Obecním úřadě  v Perninku, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink, IČ 00254878 
 dle povolení MK ČR E 20101 v nákladu 350 ks měsíčně. 

Distribuce je zdarma do každé perninské domácnosti. 
Každé číslo PN najdete také na  www.pernink.eu. 

Redakční uzávěrka příspěvků do dalšího čísla PN je vždy ke 29. dni v měsíci. 
Příspěvky zasílejte na e-mail: podatelna@pernink.eu, 

nebo přineste přímo do Infocentra při OÚ v Perninku, T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 
Upozorňujeme čtenáře, že dopisy od přispěvatelů jsou jejich projevy a vydavatel za tyto nenese odpovědnost 

a dále neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 
 

Ročník 38, číslo 9, vydáno 6.9. 2021 
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