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                             Usnesení 14. zasedání ZO Pernink ze dne 23. 1. 2012  
 
1/14/12 ZO schvaluje pořizovatelem zápisu pana Ing. Ladislava Vetešníka, ověřovateli pak pan 
Alois Štauber a pan Václav Mašek. Hlasování: pro 7  hlasů, proti 0 , zdržel se 0. 
2/14/12 ZO schvaluje program jednání 14. zasedání ZO a jeho doplnění. Hlasování: pro 8  
hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
3/14/12 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení 13. zasedání ZO. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. 
4/14/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2011 ve členění do položek dle přiloženého 
rozpisu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti  0, zdržel se 0. 
5/14/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  s paní  Evou Novákovou a panem 
Františkem Štefanem na prodej pozemků 496/1 o výměře 8028 m2 a p.p.č. 492/3 o výměře 1968 
m2 za 50,- Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 – 
pan. Höhnl 
6/14/12 ZO schvaluje  udělení plné moci panu Františku Štefanovi a paní Evě Novákové k jednání 
na dotčených orgánech za účelem získání stavebního povolení pro „Lyžařský areál Školní louka 
sedačková lanovka“. Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p.Höhnl. 
Dále starostka projednala se zastupiteli rozpočtové opatření č. 1/2011, nebyly žádné připomínky. 
7/14/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 ve členění do položek  dle přiloženého 
rozpisu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
8/14/12 ZO schvaluje převést finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši vlastního podílu  na 
projektové dokumentace – kontribučenská sýpka a stezka pro pěší na SKHZ. Hlasování:  pro 8 
hlasy, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/14/12 ZO schvaluje oprava plotu  u sochy „Krista“ v lesoparku dle cenové nabídky firmy pana  
Vítka Kč 14600,-. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
10/14/12 ZO schvaluje výroční zprávu  Obce Pernink za rok 2011 dle zákona 106/1999 Sb. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
15. ZO se bude konat dne 22.2.2011 v zasedací místnosti OÚ Pernink.  

 
Úplné znění 14.  zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce www.pernink.eu, nebo na 

úřední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé znění zasedání ZO Pernink, můžete si ho nechat  
vytisknout v podatelně (infocentru) obce. 
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Zprávy ze základní školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt  průzkumu pozůstatků důlní činnosti  

v údolí potoka Černá Bystřice pokračoval návštěvou německého dolu 
 
Ve středu 18. ledna se účastníci projektu setkali již po druhé. Po příjezdu do Johanngeorgenstadtu 
jsme se opět setkali s našimi vrstevníky ze saského Schwarzenbergu. Pěkně jsme se mezinárodně 
pozdravili, společně zavzpomínali na první schůzku, probrali vánoční prázdniny a po všech těch 
dojmech přišlo na řadu hodnocení našeho společného domácího úkolu "Tok a pramen říčky Černé 
Bystřice na českém území". Vytvořenou studii jsme odevzdali vedoucímu projektu panu Matthiasu 
Lauknerovi. 
 

Návštěva pokračovala prohlídkou 
malého hornického muzea, kde 
jsme viděli různá kladiva, 
svítilny a pomůcky do štol. 
Vyvalené oči dětí způsobila 
chvíle, kdy jim přistála na hlavě 
žlutá helma a hybaj do dolu.  
Překvapila nás ukázka strojů a 
nářadí, kterými dříve horníci 
pracovali a rovněž hodně nízké 
chodby. Nepochopili jsme důlní 
záchod, zato pohyb v dole ve 
starém vláčku s vagonky byl 
nezapomenutelný. Po mnoha 
ukázkách, rámusu strojů a 
zákrutách v chodbách štoly, kdy 
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nám občas kapala voda na hlavu 
(ale nám to vůbec nevadilo, měli 
jsme přeci ty úžasné žluté helmy), 
jsme se ocitli v důlní jídelně. 
Krásná místnost byla vybavena 
lavicemi, stoly a osvícená 
svíčkami.  Z toho všeho na nás 
dýchala nejen historie, klid, ale i 
takový ten důlní duch, jak to 
tenkrát bylo. Příjemným 
posezením a občerstvením v důlní 
jídelně jsme celou neočekávanou 
pouť v dole - 50 m pod zemí - 
ukončili. Myslíme si, že budeme 
mít hodně o čem vyprávět. 

 
Účastníci projektu    
 - žáci 6. třídy ZŠ Pernink 
 - Marek Nesrsta, vedoucí projektu za    
    českou stranu 
 -  Bc. Eva Hejtmánková 
 -  Jana Rojovská, místostarostka Abertam 
 
Hodnocení žákyně Báry: "V Německu se mi 
líbilo, jsem ráda, že jsem mohla navštívit důl i 
jezdit vláčkem. Moc bych chtěla poděkovat 
lidem, kteří nám to umožnili." 
 

 
 

 

A je to tady! 

 
Základní škola v Perninku vyhlašuje druhý ročník  pěvecké soutěže  

 

Perninský talent, 
 

který se uskuteční v květnu. 
 

Soutěž je určena pro děti do 15  let včetně. 

Stačí si jen v Perninských novinách přečíst podmínky soutěže, vyplnit 

přihlášku a přijít všem zazpívat. 

Na nejtalentovanější zpěváky čekají  hodnotné ceny. 

 



 5 

 
Sbor dobrovolných hasičů Pernink 

 
Z valné hromady  
 
V sobotu 28. ledna se v 17:00 hod. uskutečnila valná hromada SDH Pernink. V úvodu valné 
hromady velitel SDH Pernink Karol Kaderliak seznámil přítomné se statistikou zásahů v 
roce 2011.  
Výjezdová jednotka  SDH Pernink byla v minulém roce vyslána celkem ke 12 zásahům. V šesti 
případech se jednalo o odstranění padlých stromů z vozovky v zimním období, dále byla jednotka 
povolána k požáru rodinného domu v Abertamech, kde se na zásahu podílelo několik jednotek 
z okolí včetně HZS Karlovy Vary (naše jednotka tam byla první a do doby příjezdu HZS K. Vary 
měla likvidaci požáru na starosti). Jednalo se o nebezpečný zásah vzhledem propanbutanovým 
lahvím, které byly volně uloženy v přízemí domu. Ve spolupráci s ostatními jednotkami byly tyto 
lahve vyneseny z hořícího domu a tím bylo zmírněno další možné nebezpečí.  Během požáru se 
prověřovala také informace, že se v domě má nacházet dítě poškozených. To bylo naštěstí 
následným průzkumem vyvráceno. Naši hasiči si v tomto konkrétním případě sáhli na dno svých 
sil, ale odměnou jim za to byla skutečnost, že nedošlo k žádnému zranění.  
Dalším zásahem byl požár osobního vozidla za obcí Abertamy, auto se během jízdy vzňalo z 
neznámé příčiny.  Po příjezdu naší jednotky na místo již z vozidla šlehaly plameny z okolí 
palivové nádrže a proto došlo k okamžitému hašení z bezprostřední blízkosti.  Unikající palivo 
znemožňovalo okamžité uhašení, ale po několika dlouhých minutách se podařilo požár úspěšně 
zlikvidovat, opět bez zranění.  Dále se jednalo o dva nepříjemné zásahy, kde v prvním případě byla 
jednotka povolána k vyproštění muže zavaleného stromem, který v době příjezdu jednotky byl již 
mrtev. Druhým zásahem jednotka za použití technických prostředků umožnila přístup do bytu 
v Abertamech, ve kterém došlo k náhlému úmrtí osoby. Posledním větším zásahem byl požár 
lesního porostu za obcí Horní Blatná, který byl vzhledem vysoce položenému požářišti velmi 
obtížný. Museli jsme ve spolupráci s ostatními okolními jednotkami SDH  dopravit vodu do 
vysoké stráně s velkým výškovým převýšením. Celkem bylo nataženo přes 30 hadic. Požár byl 
následně zlikvidován a všem zasahujícím hasičům přinesl další cenné zkušenosti v oblasti hašení 
lesních porostů v těžce přístupném místě.  
Během roku se členové jednotky zúčastnili 3 cvičení, při kterých v simulovaných podmínkách za 
dozoru kvalifikovaných osob prováděli mimo jiné evakuaci zraněných osob, likvidaci požáru a 
průzkum uvnitř budov. Získané zkušenosti pomohou k dalším úspěšným zásahům.  Dále bylo 6 
členů proškoleno na dýchací techniku, takže celkový počet proškolených osob činí 8.  
Strojník Jiří Mikeš podal zprávu o stavu techniky, kromě jiného poukázal na nutné technické 
prohlídky vozidel Avia a cisterny Man a dále je zapotřebí provést servisní prohlídku na cisterně 
Man z hlediska končící záruční doby. 
Starostka obce Jitka Tůmová v úvodu poděkovala členům sboru dobrovolných hasičů za jejich 
aktivitu a dále informovala přítomné o finanční situaci SDH Pernink s odkazem na zastupitelstvem 
schválený rozpočet na rok 2012, který je veřejně přístupný na stránkách obce a byl také vyvěšen na 
úřední desce.   
Na závěr dostal slovo pokladní SDH Pernink Václav Mach, který přítomné informoval o 
finančním stavu pokladny SDH Pernink. V následné volné rozpravě jsme diskutovali o 
nadcházejících  slavnostech na počest založení sboru a založení obce a také proběhla debata k 
stanovení prioritních úkolů na letošní rok.  
Závěrem bych Vám chtěl za všechny členy SDH Pernink poděkovat za projevenou podporu v naší 
dobrovolné činnosti.  
        Za SDH Pernink Ladislav Vetešník 
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TJ Sokol Pernink 

 
Přijďte mezi nás na fotbalový trénink 
 
Oddíl žáků zahájil 7. ledna zimní přípravu na jarní fotbalovou sezonu 2012. Scházíme se každou 
sobotu od 16 do 18:00 hodin v naší hale Krušnohorka v Perninku.  
Rádi uvítáme nové děti, které by měli zájem zapojit se do přípravy s námi. 
 
           Trenéři žáků 
Zájemci se mohou spojit s trenérem Václavem Maškem na tel: 724 751 457 
 
 

 
                                                                                                       Z dopisů 
 
Vážená redakce, 
 
píši Vám s prosbou o uveřejnění mého poděkování sestrám z Domova pro seniory v Perninku. 
Vážím si jich nejen pro jejich odbornost, ale také pro ochotu a laskavost, které nám pacientkám 
projevují.  
Od srdce jim přeji hodně zdraví a úspěchů v práci! 
          Jiřina Mrhálková, 89 let  
  
 
 

 
Obecní úřad informuje          

 

 

  
  

UUppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    

zzaa  22..  ppoolloolleettíí    22001111  

llzzee  zzaappllaattiitt  nneejjppoozzdděějjii    

ddoo  2299..  22..  22001122  vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  

vv  PPeerrnniinnkkuu..  
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Kurzy angličtiny pro děti a dospělé 
  

Rodilá Angličanka bydlící v Perninku Vám nabízí výuku angličtiny pro 
začátečníky i pokročilé 

Kontakt: Rachel 775 062 848 
 

Kurzy: 2x týdně 1,5 hod. = 175 Kč x 12 = 2.100 Kč 

1x týdně 1,5 hod. = 225 Kč x 6 = 1.350 Kč 
 
 
 
 
 

 
 
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: infopernink@volny.cz, nebo přineste přímo do infocentra,T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 

Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 

Ročník 29, číslo 2, vydáno 1. 2. 2012 

 

      

     PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA   
 

         NABÍZÍ:   
                                                                                          Milan Vachel                                                 

 Brikety                                                                    Žižkova 896            

 Mostecké uhlí                                                         (naproti radnici) 

 Pytlované brikety                                                    362 21 Nejdek         

 Dřevěné brikety 

 Pytlované dřevo 

 Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 

 Doprava sypkých materiálů 
 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 
Sobota 4.2.   POUPATA  (ČR 2011) Drama 
Tak trochu jiný vánoční příběh. Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a 
charakterů, toužících se vymanit z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním 
životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příběhy všech postav prolínají, připomíná v mnohém 
britská sociální dramata devadesátých let, včetně černého humoru, který jednotlivé situace jaksi 
bezostyšně doprovází…Hrají: Vladimír Javorský (Jarda), Malgorzata Pikus (Kamila), Marika 
Šoposká (Agáta), Josef Láska (Honza), Nguyen Thi Minh (Hue), Nguyen Kim Son (Long), Aneta 
Krejčíková (Zuzana), Kateřina Jandáčková (Magda), Jiří Maryško (Cyril), Vladimír Polívka 
(Matěj), Luboš Veselý (Venda), Dana Syslová (Prudká) ad. Režie: Zdeněk Jiráský. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.           Délka filmu: ca. 94 min.                                                                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 11.2.  PŮLNOC V PAŘÍŽI   (USA 2011) Romantická komedie 
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má na podzim brát, přijíždí 
s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem 
po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že toto město 
bylo ve 20. letech minulého století zlatým věkem. Jednoho večera jde Inez se svými přáteli 
tancovat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle a 
ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí a domnívá se, že život 
ostatních lidí, by byl pro něho daleko lepší. Dále hrají: Marion Cotillard, Kurt Fuller, Carla Bruni 
ad. Režie: Woody Allen.  
Doporučená přístupnost: od 15 let.             Délka filmu: ca. 94 min.                              České titulky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.2.  OCELOVÁ  PĚST   (USA 2011) Sci-fi, drama,akční 
V drsném a napínavém akčním snímku z blízké budoucnosti Ocelová pěst představuje Hugh 
Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru 
vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým 
zápasit a nemá žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako promotér 
robotických zápasů. Daří se mu jakž takž protloukat tím, že dává dohromady mizerné a vysloužilé 
roboty a cestuje od jednoho turnaje k druhému, kamkoliv, kde je schopen si nějak přivydělat. Když 
už se zdá, že situace nemůže být zoufalejší a komplikovanější, vpadne mu znenadání a proti jeho 
vůli do života jeho syn Max (Dakota Goyo), se kterým už delší dobu není v kontaktu. Dále hrají: 
Evangeline Lilly, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis, James Rebhorn, Karl Yune, Olga 
Fonda od. Režie: Shawn Levy. 
Mládeži přístupno.           Délka filmu: ca. 127 min.          Český dabing.                      ŠÚ projekce.                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.2.  MOJE  KRÁSNÁ  UČITELKA   (USA 2011) Romantická komedie   
Oscarový Tom Hanks  hraje v nové americké komedii LARRY CROWNE chlapíka středního 
věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby pracuje jako úspěšný šéf 
v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro 
návrat do školních lavic…Dále hrají: Julia Roberts, Sarah Mahoney ad. Režie: Tom Hanks. 
Doporučená přístupnost: od 12 let .            Délka filmu: ca. 98 min.                              ŠÚ projekce.                  


