
 

 

     27. ročník, rok 2010, číslo 10 
 
Vážení čtenáři, milí obyvatelé Perninku! 
 

Končí volební období, které pro mne i některé ze zastupitelů bylo již třetím za 
sebou. Jak ho budete hodnotit, je samozřejmě na Vás, na obyvatelích naší obce, 
jedině Vy můžete posoudit, zda se Pernink někam posunul či ne.  
Pro mě jako starostku bylo a stále je - i bez ohledu na výsledek říjnových 
komunálních voleb - důležité, aby se Vám tady především dobře a spokojeně 
žilo. Proto si myslím, že je přece jen trochu škoda, že jste se ve větší míře 
nezúčastňovali jednání zastupitelstva. Na nich je totiž zřetelně vidět, kterým 
lidem jde pouze o osobní zájmy, a kterým jde o blaho a o rozvoj obce. Jsem 
ráda, že v obci pracují dobře celé skupiny lidí, začnu našimi hasiči, kteří se 
podílejí na záchraně životů a majetku nás všech, a to nejen při požárech, 
živelných pohromách a mimořádných událostech, ale kromě toho také 
spolupracují s obcí na většině společenských a kulturních akcí.  
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Dalším takovým společenstvím je TJ Sokol, jsou v něm lidé, kteří výborně 
reprezentují obec a podílejí se také na tom, že Pernink plní každý týden 
sportovní stránky Karlovaského deníku. Velký dík tedy patří mužstvu A, B, 
žákům, staré gardě a také trenérům, správci hřiště, který pracuje bez únavy na 
údržbě a zkvalitnění fotbalového areálu, a dalším.  
Chci poděkovat také celému pracovnímu kolektivu obecního úřadu, který vedle 
své práce pravidelně pomáhá při konání různých akcí pořádaných obcí.  
Věřím, že i lyžařský klub se zapojí do pořádání lyžařských akcí a pro zimní 
sezónu připraví nějaká sportovní klání, určitě by více zimních sportovních 
aktivit přivítala nejen řada našich občanů, ale i návštěvníci, kteří do obce 
přijedou na dovolenou. 
 

Když se člověk projde po obci, tak vidí, že v Perninku žije řada obyvatel, kteří si 
svoje domy opravili nebo opravují, udržují zahrady kolem svých domů a 
pomáhají obci s úklidem na obecních pozemcích. S udržováním čistoty v obci, 
úklidem chodníků, odpadkových košů, se sekáním trávy, údržbou lesa, v zimním 
období pak s odklízením sněhu z chodníků, a tak dále zkrátka obci dlouhodobě 
pomáhá skupina lidí, kterou bych nazvala Aktivní. Pravda ale také je, že o řadu 
objektů se jejich vlastníci špatně starají a jejich vzhled je ostudou obce. O tom, 
že by těmto lidem šlo navíc ještě o pomoc obci, nemůže být ani řeč. Určitě víte, 
o které objekty jde, a o kom mluvím, řekněme, že o těch Pasivních. 
Zkrátka: Někdo se snaží, někdo se veze, někdo nic nedělá a jen kritizuje a hledá 
chyby na druhých, ačkoli sám pro ostatní neudělal nic. Proto si myslím, že by 
bylo lepší, kdyby lidé v Perninku více spolupracovali. Vždyť se nemusíme mít 
vysloveně rádi, ale žijeme vedle sebe a potkáváme se, pojďme si tedy tu naši 
obec společně zkrášlit, pojďme si zpříjemnit život tak, aby se nám tu všem 
dařilo. Našlápnuto máme správným směrem, jen to chce mít dobrou vůli a 
výdrž! 
 

Ať už ve volbách zvítězí kdokoliv, mělo by zastupitelstvu vždy jít o prosperitu 
obce, o šťastný život jejích obyvatel. Rozdělané práce je stále ještě dost, ať už 
jsou to obecní komunikace, chodníky, výměna oken ve škole, oprava fasády na 
škole a školní družině, vybudování nových komunikací mezi Školní loukou a 
Velflinkem a k ČOV, získání horního parku v Blatenské ul. do majetku obce, 
oprava kontribučenské sýpky, vybudování parkoviště u paneláků, záchytného 
parkoviště, zvelebení parků v centru obce s posezením, oprava hřbitovních zdí a 
další akce. To vše by mělo sloužit Vám, Perninským.   
 

Milí spoluobčané, závěrem Vám chci poděkovat za pochopení, za podporu, ale i 
za slova kritiky, prostě za vše, čeho se mi od Vás během uplynulých let dostalo. 
Věřte, že nic z toho mě nenechávalo chladnou, a sloužilo mi to k pochopení 
potřeb obce a jejích obyvatel, zkrátka mě to motivovalo a já doufám, že to bylo 
znát ...  

         Vaše Jitka Tůmová 
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                             Zápis a usnesení 45. zasedání ZO Pernink 
 
1/45/10 ZO schvaluje program jednání 45. zasedání a jeho doplnění 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
2/45/10 ZO bere na vědomí plnění usnesení 44. zasedání ZO 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, držel se nikdo       
3/45/10 ZO ruší usnesení č. 11/23/08 z 15.10.2008 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/45/10 ZO bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu Územního plánu 
Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/45/10 ZO schvaluje zadání Územního plánu Pernink  
Hlasování: pro 9 hlasů , proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/45/10 ZO souhlasí s rekonstrukcí kabelů NN ve Střední, Kostelní a 
Rennerově ulici a zároveň schvaluje zadat zhotovení projektové dokumentace 
pro veřejné osvětlení v těchto ulicích. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se 1 hlas (pan Höhnl) 
7/45/10 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010 a 6./2010 v předloženém 
členění. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
8/45/10 ZO schvaluje zřízení věcného břemene uložení kabelů NN dle smlouvy 
č. IE-12-0002767/2 se společností ČEZ Distribuce, Děčín   a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. Hlasování : pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/45/10 ZO  schvaluje uzavření smlouvy o  dílo s firmou Eurovia na opravu 
živičných povrchů v Bludenské ulici s tím, že jedna část tj. 700 tis vč.DPH bude 
uhrazena v roce 2010 a druhá částka tj. 829 tis. bude uhrazena v roce 2011 a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo č. 1514.0060136LKE. 
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/45/10 ZO schvaluje darovací smlouvu s panem Eduardem Milkou, 
Buchenwaldská 57, Karlovy Vary na obraz v hodnotě 20000,- Kč a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo  
11/45/10 ZO souhlasí s finančním partnerstvím  PO ZŠ a MŠ Pernink 
předkladatele PECKA- Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary ops. 
pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
12/45/10 ZO nesouhlasí s použitím znaku obce   pro výrobu 20 ks odznáčků 
panu Josefu Volemanovi, Libořice 108,  Žatec. Hlasování. pro  9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
13/45/10 ZO bere na vědomí návrh zadání ÚS horských oblastí předložené 
Karlovarským krajem bez připomínek. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
14/45/10 ZO pověřuje starostku obce vyzvat pana Miroslava Bauma SKI LIFT 
Servis k uhrazení všech závazků vůči obci a ostatním dodavatelům a k předání 
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nemovitosti k 11.10.2010 v 15.00 zástupcům obce Pernink. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
15/45/10 ZO pověřuje pana Rudolfa Höhnla a Jitku Tůmovou k jednání na   
Plzeňské diecézi  s panem biskupem ohledně převodu pozemku č. 107/1 
v k.úPernink do majetku obce s tím, že obec nabízí příspěvek ve výši Kč 
30000,- po dobu 10-ti let  na opravu kostela Nejsvětější Trojice v obci Pernink. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
16/45/10 ZO schvaluje Návštěvní řád Dětského hřiště. Hlasování: pro  9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo  
Prodej pozemků: Byly předloženy žádosti pana Tomáše Stradiota, dále paní 
Marty Zerzáňové a ing. Lindy Klírové. 
17/45/10 ZO schvaluje prodej části 295/1 cca 33 m2 panu Tomáši Stradiotovi, 
Karlovarská 129, Pernink za cenu Kč 25,-m2 s tím, že veškeré náklady na 
zhotovení GP, daně z převodu nemovitostí a poplatku za vklad do KN ponese 
pan Tomáš Stradiot. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas 
(p.Aizner), pan Höhnl nehlasoval z důvodů nepřítomnosti.  
18/45/10 ZO schvaluje prodej p.p.č. 976/16 o výměře  paní Martě Zerzáňové, 
Římská 45, Praha 2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 
ponese paní Zerzáňová. Hlasování.: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
9/45/10 ZO schvaluje prodej části 191/1 ing. Lindě. Klírové, Bezručova 31, 
Karlovy Vary za cenu Kč 25,- /m2 s tím, ze veškeré náklady na zhotování GP, 
daně z převodu nemovitostí a poplatku za vklad do KN ponese ing. Linda 
Klírová. Hlasování:  pro 5 hlasů, proti 4 hlasy (Holý, Zralý, Höhnl, Dibelková), 
zdržel se nikdo   
20/45/10 ZO bere na vědomí zprávu finančního úřadu  Karlovy Vary o 
provedené kontrole akce Oprava místní komunikace Střední ul. z roku 2006. 
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
21/45/10 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 782/23 k.ú. Pernink za účelem 
výstavby rodinného domu dle podmínek a pravidel přijatých ZO. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
22/45/10 ZO bere na vědomí zápis kontroly provedené 21.7.2010 kontrolním 
výborem. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti  nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Novotný) 
23/45/10 ZO pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly hospodaření 
s obecním lesem – prodej dřeva,  obnova porostu,  těžba dřeva, apod.Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
24/45/10 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 353/1 a části 354/17 
v k.ú.Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Höhnl) 

 
 

 
Úplné zn ění 45. zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce 
www.pernink.eu , nebo na ú řední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé 

znění 45. zasedání ZO Pernink, m ůžete si ho nechat  vytisknout v 
podateln ě (infocentru)  obce. 
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ZŠ a MŠ Pernink 

 
Škola pro život 
 
Ve středu 1. září jako každým rokem začal pro žáky nový školní rok. Nejvíce 
jsme se těšili na naše nové prvňáčky. Těch nastoupilo pět. Nové žáky a jejich 
rodiče přivítala paní starostka a pan ředitel. Aby se jim ve škole líbilo ještě více, 
dostali od paní starostky dárky na přivítanou.  
 

V letošním roce již čtvrtým rokem pokračujeme ve školním vzdělávacím 
programu Škola pro život. Učitelský sbor zůstal až na jednu změnu pohromadě, 
stejně jako v minulých letech. Za paní učitelku, která odešla na mateřskou 
dovolenou, nastoupily dvě nové síly na částečné úvazky. 
Přejeme všem žákům a rodičům co nejvíce radostí a úspěchů ve školním roce 
2010/2011. 
 

                                                                                                 Vedení školy 
 

 
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Přátelské setkání hasičů z Perniku a Mezic 
 
Ve dnech 20.-22. srpna se v naší obci uskutečnilo již 4. setkání Sboru 
dobrovolných hasičů z Perninku a hanáckých Mezic. Za celkem krátkou dobu 
naší vzájemné spolupráce vzniklo velké přátelství mezi hasiči těchto obcí. Proto 
jsme se velice těšili na příjezd přátel z Mezic a měli jsme závazek oplatit velkou 

péči a pohostinnost z června 
letošního roku, kdy jsme byli 
na Hané my. Po příjezdu do 
Perninku proběhlo přivítání a 
přípitek na zdar tohoto setkání. 
Chvíli jsme si povídali a pak 
už jsme se společně přesunuli 
na večeři do restaurace 
Plzeňka. Po večeři a krátkém 
posezení jsme se společně 
vrátili k hasičské zbrojnici, 
kde měli naši hosté skromné 
ubytování.  
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Sobota nás přivítala krásným slunečním počasím a ráno jsme se opět sešli při 
snídani u hasičské zbrojnice. Sobotní dopoledne jsme strávili společně 
s rodinami, povídali jsme si, hosté si prohlédli a vyzkoušeli hasičskou techniku a 
nafotili jsme spoustu fotografiií. Několika auty i s manželkami a dětmi jsme se 
pak vydali na odpolední dobrodružství. Nejdříve jsme se zastavili na Klínovci, 
aby se přátelé mohli rozhlédnout po širokém okolí z nejvyššího bodu Krušných 
hor. Počasí bylo stále nádherné a tak to byl velký zážitek. A potom nás již 
čekala cesta dolů, na společnou procházku po Ježíškově cestě. Malá komplikace 
vznikla při parkování, kdy se nám podařilo utopit v potoce nový fotoaparát. 
Zážitky z této procházky byly úžasné a mnoho legrace jsme zažili při plnění 
úkolů na jednotlivých atrakcích Ježíškovy cesty. Zde jsme strávili celé 
odpoledne a potom jsme se vrátili přes Rýžovnu a Potůčky zpět do Perninku. 
Večerní program jsme opět připravili u hasičské zbrojnice, posedělo se u ohně a 
opékalo maso, které všem moc chutnalo. Přítomna byla většina naší členské 
základny včetně rodinných příslušníků. Atmosféra byla nádherná a posezení se 
protáhlo do pozdních večerních hodin. 
V neděli ráno po patřičném odpočinku se naši hosté z Mezic rozhodli, že 
odcestují až v podvečer a to byla příležitost, poznat důkladně naši obec ze vše 
stran. Dlouhá procházka po všech koutech Perninku se líbila a v odpoledních 
hodinách, samozřemě po velkém loučení, hosté z Mezic odcestovali domů. 
Všichni jsme si slíbili, že se opět setkáme na jaře v Mezicích. Byl to opravdu 
vydařený víkend. Na webu: www.dedaja-novotny.mysteria.cz si můžete 
prohlédnout fotografie z tohoto setkání. 

                                                             
            Jaroslav Novotný, SDH Pernink 

 
 

TJ Sokol Pernink 
 

Podzimní sezóna žáků je v plném proudu 
  

Pro naše žáky začala podzimní sezóna nového ročníku okresního přeboru 
v kopané. I přes nepřízeň počasí odehráli chlapci čtyři utkání s těmito výsledky. 
 

1. Nejdek : Pernink   6:1 (P. Kotrla) 
2. Pernink : Kolová  3:3 (P. Kotrla, P. Čečák, O. Kašpar) 
3. Pernink : Dochov  0:6  
4. Jáchymov : Pernink 3:1 (P. Kotrla) 

 
Zápasy  Pernink : Pila a Pernink : Útvina jsou odloženy z důvodu nezpůsobilého 
terénu po dlouhotrvajících deštích. Nové termíny těchto zápasů jsou zatím 
v jednání. 
 

    Václav Mašek, trenér 
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Výsledky a tabulka „A“ mužstva : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pernink  D.Žandov  1:2 (1:0) 

      Pernink  Březová  1:2 (0:1) 

      Kraslice  Pernink  3:2 (1:1) 

 Pernink  Božičany  4:2 (1:2) 

 Kynšperk Pernink  1:2 (0:0) 

 Pernink  Hrozn ětín  1:5 (1:1) 

Tabulka  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  (Prav)  
 

1. Hroznětín 7 6 0 1 26: 9 18 ( 9) 
 

2. Kraslice 7 5 1 1 23: 12 16 ( 4) 
 

3. Nejdek 7 4 2 1 18: 8 14 ( 2) 
 

4. Březová 7 4 1 2 20: 12 13 ( 1) 
 

5. Útvina 7 4 1 2 17: 17 13 ( 1) 
 

6. Kr.Poříčí B 7 3 2 2 23: 17 11 ( -1) 
 

7. Teplá 7 3 1 3 11: 16 10 ( -2) 
 

8. D.Žandov 7 3 0 4 11: 14 9 ( 3) 
 

9. Pernink 7 2 1 4 14: 18 7 ( -5) 
 

10. Loket 7 2 1 4 8: 12 7 ( -2) 
 

11. Skalná 7 2 1 4 13: 18 7 ( -5) 
 

12. Kynšperk 7 2 1 4 14: 20 7 ( -2) 
 

13. Božičany 7 1 1 5 12: 23 4 ( -5) 
 

14. Sedlec 7 1 1 5 6: 20 4 ( -5) 

       
     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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Výsledky a tabulka „B“ mužstva 
 

 

 
 
 

Provoz v Komunitním a sportovním centru Krušnohorka 
 
K vydařeným uplynulým akcím patřil zahajovací program, Dětský den, 
soustředění oddílů gymnastiky, karate a mažoretek. Školící místnost 
Krušnohorky využívá Obecní úřad a ZŠ ke školením, konferencím a jednáním, 
přednášelo se v ní také o zdravé výživě. Centrum začaly od září navštěvovat 
maminky a jejich Klub maminek, na konci října pak bude Krušnohorka patřit 
pěvecké soutěži pořádané školou. 

   Pernink B  Ol.Vrata  2:2 (1:0) 

 Pernink B  Sedlec B  0:3 (0:1) 

 Štědrá Pernink B 2:0 (1:0) 

 Pernink B Stružná 2:3 

   Jáchymov B  Pernink B  4:3 (1:1) 

 TABULKA 

Rk.  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  (Prav)  
 

1. Bochov B 6 6 0 0 23: 7 18 ( 12) 
 

2. Štědrá 5 5 0 0 20: 0 15 ( 3) 
 

3. Jáchymov B 5 4 0 1 19: 8 12 ( 3) 
 

4. Sedlec B 5 3 0 2 16: 8 9 ( 0) 
 

5. Stružná 5 3 0 2 11: 7 9 ( 0) 
 

6. Otročín 5 2 2 1 18: 12 8 ( 2) 
 

7. Kr.Údolí 4 2 1 1 11: 7 7 ( 1) 
 

8. Valeč 6 1 1 4 7: 14 4 ( -2) 
 

9. Pernink B 5 0 1 4 7: 14 1 ( -8) 
 

10. Ol.Vrata 6 0 1 5 7: 30 1 ( -8) 
 

11. Údrč 6 0 0 6 4: 36 0 ( -6) 
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Prostory centra však lze využít i k soukromým účelům jako jsou například 
oslavy narozenin, sraz třídy, ale také jako zázemí pro setkávání různých kroužků 
či spolků. 
 

Obsazenost haly: 
 

Pondělí :  dopoledne škola  
                17:30-19:00 L.K. Quilt  
                19:00-21:00 Volejbal 
 

Úterý :     dopoledne škola      
                10:00 Klub maminek 
                18:00-19:00 cvičení žen 
 

Středa:     dopoledne škola 
                dopoledne sanitární den 
                18:30-19:30 stolní tenis 
                hala večer volný termín 
 

Čtvrtek:   dopoledne škola 
                18:00-19:00 cvičení žen 
                20:00-21:30 fotbal 
 

Sobota:    17:00-19:00 fotbal žáci 

                 
 
 
Upozorňujeme případné zájemce o 
večerní termín v hale, aby se včas 
přihlásili. Stejně tak pořadatelé 
zimních akcí (plesy a zábavy) by si 
měli rezervovat termín. 
Sportovní a kulturní centrum je pro 
obyvatele Perninku rozhodně 
nadstandardní záležitostí, věřím, že 
se ho všichni naučí využívat. 

     
   

 
 
 
 

          Helena Kalánová, správce K.C. 
 
V Krušnohorce se dvoufázově trénovalo 
 

V srpnu prošlo naše nové komunitní centrum Krušnohorka první zatěžkávací 
zkouškou. V průběhu jednoho týdne v něm absolvovalo soustředění na padesát 
gymnastů z celého kraje. V hale byli ubytováni, a každý den tam dvoufázově 
trénovali. Jak těžký musí trénink být, aby mohlo přijít vytoužené  vítězství, vědí 
gymnasté své. Ví to ovšem také Rudolf Hıhnl, místní rodák - bronzový 
medailista z mistrovství světa ve Falunu v roce 1974 ve skocích na lyžích, vítěz 
Světového poháru  v Bischofshofenu a mnoha dalších mezinárodních závodů. A 
právě on se přišel s gymnasty podělit o sportovní pocity a o zkušenosti z historie 
skokanského lyžování v Perninku a v celém našem regionu. Takže bylo o čem 
vyprávět! Navíc pan Hıhnl s sebou na ukázku a snad i pro motivaci vzal 
bronzovou medaili z mistrovství světa ve Falunu... 
Druhé setkání pak mělo ústřední téma: Jak bdí nad zdravím lyžařů v Krušných 
horách horská služba? O  práci záchranářů si spolu s mladými sportovci povídal 
člen HS David Jindra. Pobyt v Perninku zpestřený oběma vystoupeními se 
gymnastické výpravě líbil a potvrdilo se tak, že Krušnohorku lze využít ke 
sportovním i kulturním účelům.  

Rudolf Holý, zastupitel 
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Řezbářské sympózium a ukázky paličkování v Abertamech 
 

Koncem srpna proběhlo v Abertamech 
pětidenní Řezbářské sympózium. Jeho 
součástí byly také  ukázky paličkování. 
Pořadatelem sympózia bylo Město 
Abertamy a finančně se na průběhu akce 
podílelo i Sdružení Bystřice. V areálu 
Technických služeb v Abertamech se do 
umělecké práce pustilo sedm řezbářů 
včetně dvou německých účastníků z druhé 
strany Krušných hor, z Anabergu, také při 
paličkování patřil jeden den práci 
německých krajkářek.  
Řezbářská díla, která vznikla během tohoto 
týdne, byla předána starostům členských 
měst a obcí Sdružení Bystřice a jedno 
řezbářské dílo putovalo na Krajský úřad v 
Karlových Varech. 
Sympózium mělo vynikající úroveň a už 

Hans-Joachim Schmiedel jehož dílo          nyní se těšíme na jeho další ročník.  
  bude k vidění v Perninku                                                     

     Jaroslav Novotný, místostarosta obce Pernink 
 
VOLBY 2010 
  

Volby  DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU 
ČR se blíží a tak  je potřeba si připomenout, že volit budeme v pátek 15. října 
2010 od 14:00 hod. do 22:00 hod a v sobotu 16. října 2010 od 08:00 hod do 
14:00 hod. 
Volební okrsková komise bude pracovat jako vždy v obřadní místnosti 
Obecního úřadu Pernink.  
Každý volič, který je zapsaný v seznamu voličů, obdrží do svých schránek 
obálku s hlasovacími lístky a informacemi o způsobu hlasování. 
Pokud se stane, že hlasovací lístky neobdržíte, máte možnost si je ještě 
vyzvednout na OÚ - matrika nebo přímo v den voleb ve volební místnosti. 
Na požádání ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může přijít 
okrsková volební komise s přenosnou urnou do místa bydliště. 
______________________________________________ 
Upozorňujeme čtenáře Perninských novin, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, 
popř. v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. Za obsah článku 
odpovídá autor. 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.  
Děkujeme. 

Redakční rada: Nikola Dörflerová 
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Kulturní a sportovní kalendář podzim 2010 

 
4. 10. vernisáž VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA OSTROV 
–  Stará radnice Ostrov 17:00 hod., výstava potrvá do 31.10. 
9. 10. TRADIČNÍ KRUŠNOHORSKÉ VINOBRANÍ  V HORNÍ BLATNÉ – 
od 18.00 hod. hotel Modrá hvězda 
9. 10. VEJPRTSKÉ DOŽÍNKY A POSVÍCENÍ – průvod vychází od ZŠ Vejprty 
v 16:00 hod. Posvícenská zábava v 18:00 hod. 
20.10.-10.11. VÝSTAVA PRACÍ ČESKO - NĚMECKÉHO SETKÁNÍ 
VÝTVARNÍKŮ  Stará radnice v Ostrově 
24. 10. KAŠPÁRKŮV KONÍČEK loutková divadelní pohádka, 15:00 hod. Půda 
Staré radnice Ostrov 
31. 10. „RICHARD PACHMAN.CZ“ koncert ke statnímu svátku ČR,  Kostel 
Zvěstování Panny Marie v Ostrově 17:00 hod 
5. 11. INDONESIE ZEMĚ SOPEK A CHRÁMŮ – přednáška v 19:00 Půda 
Staré radnice 
06.10. - 08.10. TOURFILM 2010 - 43. ročník. Mezinárodní soutěžní přehlídka 
turistických filmů, nejstarší festival o cestovním ruchu na světě 
Grandhotel Pupp, Avant Promotion, 224 250 334, Karlovy Vary 
08.10. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU 
Symfonický koncert (Nikolaj Rimskij-Korsakov, Ludwig van Beethoven), Lázně 
III,, Karlovy Vary 
09.10. CHINASKI - koncert populární rockové kapely, KV Arena, Karlovy Vary 
12.10. - 24.10. JÁCHYMOVSKÝ HUDEBNÍ PODZIM - cyklus koncertů, 26. 
ročník, Léčebné lázně Jáchymov 
12.10. DOPROVODNÉ AKTIVITY KE DNI CHUDOBY - prezentace NNO a 
projekce filmů, Galerie Supermarket WC, PROTEBE live,  Karlovy Vary 
16.10. HERNÍ SOBOTA - Pro zájemce o hraní strategických, logických a 
společenských deskových her, A-klub, Krajská knihovna,  Karlovy Vary 
20.10. KAREL GOTT & EVA URBANOVÁ - exkluzivní koncert 
nejpopulárnějšího zpěváka pop-musica a slavné operní pěvkyně. Hity a duety ze 
světa muzikálu, rocku a heavy metalu. Velkoplošné videoprojekce KV Arena 
20.10. - 23.10. JAZZFEST KARLOVY VARY 2010 - 29. ročník Mezinárodního 
jazzového festivalu, Karlovy Vary 
21.10. DAVID BECHER, HIPPOKRATES KARLOVÝCH VARŮ- Konference 
o historii karlovarské lázeňské léčby,konfrontace balneologických postupů. 
Prohlídka Muzea  a vřídelního podzemí Karlových Varů. Vstup volný. 
23.10. ÚTRPNÉ PRÁVO - přednáška Jiřího Klsáka, zachované památky 
útrpného práva na Karlovarsku, Královská mincovna, Jáchymov 
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Vždy od 18:00 hodin  Vstupné: 55,-Kč 
Sobota 2.10.   ČESKÝ MÍR  (ČR 2010)  Dokumentární komedie o americkém radaru 
v Čechách. Před šesti let nalákali stovky lidí na neexistující hypermarket a natočili 
provokativní dokument Český sen, který vzbudil velké ohlasy a získal řadu ocenění po celém 
světě. Nyní přicházejí s výbušnou dokumentární komedií o americkém radaru v Čechách. 
Režiséři Vít Klusák a Filip Remunda .          Mládeži přístupno, Délka filmu: ca. 108 min.            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 9.10.  PREDÁTOŘI  (Predators, USA 2010) Sci-fi thriller  Robert Rodriguez, 
režisérský desperádo se stylovým rukopisem (Sin City, Grindhouse: Planeta Teror), stvořil 
zbrusu novou kapitolu Predátoří ságy. Přestože režii Predátorů přenechal Nimródu Antalovi, 
film se natáčel v jeho Troublemaker Studios, aby měl nad svým „dítkem“ co nejlepší dohled. 
Hlavní role se ujal držitel Oscara za film Pianista, herec Adrian Brody , kterého doplňují herci 
jako Laurence Fishburne (Matrix), Topher Grace (Spider-Man 3) či Alice Braga (Já, legenda). 
Film Predátoři je volným pokračováním filmů Predátor (r. John McTiernan, 1987) a Predátor 
2 (r. Stephen Hopkins 1990). Nicméně sám Rodriguez, jako velký fanoušek žánru i 
původního filmu, nechtěl vytvořit pouhé pokračování či remake. „Predátoři nejsou pátým či 
šestým pokračováním série, ale prvním. Chronologicky byste se na tento film mohli podívat 
ihned po původním Predátorovi a dostali tak jasný, ucelený příběh.“ dodává Rodriguez. 
Doporučená přístupnost: od 15 let.      Délka filmu: ca. 110 min.        České titulky.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.10.  IRON MAN 2  (Iron Man 2, USA 2010) Akční 
V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a tam navléknou nějakou masku, aby zachránili 
svět, by bral bezkonkurenčně první místo. I proto se původem komiksový superhrdina Iron 
Man dočkal druhého dílu. Ten slibuje další intenzívní zážitek, v němž navíc už tak luxusní 
herecké obsazení jedničky doplňují další hvězdná jména – Scarlett Johansson, Sam Rockwell 
a Mickey Rourke. Hlavní devízou Iron Mana 2 je ale jeho příběh… Režie: Jon Favreau Dále 
hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 125 min.       České titulky.          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.10.  ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ  (Knight & Day, USA 2010) Akční komedie 
v 18 hodin     Mladá žena z maloměsta (Cameron Diaz) si v akční komedii vyrazí na rande 
naslepo a během příštích několika dní se jí život obrátí vzhůru nohama - jejím partnerem je 
totiž sympatický, ale poněkud tajemný cizinec (Tom Cruise), který vykazuje všechny znaky 
superšpióna nadupaného všemožnými znalostmi a bojovými uměními. Nic ale není tak, jak se 
na první pohled zdá...   Hrají: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Maggie Grac ad.  
Režie: James Mangold.            Doporučená přístupnost: od 12 let.    České titulky.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 30.10.  SHREK: ZVONEC A KONEC  (Shrek Forever After, USA 2010)  
v 18 hodin     Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v 
botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horama vzhůru nohama. Na 
svědomí to má Shrek, který vypustil do světa jedno velmi nerozumné přání…Hrají (v českém 
znění): David Novotný, Tomáš Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš Procházka ad. Režie: Mike 
Mitchell.             Délka filmu: ca. 92 min.     Dabing. Mluveno česky.  


