
    30. ročník, rok 2013, číslo 2 

 

 

Žáci 1. stupně malují zimu 

 

Sněhovou nadílku přivolávaly děti perninské školy pomocí čarovné zimní víly. 
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Usnesení 24. zasedání ZO Pernink ze dne 28. 1. 2013  

 
1/24/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.ing. Ladislav Vetešník a Václav Mašek,   
pořizovatele zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

2/24/13 ZO schvaluje program jednání 24. Zasedání. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

3/24/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  23. Zasedání  a zprávu o proběhlé 
kontrole na parkovištích. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

4/24/13 ZO souhlasí se zařazením správního území obce Pernink do  území působnosti 
Integrované strategie území regionu Krušné hory – západ, na období 2014-2020 realizované 
místní akční skupinou Krušné hory západ, o.s. a dále potvrzuje soulad Integrované strategie 
území regionu Krušné hory – západ na období 2014-2020 s rozvojovými záměry obce. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

5/24/13 ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku č. 809/30 o výměře 43 m2, a dále záměr 
prodej části p.p.č. 191/1 o výměře cca 150 m2 a části p.p.č. 547/1 o výměře cca 800 m2 
v k.ú.Pernink. Hlasování:  pro  8 hlasů,   proti 1 hlas ( ing.Vetešník), zdržel se nikdo 

6/24/13 ZO schvaluje umístění  poutače  SPA hotel Zámek Lužec na p.p.č. 292/1 za Kč 
4000,-/rok  a 663/19  za cenu Kč 6000,-/rok/ s tím, že realizace bude projednána se zástupci 
obce a pověřujete starostku obce jednáním. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

7/24/13 ZO neschvaluje umístění dopravního zrcadla u zdravotního střediska na rohu Střední 
a Karlovarské ulice. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

8/24/13 ZO schvaluje vynětí části p.p.č. 349/1, 349/20 v k.ú.Pernink ze ZPF, jedná se o stezku 
pro pěší. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

9/24/13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 14 a 15/2012 dle předloženého rozpisu RO. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

10/24/13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 1 a 2/2013 dle přeloženého rozpisu. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

11/24/13 ZO schvaluje výroční zprávu za rok 2012 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

12/24/13 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do POV na výměnu oken v ZŠ a MŠ Pernink  
ve výši Kč  400000,- Kč a pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro 9 hlasů proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

 

Úplné znění 24. 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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OBEC PERNINK   
 
 

Vás srdečně zve na 

3.reprezentační ples KC Krušnohorka 

 
Ples se koná v sobotu 2. března od 19.30 do 2.00 hodin

v komunitním centru Krušnohorka v Perninku.

K tanci a poslechu bude v průběhu večera hrát kapela MARACAS  BAND.

Připraven je pestrý program.

Slosovatelné vstupenky o atraktivní ceny.

Předprodej vstupenek zahájíme v pondělí 4. února

v Infocentru Pernink, tel.: 353 892 104

Vstupné: 250,- Kč

Společenský oděv nutný.

Autobusová doprava zajištěna

(Potůčky, Horní Blatná, Abertamy,

                                            Ostrov, Hroznětín, Merklín) 

Těšíme se na Vás, dobře se bavte!
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ZRUŠENÍ TRADI ČNÍHO KARNEVALU - LOU ČENÍ SE ZIMOU  
 

S velkým politováním jsme nuceni zrušit tradiční karneval ve Skiareálu Velflink. Rozhodli 
jsme se tak kvůli stížnostem, které opakovaně vyjadřují majitelé dvou přilehlých nemovitostí. 
Ty obtěžuje jakýkoliv zvuk vycházející ze skiareálu,  během karnevalu a soutěží pro děti by 
se přitom používal mikrofon a hrála by hudba... 

Snažíme se omezit hluk jen na nezbytně nutný pro provoz skiareálu (což je pohon vleku, 
zasněžování a úprava 
sjezdovky). Vzhledem 
k letošním špatným 
sněhovým podmínkám 
jsme ale nuceni 
intenzivně zasněžovat a 
následně sníh 
rozhrnovat, abychom 
uspokojili milovníky 
tohoto zimního sportu, 
a aby turisté nezrušili 
pobyty v naší oblasti. 
Pernink je oblíbené 
lyžařské středisko, 
zvláště pro rodiny 
s dětmi, a proto jim 
chceme vytvořit co nejlepší a nejbezpečnější podmínky pro lyžování. 

František Štefan a Eva Nováková, skiareál Velflink 

 

                                                                                     
Obecní úřad informuje 

 

Informace k uzavřené silnici Pernink- Nejdek 
 

V pondělí 28.1.2013 hovořila starostka obce se zástupkyní  firmy Krajská správa a údržba 
silnic Karlovarského kraje, která potvrdila, že by mohla být silnice do tří týdnů opět otevřena. 
V minulém týdnu již proběhly sanační práce a zalití  části propadliny betonem. Po zatvrdnutí 
se bude v pracích pokračovat, odborná firma vybuduje v propadlině pažení a  opět  zaplnění  
betonem. Následně pak  zaveze povrch štěrkovou drtí a zhutnění. Tak budeme doufat, že 
silnice bude opravdu v brzké době zprůjezdněna. 

 
Poplatky za vývoz směsného komunálního odpadu v 2. pololetí  2012 a poplatky ze psů 
na rok 2013 lze zaplatit nejpozději 28. 2. 2013 v podatelně (infocentru) obecního úřadu 

v Perninku. 
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SBÍRKA  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
� Hračky – nepoškozené a kompletní 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
� znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční : 

dne:  pátek     8.3. od 9:00 do 16:00 hod. 
         sobota    9.3. od 9:00 do 12:00 hod.  

 
místo:       Infocentrum při Oú v Perninku 

 

 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

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 30, číslo 2, vydáno 1. 2. 2013 
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Počítačové opravy 

Nabízíme širokou škálu oprav: 

• hardwarové opravy - laptop obrazovky, náhradní   
          klávesnice, inovace hardwaru, paměťové upgrady 
 

• software - odstranění virů, obnova dat/převod,  
  internetové problémy, instalace windows operačních    
  systémů, instalace směrovačů a tiskáren 

  
                       Kontakt :  775 062 848 
 
 
 
 
 

 

 

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 

 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                      st, pá  9 - 16 hod.         
 Uhlí mostecké, polské                                              so  9 - 12 hod. 
 Pytlované brikety                                                     ne  9 - 12 hod. 
 Dřevo                                                                   - barevné kovy 
 Pytlovaná paliva    353 925 558                           - železný šrot        
 Písek, štěrk            607 761 131                       Výkupna Limnická Nejdek 
                               602 191 239                               (pod garážemi)  
  

   
Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 
 
 

Sobota 2.2.    BOURNEŮV  ODKAZ   (USA 2012) Akční/dobrodružný 
Nikdy nebyl jen jeden. Agent bez paměti Jason Bourne nebojoval s tajnými službami sám. 
Byl tu ještě jeden muž s vražednými instinkty, o němž však on neměl ani tušení. Studio 
Universal se rozhodlo navázat na jednu z nejúspěšnějších akčních sérií současnosti velmi 
neobvykle. Hlavního hrdinu v podání Matta Damona odstavilo na vedlejší kolej a místo něj 
povolalo do akce Jeremyho Rennera. Ten si v pokračování nazvaném Bourneův odkaz zahrál 
elitního zabijáka Aarona Crosse, jehož příběh se odehrává paralelně s dějem předchozího dílu. 
Dá se tedy říct, že to, co Bourne prožívá a koná ve svém ultimátu, bezprostředně ovlivňuje 
život Aarona Crosse. Hrají: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Albert Finney, 
Joan Allen ad. Režie: Tony Gilroy 
Doporučená přístupnost: od 15 let.           Délka filmu: ca. 134 min.          České titulky.           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 9.2.    AUTOPOHÁDKY     (ČR 2011) Rodinný animovaný film 
Co mají společné princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce! Celovečerní povídkový animovaný 
film je  sestaven ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která vše spojuje a vytváří rámec 
příběhu. Každá z pohádek bude zpracována jinou technikou  
a jiným tvůrčím týmem. Hrají a mluví: Ondřej Vetchý, Petr Nárožný, Eva Holubová, Jan 
Hraběta, Pavel Liška, Miroslav Táborský, Michal Malátný, Viktor Preiss a další…Hudba: 
Chinaski.  Režie: Břetislav Pojar, Michal Žabka, František Váša, Libor Pixa 
Mládeži přístupno.        Délka filmu: 76 min.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.2.   FIMFÁRUM – DO  TŘETICE  VŠEHO  DOBRÉHO   (ČR 2011) Rodinný 
loutkový film   
V tomto Fimfáru jsou vedle tradičních fimfárovských tvůrců (tandem Vlasty Pospíšilové a 
Petra Poše) úplně mladí, začínající tvůrci, pro které je to příležitost prokázat svůj talent a 
ukázat poprvé svoje nadání divákům ve všech českých kinech i v zahraničí. Vedle Jana 
Wericha tentokrát uslyšitíte např. Otu Jiráka, Jiřího Macháčka, Miroslava Krobota, Romana 
Říčaře nebo Miroslava Vladyku. Hudba: Karel Holas (Čechomor), Vladimír Merta, ústřední 
píseň Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Režie: 
Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup  
Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 75 min.                                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.2.    MODRÝ  TYGR    (ČR 2012)  Rodinný dobrodružný film 
Film pro děti, jejich rodiče a zvířata. Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? 
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. 
Hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Bára Hrzánová, Jan Hartl, Daniel Drewes, Lenka 
Vychodilová, Anna Polívková, Stano Pitoňák, Libuše Havelková, JanVondráček, Hynek 
Čermák a další. Režie: Petr Oukropec.  Mládeži přístupno.        Délka filmu: ca. 105 min.      
 

 


