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Vážení spoluobčané, 

jaro nám klepe na dveře, můžeme se tedy pomalu rozloučit se zimou, pro naše hory tak 
typickou. Ačkoliv nám místy připravila perné chvíle spojené s údržbou komunikací, tak 
s Vaším pochopením a projevenou trpělivostí jsme vše zvládli bez vážnějších problémů. 
Vyznavačům zimních sportů přeji ještě několik krásných lehce promrzlých dnů, sluncem 
prosvícené sjezdovky a skvěle upravené běžecké tratě a těm ostatním příjemný vstup do 
nadcházejících jarních dnů plných pohody a dobré nálady.  

Symbolické rozloučení se zimou může být pojato i podpořením Perninského družstva, které 
se v sobotu 16. 3. zúčastní 6. štafetového závodu v běhu na lyžích v dobových kostýmech 
v rámci sportovní akce „105 let spolku zimních sportů“ pořádané v Abertamech, kdy 
„Perninští“ budou obhajovat loňské vítězství.  

V sobotu 2. 3. proběhl v prostorách komunitního centra Krušnohorka III. Reprezentační ples 
obce Pernink, který dle kladných ohlasů nezaostal za těmi povedenými předchozími. Přítomní 
vyznavači tance si se skvělou hudební kapelou dosyta užili nejen velikého parketu, ale i 
bohatého programu: Viděli svižné vystoupení Ostrovských mažoretek, tanečky dětí ze ZŠ a 
MŠ Pernink pod vedením Ilony Höhnlové, temperamentní taneční vystoupení absolventů 
tanečních kurzů v Perninku, ale také si mohli zatančit v afrických rytmech s půvabnými 
tanečnicemi za doprovodu bubnů. Půlnočnímu překvapení v podobě světelné show 
předcházelo slosování vstupenek, pro výherce bylo připraveno mnoho krásných cen. A kdo si 
chtěl výše uvedené zážitky uchovat, mohl využít služeb přítomného fotografa. Tímto mi 
dovolte především poděkovat těm, kteří se na organizaci, přípravách a samotném průběhu 
plesu podíleli, dále sponzorům za hodnotné dary a všem přítomným za vytvoření skvělé 
kulturní nálady. 

Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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Usnesení 25. zasedání ZO Pernink ze dne 27. 2. 2013  

 
1/25/13 ZO schvaluje pořizovatele zápisu  Jitka Tůmová,  ověřovatele zápisu p.Alois Štauber, 
ing. Jana Kokrhelová. Hlasování:  pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  
2/25/13 ZO schvaluje  program jednání  25. Zasedání včetně jeho doplnění o projednání 
přidělení bytové jednotky v č.p. 30. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/25/13 ZO bere na vědomí kontrolu  plnění usnesení 24. Zasedání. Hlasování: pro  7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
4/25/13 ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce  pro akci“ stavba III/21047 
rekonstrukce silnice, úsek žel. přejezd, e.č. 210 47-7 Pernink“ s KSÚS Karlovarského kraje, 
Chebská 282, Dolní Rychnov a pověřuje starostku obce podpisem. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
5/25/13 ZO schvaluje příspěvek ve výši Kč  3000,- z rozpočtu obce na akci 105 let zimních 
sportů  pořádaných městem Abertamy a pověřuje starostku převodem příspěvku na město 
Abertamy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas Tůmová, zdržel se nikdo. 
6/25/13 ZO schvaluje uzávěrku hospodaření obce roku 2012, a to příjmy ve výši 
11 091 168,16 Kč a výdaje ve výši 10 325 264,32 Kč. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
7/25/13 ZO bere na vědomí uzávěrku hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink 
za rok 2012 a dále bere na vědomí předloženou inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Pernink za rok 
2012. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel  se nikdo. 
8/25/13 ZO ruší část usnesení č. 9/24/13, a to schválení rozpočtového opatření č. 15/2012. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/25/13 ZO schvaluje příspěvek na mzdy 01 a 02/2013 ve výši Kč 80 000,- a pověřuje 
starostku provedením převodu částky na ZŠ a MŠ Pernink a dále schvaluje odpisový plán p.o. 
ZŠ a MŠ Pernink na rok 2013. Hlasování: pro 7  hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/25/13 ZO schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2012. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
11/25/13 ZO pověřuje starostku  připravit nabídkové řízení pro výběr firmy na zpracování 
průkazů energetické náročnosti budov v majetku obce. Hlasování:  pro 6 hlasů proti nikdo, 
zdržel se nikdo, ing. Kokrhelová  nehlasovala - nebyla přítomna. 
12/25/13 ZO schvaluje prodej části p.p.č 191/1 o výměře cca 150 m2 panu Janu Gaveldovi, 
Bludenská ul. 232 Pernink za cenu Kč 50,-/m2, s tím, že kupující ponese veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti a pověřuje starostku přípravou a podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Na zasedání se dostavil p. Jaroslav Aizner a jednání pokračovalo o osmi členech. 
13/25/13 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 547/1 o výměře do 400 m2 panu Tomáši Houdovi, 
Krymská 4 Karlovy Vary a části p.p.č. 547/1 o výměře do 400 m2 panu ing. Milanu Houdovi, 
Atletická 2006 Sokolov za cenu Kč 50,-/m2, s tím, že kupující ponesou veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti  a pověřuje starostku přípravou podpisem kupní smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, zdržel se nikdo, proti 1 hlas, ing. Vetešník. 
14/25/13 ZO schvaluje výstavbu akce Pernink- stezka pro pěší v rámci Budování kapacity pro 
místní rozvoj regionu Krušné hory západ  včetně odvodů ze ZPF  a pověřuje starostku 
jednáním o splátkovém kalendář  na úhradu těchto odvodů ze ZPF. Hlasování : pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
Po tomto bodě bylo dohodnuto další zasedání na 25.3.2012 a 25. zasedání bylo ve 20.20 hod. 
ukončeno. 

Úplné znění 25. 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 
 
Sbírat a třídit elektroodpad má smysl 
 
Karlovarský kraj odevzdal v uplynulém roce 706 tun vysloužilého elektroodpadu. Tím 
se ušetřilo osm MWh elektřiny. 
 
 Každý obyvatel Karlovarského kraje tak odevzdal 2,32 kilogramů elektroodpadu. A 
jak si vedla naše škola v ekologickém projektu Ukliďme si svět? Vyhlášené soutěžní 
kategorie byly dvě: 

1. Celkové množství vybraných spotřebičů 
2. Množství vybraných spotřebičů na jednoho žáka 

 
Po celý školní rok jsme za pomoci občanů, rodičů i náhodných sběratelů nasbírali 
dvojnásobek spotřebičů než v minulém školním roce. Celkem jsme odevzdali 1300 kg 
vysloužilých elektrospotřebičů, což je 15 kg na jednoho žáka. Vítězná škola ZŠ Krajková sice 
odevzdala 2986 kg, tedy 42 kg za jednoho žáka, ale přesto na sebe můžeme být pyšní. 
V hodnocení kraje jsme tak skončili na krásném 3. místě, ve druhé  soutěžní kategorii. 
Za tato umístnění získáváme korunky a pár drobných cen od společnosti Elektrowin. 
Pomozte nám i vy zlepšit naše životní prostředí. Třídění odpadů je nezbytností a 
neodmyslitelnou součástí současného života. My do toho půjdeme opět. Získané peníze 
investujeme do nákupu pomůcek, které zlepšují vzdělávací potřebu našich žáků. 
DPADOVÉREKORDY 
SBĚRNÉ MÍSTO JE STÁLE NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE.  
Děkujeme všem, kteří nám se sběrem spotřebičů pomáhají!      
              

Žáci a pedagogové ZŠ Pernink 
 
 
Úspěšní sportovci ZŠ a MŠ Pernink 
 
Zúčastnili jsme se okresního kola školních sportovních soutěží AŠSK v Ostrově pro skupinu 
č. 4 tentokrát šlo o HALOVÝ FOTBAL. Derby bylo vypsáno na středu 30. 1. 2013 za účasti 
družstev:         ZŠ Pernink 
  ZŠ Ostrov, Májová 
  ZŠ Ostrov, Myslbekova 
  ZŠ Ostrov, Masarykova 
  Gymnázium Ostrov 
 

Naši školu reprezentovali žáci: Petr Čečák, Daniel Klimm, Roman Oláh, Štěpán Gordík, 
Dominik Groh, Roman Kalán, Michael Oláh, Rudolf Höhnl, Ondřej Nýber, Pavel Vrzal. 
PŘIVEZLI JSME 2. MÍSTO. 
(Soutěž vyhrálo Gymnázium Ostrov) 
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Lyžák pro sedmáky 
 
Lyžařský kurz sedmé třídy proběhl 25. 2. – 4. 3. 
2013, a to na dvou místech. Běžkařské disciplíny 
jsme si užili i se spaním v biatlonovém areálu 
Eduard na tamější chatě. Den odpočinku jsme 
využili k návštěvě školy ve Schwanzenbergu, kde 
jsme otevírali výstavu našeho celoročního 
působení v projektu „SRN“. K nám doputuje 
výstava 22. 5. 2013.  
Další dny lyžařského kurzu jsme svištěli na místní 
perninské sjezdovce Velflink za laskavé pomoci 
Františka Štefana. A celé sportování jsme uzavřeli 
závody ve slalomu na zmíněné sjezdovce. Závod 
byl bez rozdílu věku pro všechny žáky naší školy.  
 
Celkové pořadí: 1. Veronika Pošvová, 8. třída  
     2. Vilém Abrahám, 7. třída 
     3. Jaroslav Svoboda, 7. třída 
 

      Hoši:       Dívky: 
1. Vilém Abrahám     1. Veronika Pošvová 
2. Jaroslav Svoboda     2. Nikol Oláhová 

      3.  Štěpán Wittmayer     3. Mirka Ličková 

 

A je to tady! 

 
Základní škola v Perninku vyhlašuje třetí ročník  pěvecké soutěže  

 

Perninský talent, 
 

který se uskuteční v květnu. 
 

Soutěž je určena pro děti do 15  let včetně. 
Stačí si jen vyplnit přihlášku, kterou získáte přímo ve škole a přijít 

všem zazpívat. 
Na nejtalentovanější zpěváky čekají hodnotné ceny. 

Více informací u paní učitelky Höhnlové. 
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Zápis z výroční schůze SDH Pernink ze 2. 2. 2012 

  
účast: členové SDH Pernink viz. prezenční listina 

za obec Pernink: starostka obce Jitka Tůmová, místostarosta obce Ing. Ladislav Vetešník 
 

Zahájení schůze velitelem SDH Pernink Karolem Kadrliakem. 
 

Výběr členských a dobrovolných příspěvků. Pokladní Václav Mach podal zprávu o finanční 
situaci SDH Pernink. Stav k 31.12. 2012 byl 17.440,- Kč. 
 

Velitel SDH přednesl zprávu o činnosti jednotky za uplynulý rok 2012: 
Počet výjezdů: 8 
Počet požárů: 5 
Prověřovací cvičení: 1 
Technické cvičení: 1 
Dopravní nehody: 1 
 

Velitel SDH Pernink dále informoval:  
O výjezdech HZS Karlovy Vary k dopravním nehodám, kdy dle nových předpisů budou 
vyjíždět pouze oni. V roce 2012 jednotka obdržela 7 dýchacích přístrojů od HZS Karlovy 
Vary, které se  po provedených revizích začaly využívat při výjezdech jednotky SDH.  
 

Kulturní činnost za přispění SDH Pernink: stavění Máje, Oslavy obce a založení SDH, zimní 
advent, dětský den a další akce konané v součinnosti s Obcí Pernink. 
 

Během roku se členové SDH Pernink několikrát účastnili dobrovolných školení ke zvýšení 
odbornosti. 
Informace o nové organizační struktuře HZS Karlovy Vary. 
 

Na vyžádání HZS byl zaslán soupis používané techniky SDH Pernink pro potřeby 
integrovaného operačního střediska, informaci budou využity při vysílání výjezdové jednotky 
ke specifickým případům dle jejího vybavení. 
 

Konstatování konce záruční doby vozidla CAS MAN. 
 

Starostka obce informovala přítomné členy o hospodaření SDH Pernink. 
 

Volba členů výkonné rady SDH Pernink: ponecháni stávající členové. 
Volba starosty SDH Pernink – Ing. Ladislav Vetešník  navrhl na výkon starosty SDH Pernink 
Jitku Tůmovou, současnou starostku obce Pernink. Bez protinávrhu byla jednomyslným 
hlasováním zvolena do funkce starosty SDH Pernink Jitka Tůmová. 
 

Různé: 
Plánovaná návštěva SDH Mezice. Projednání ocenění členů za činnost u SDH Pernink. Člen 
SDH Pernink Milan Tůma informoval přítomné o nadcházejícím celostátním setkání hasičů 
pod názvem „PYROCAR“, kdy nabídl odvoz svým vozidlem. 
    

Výroční schůze SDH Pernink skončena bez dalších připomínek a návrhů přítomnými členy 
SDH Pernink. 
 

Zápis vypracoval: 
Ing. Ladislav Vetešník, preventista  SDH Pernink 
 

Jménem  SDH Pernink mi dovolte poděkovat  Ing. Janu Dvořákovi za sponzorský dar ve 
formě uhrazení poplatku za správu webových stránek SDH Pernink, www.hasicipernink.cz
           

Ladislav Vetešník 
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Valchování – plstění – filcování 

S technikou mokrého filcování se můžete seznámit osobně. V  březnu se uskuteční 
v Perninku kurz filcování.  
 

Pod vedením zkušené filcařky Jarky Jůnkové se naučíte filcovat a vyrobíte si například 
kabelku nebo šperk podle vlastního návrhu. Kurz je určen pro každého, kdo má chuť se naučit 
něco nového a nebojí se experimentovat. Zkušenosti ani věk nerozhodují, podobných kurzů se 
zúčastňují nadšenci od školních let do vysokého důchodcovského věku.  
 

Pokud bude v Perninku zájem, lektorka připraví další nadstavbové kurzy. Časem si můžete 
projít celou tzv. Akademii filcování a stát se mistry ☺. 
 

Techniky úpravy vlněných textilií lidstvo používá tisíce let. Využívá se toho, že vlněné 
vlákno má na sobě drobné šupinky, pod mikroskopem připomíná dlouhou smrkovou šišku. 
Působením vlhkosti se tyto šupinky otevírají a pokud vlákna o sebe třeme, dochází k jejich 
zacuchání, postupnému srážení a díky tomu textilie získává na pevnosti a odolnosti proti 
poškození i nepříznivým povětrnostním podmínkám.  
 

Tato vlastnost vlny pomáhala již dávným rybářům upravovat pletené ponožky a rukavice, ale 
také pastýřům vyrábět tkané nepromokavé pláště. Archeologické nálezy jsou toho svědkem. 
Ale i my se s takto upravenými tkaninami dodnes setkáváme. Vzpomeňme například lesnické 
hubertusy, nebo klasické klobouky. 
 

Nejjednodušší techniku plstění, neboli filcování vymysleli kočovné národy. Takoví 
Mongolové nemají tkalcovské stavy, a přesto jsou jejich jurty vyrobené z plsti. Používají totiž 
techniku, kdy pouze vyčištěnou surovou srst zvířat kladou na sebe a pomocí vlhkosti a tlaku 
postupně vyrábějí filcovanou velmi odolnou textilii. Tu pak ve vrstvách pokládají na kostru 
jurty a získávají lehké a snadno přemístitelné obydlí. 
Tato technika plstění se stala v posledních letech velmi populární mezi výtvarníky a postupně 
i mezi kreativně zaměřenou veřejností. Mít originální filcovaný módní doplněk se stává 
trendem i u nás. Vyrobit se dá téměř cokoliv – kabelky, klobouky, šály, boty, šperky, ale i 
oblečení typu kabáty, vesty, sukně, šaty, nebo třeba koberce. Jako základní materiál se 
používá velmi jemná ovčí vlna, která se dá koupit ve velmi široké škále barev. Zdobí se 
dalšími materiály jako je hedvábí, krajky, ale i korálky a podobně. 
Známé je také tzv. suché filcování, kdy se plstí pomocí speciálních jehel. Touto technikou se 
vyrábí zejména figurky, nebo tzv. filcované obrazy. 
 
 

 
Informace o kurzu filcování: 
Termín: neděle 24. března 2013 
Čas: 10:00 – 17:00 hodin 
Místo: KC Krušnohorka 

Lektorka: Jarka Uremovič Jůnková 
Cena: 750,- Kč 

Občerstvení během kurzu bude zajištěno☺ 
Zájemci o kurz se můžou přihlásit na telefonním čísle 724 211 299 nebo emailu 

ticho.t@seznam.cz nebo osobně u Terezy Machové. 
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Napsali jste nám 

 
Rád bych se vyjádřil k politováníhodným záležitostem vedoucím ke zrušení dětského 
karnevalu pořádaném v lyžařském areálu Velflink. Napadat majitele areálu pana Františka 
Štefana, který svým provozem zaměstnává několik místních občanů, přispívá ze své živnosti 
do rozpočtu obce a vůbec se aktivně podílí na sportovním a společenském dění v obci, jak 
finančně tak fyzicky, mi připadá poněkud nevhodné a tristní zároveň. Stěžovat si na hluk 
v nejbližším okolí lyžařského areálu sloužícímu k účelu masové rekreace, přičemž tento areál 
byl takto zkolaudován a podmínky jeho provozu byly schváleny příslušnými úřady, není dle 
mého názoru zcela na místě. Je nutné si uvědomit, že díky existenci takovýchto zařízení 
navštěvuje každoročně obec Pernink velké množství turistů, kteří tak dále využívají placených 
služeb celé obce. Z mého pohledu si lidé, kteří svou činností přispívají k rozvoji obce, 
zasluhují spíše naši podporu. Děkuji za poskytnutý prostor. 
 

S pozdravem 
 

Jiří Vaňourek, Karlovarská 104, Pernink 
 

 
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 3, vydáno 7. 3. 2013 

 

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 9.3.    ATLAS MRAKŮ    (USA-Německo 2012 ) Fantasy, sci-fi, dobrodružný 
Pozoruhodná filmová adaptace románu Davida Mitchella vypráví šest žánrově odlišných 
příběhů, které se odehrávají  v různých časech a na různých místech od začátku 19. století až 
po postapokalytickou budoucnost. Film zobrazuje myšlenku kontinuální propojenosti našeho 
bytí a především našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno má svoji příčinu i 
následek, smysl, kde se vrahova duše promění ve velkého hrdinu a kde jediný laskavý skutek 
v přítomnosti vyvolá revoluci v daleké budoucnosti…Hrají: Tom Hanks, Halle Berry, Hugo 
Weaving, Hugh Grant, Ben Whishaw, Jim Broadbent, Susan Sarandon, Jim Sturgess, James 
D’Arcy, Donna Bae ad. Režie: Andy Wachowski, Lana Wachowski, Tom Tykwer.  
Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: 164 min.  Anglická verze s českými titulky.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.3.   ZAJATCI  MLHY  (Polumgla, Německo-Rusko 2005) Válečné drama   
O lásce, nenávisti, odpuštění a absurditě války… 
Mladý ruský důstojník Grigorij dostane od nadřízených úkol, který by raději nesplnil, i kdyby 
měl jít před vojenský soud: má velet skupině německých zajatců a postavit s nimi rádiovou 
věž kdesi hluboko v severní tajze. Namísto, aby s Němci bojoval na bitevním poli a pomstil 
mrtvé kamarády, musí se teď starat, aby zajatci nepomřeli a mohli splnit zadanou 
misi…Hrají: Jurij Tarasov, Anastasija Ševeleva, Sergej Grjznov ad. Režie: Artem Antonov  
Doporučená opřístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 104 min.    Ruská verze s českými 
titulky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.3.    YUMA    (Polsko-ČR 2012)  Akční, krimi, drama 
Tenkrát na východě… Začínají devadesátá léta, život v polsko-německém pohraničí se však 
po pádu železné opony zatím nijak zvlášť nezměnil. Dvacátníka Zygu (talentovaný Jakub 
Gierszał) už nebaví dívat se na módní výstřelky a západní vymoženosti jen v barevných 
časopisech. Spolu s kamarády se rozhodne rozzářit život v ospalém šedém městečku a sobě i 
jeho obyvatelům trochu přilepšit. Západoněmecké obchody přetékající zbožím jsou pro 
mladíky přece jen příliš velkým lákadlem… 
Režie Piotr Mularuk. Doporučená přístupnost: od 12 let.     Délka filmu: ca. 112 min.     
Polská a německá verze s českými titulky.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 30.3.  KULIČKY  (ČR 2008) Komedie 
Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. Jednotlivé příběhy se 
odehrávají na technopárty  
i na katolické faře a završují se ve spokojené do-mácí rutině dvou starých lidí, kterou už 
nemůže narušit nic – ani smrt. Hrají: Josef  Vystrčil, Libuše Balounová, Marika Procházková, 
Jiří Vyorálek, Petr Jeništa, Tereza Novotná ad. Režie: Olga Dabrowská.   
Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 75 min.                               


