
    31. ročník, rok 2014, číslo 3 

 
Vážení spoluobčané,  
 
dovolte mi pár slov o tom, co v letošním roce chystáme: v současné době se zpracovává 
projektová dokumentace pro vytvoření parkovacích míst na ulici T. G. Masaryka, dále jsme 
požádali o dotaci na 1. etapu vybudování stezky pro chodce a cyklisty, která by měla propojit 
Školní Louku s Velflinskou ulicí. Tato akce bude rozdělena na dvě etapy. V rámci té první 
bychom udělali veškeré zemní práce a podklady pro stezku a ve druhé pak následně finální 
povrch stezky, dále  zámkovou dlažbu a úpravu okolí stezky včetně osetí travou.   
Opravy chodníků včetně úprav parkovacích míst by měly začít na přelomu května a června. 
Pokud bychom získali dotaci,  tak bychom s výstavbou stezky pro pěší začali rovněž 
v červnu, nejprve ale budeme muset provést výběrové řízení na dodavatele stavby.  
Aktuálně jsme také vypsali nabídkové řízení na výměnu oken v kabinách na hřišti a čekáme 
na výsledek, abychom vybrali dodavatele oken.  
Jednala jsem rovněž se zástupcem sdružení nájemníků č. p. 400, 401 ohledně vybudování 
odstavné plochy u panelových domů, čekáme na jejich vyjádření k našemu návrhu, abychom 
mohli učinit další kroky ke zřízení plochy  pro odstavení vozidel v prostoru mezi školou a 
panelovými domy.  
Chtěli bychom také opravit zídku před školou, která se bortí a nepřispívá k pěknému vzhledu 
školy. Naše škola totiž v letošním roce bude oslavovat již 80. výročí založení české školy.  
Rovněž jsme požádali o dotaci na zateplení fasády školy, ale zatím nevíme, zda nám dotace 
bude schválena.  
Plánujeme také opravu střechy staré kotelny, do které zatéká. Máme připravené finanční 
prostředky i na veřejné osvětlení, jen čekáme, pro kterou akci se ČEZ rozhodne, jestli se 
rozhodne investovat do uložení kabelů nízkého napětí v Perninku – existují dvě pravomocná 
stavební povolení, a to pro Střední ulici, část TGM a Rennerovu ulici a pak pro Školní louku. 
 
Ještě něco ke kulturním akcím, první březnovou sobotu se pořádal již 4. Reprezentační ples 
naší obce. Hlavní sál Komunitního centra Krušnohorka se naplnil do posledního místečka a 
myslím si, že jsme se všichni výborně bavili. K tomu samozřejmě přispěli nejen ti, kteří se 
podíleli na uspořádání akce, ale také dobrá hudba – letos to byli hudebníci skupiny Alfa sextet 
z K. Varů, v programu dále vystoupili naše holčičky z mateřinky a základní školy, mažoretky 
z Ostrova pod vedením p. Evy Žilákové. Opět zazářili tanečníci z taneční školy BEST 
Karlovy Vary, Hop sej předvedl skoky a salta na skákacích botách a půlnoční překvapení 
s Helenou bylo rovněž zdařilé. Na návštěvníky plesu čekala i bohatá tombola, která měla přes 
160 cen menších a 8 hlavních. Celým večerem provázela Ilona Höhnlová, chtěla bych touto 



cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a také všem sponzorům, kteří 
přispěli buď finanční pomocí nebo věcnou cenou.  
 
V 1. polovině roku nás pak samozřejmě čeká tradiční stavění májky a dětský den a určitě se 
pochlubí i naši žáci se svojí akademií. 
 
Tak se budeme těšit!                            

Vaše Jitka Tůmová, starostka obce 
 

Sponzoři 4. reprezentačního plesu KC Krušnohorka 
 

Obec Pernink 

SLOT Group, a.s., Karlovy Vary 

Nejlevnější zboží.eu, Jan Blažek, Ostrov 

MUDr. František Hynek, Ostrov 

Skiareál Potůčky, Marek Plachý 

Krámek u Patrika, Pernink 

Tatiana Kocábová, účetnictví a fin. poradenství, Ostrov 

MUDr. Jan Pazdiora, Pernink 

Město Abertamy 

Květiny - Vinotéka, Monika Žiláková, Pernink 

Truhlářství Jaroslav Aizner 

Truhlárna J. Kašpar, Pernink 

LIAPOR 

Obec Potůčky 

Lyžařská a snowboardová škola Marian, Pernink 

Restaurace TINA, Jan Tůma, Pernink 

Restaurace Plzeňka – manželé Pravdovi 

Restaurace Lucie – René Týř, Potůčky 

Restaurace U Bendů, Pernink 

Krejčovství Hana Klímová, Pernink 

Rodina Vilčkova – Vačkářova, Karlovy Vary 

Blex,a.s. divize Abertamy 

Hospůdka U kostela, manželé Novákovi, Pernink 

Sekáč u Vejrů, Jana Vejražková, Pernink 

Manželé Grohovi, Pernink 

Jana Hlávková Harantová, Karlovy Vary 

Ladislav Vetešník, Pernink 

Ski areál Velflink Pernink 

Ski areál Pod nádražím, Pernink 

Paní Ingrid Doleželová, Pernink 

Jan Čadek, Pernink 

Alarmy Dvořák, K.Vary 

Miroslav Janecký, Pernink 

Radim Eminger, Ostrov 

Ilona Höhnlová, Ostrov 

Zootera, Ostrov 
Romana Margetová, Sokolov 
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Usnesení 35. zasedání ZO Pernink ze dne 17. 2. 2014  

  
1/35/14 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. ing. Ladislava Vetešníka a Jaroslava Aiznera                     
a pořizovatele zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/35/14 ZO schvaluje program jednání 35. Zasedání včetně doplnění v bodu různé – 
schválení záměru prodeje p.p.č. 57/3, projednání žádosti manželů Holých – směna pozemků. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

3/35/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 34. Zasedání ZO. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

4/35/14 ZO bere na vědomí informaci kontrolního výboru o provedené kontrole odvodů 
rekreačních a ubytovacích poplatků. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

5/35/14 ZO schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené mezi Ing. Jiřím 
Drahotou, Moskevská 21, Karlovy Vary, doručovací adresa Nádražní 79, Pernink a Obcí 
Pernink ze dne 8.11.2007, kterým se  mění čl. III této smlouvy – ukončení stavby a 
zkolaudování rodinného domu na p.p.č. 191/10  a předložení kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí , a to nejpozději do 30.9.2014 a dále kterým se mění čl. IV této 
smlouvy, a to cena za m2 pozemku z původních 40,- Kč na 150,- Kč/m2 dle platné cenové 
mapy obce. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

6/35/14 ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí uzavřené mezi slečně 
Alžbětě Grohové, bytem Blatenská 26, Pernink a Obcí Pernink  prodloužení termínu pro 
předložení souhlasu stavebního úřadu se stavbou domu nebo stavebního povolení, a to 
nejpozději do 30.6.2014. Hlasování: pro 9 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/35/14 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na akci pěší stezka mezi Školní Loukou 
a Velflinskou a pověřuje starostku zpracování žádosti a provedením. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

8/35/14 ZO ruší usnesení č. 15/21/12 ze dne 15. 10. 2012. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
držel se 1 hlas (p. Höhnl). 

9/35/14 ZO schvaluje prodej části pozemku č. 349/1 o výměře cca 2150 m2 v k.ú. Pernink 
firmě Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové za cenu 250,- Kč/m2. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (p.Höhnl). 

10/35/14 ZO schvaluje, aby pozemkové parcely č. 349/30 a 349/31, které byla odděleny 
geometrickým plánem č. 713-1101/2010 firmy Robin Baum, zůstaly Obci jako rezerva a 
nebyly nabízeny k prodeji do doby vybudování pěší stezky mezi Školní Loukou a Velflinskou 
ulicí. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

11/35/14 ZO pověřuje starostku obce řešením míst pro separaci použitých oděvů a podpisem 
smlouvy s firmou REVENGE a.s. Za mototechnou 1114/4, Praha 5 Stodůlky. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti  nikdo, zdržel se nikdo. 
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12/35/14 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 57/3 o výměře 169 m2 v k.ú. Pernink. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

13/35/14 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Městu Abertamy ve výši 5000,- Kč na akce 106 
let zimních sportů. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  

Další zasedání ZO se bude konat v pondělí 31.3. 2014 v obvyklém čase. 

 
Úplné znění 35.  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. 

 
 

 
                                                                      Zprávy ze základní školy 
 
Škola lyžuje 
 

Zimní měsíce jsou na horách příznačné hemžením lyžařů po místních sjezdovkách a 
běžkařských tratích. Letošní zima však tomuto hemžení příliš nepřála, přesto však všechny 
perninské areály dělaly co mohly, aby své návštěvníky uspokojily. To na naší škole víme, 
neboť máme vše u nosu a k nadšencům se také přidáváme. Žáci z druhého stupně využili 
každé příležitosti vyrazit do stop s paní učitelkou Hejtmánkovou v rámci tříhodinového 
předmětu Sportovní příprava dětí. Sedmáci se týden před jarními prázdninami dočkali 
lyžařského výcviku a počáteční nedůvěru některých vystřídala radost z pochval nad 
zvládnutou technikou a pestrého programu celého výcviku, jehož duší byla opět paní učitelka 
Hejtmánková za vydatné pomoci pana učitele Vojíře. 
Ani žáci prvního stupně po dlouhé přestávce lyžařsky nezaháleli a byli odměněni nejen 
krásným počasím, ale i sladkostí od maminek, které přišly na svah pomoci, nebo pochvalou 
instruktora lyžování. Touto cestou chceme vyzdvihnout jednak výbornou spolupráci s rodiči, 
jednak vstřícnost provozovatelů místních lyžařských areálů. V případě těch nejmenších 
posíláme velké poděkování celému personálu ski areálu Pod nádražím, který se o naše malé 
lyžaře skvěle postaral zapůjčením lyžařské výstroje a bezplatným využíváním vleků. Všichni 
si přejeme, aby měli naši žáci zimu rádi. 
  

Jedeme do Německa 
 

10. – 14. března vyrážejí děti z 2. až 5. třídy s paní učitelkou D. Novákovou a se spolužáky 
z merklínské ZŠ na týdenní pobyt do SRN. Od pondělí do pátku je čeká program připravený 
vzdělávací institucí Hohenberg s ekologickou tematikou, výlety a hlavně setkání s německými 
dětmi. Týden před odjezdem si děti připravovaly informační plakáty, kterými budou 
prezentovat naši obec, školu i Českou republiku. Jak to vše zvládají a jaké zážitky prožívají, o 
tom budeme aktuálně referovat na našich webových stránkách. 
 

Projekt nadace OSF Praha 
 

Od počátku února do června probíhá na škole projekt nadace OSF Praha na pomoc žákům 
prvního i druhého stupně, kteří potřebují zvýšenou vzdělávací péči z důvodů zdravotních a 
sociálních speciálních potřeb.  
Vybraní žáci se účastní bezplatných odpoledních vzdělávacích aktivit, při kterých si mohou 
doplnit nepochopenou látku, upevnit znalosti a zabránit tak případnému neúspěchu. 
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Přijímací zkoušky 
 

Zkoušky na střední školy a odborná učiliště se blíží a tomu se přizpůsobuje i režim deváté 
třídy na aktuálních předmětech. V rámci ŠVP byly posíleny hodiny ČJ a M, na kterých žáci 
trénují testovací úlohy a záludnosti zadání testů. Vzhledem k tomu, že byly v Karlovarském 
kraji zpřísněny podmínky přijímacího řízení, je příprava na zkoušky velmi důležitá.  
V souvislosti s výběrem školy, resp. povolání pokračuje projekt ESF Technika je zábava, 
jehož garantem je paní učitelka I. Dibelková. Tento týden se ho budou účastnit žáci osmé 
třídy. 
 
Poděkování 
 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci za nový koberec do třídy paní učitelky Kateřiny 
Zemanové. 
 

Mgr. Dana Osičková  

 
 

 

ZUŠ Nová Role 
 

odloučené pracoviště na 
 

ZŠ a MŠ Pernink 
 

nabízí 
 

výuku sólového zpěvu 
pod vedením paní učitelky Uhlíkové 

pro děti od 6 let 
 

Za předpokladu dostatečného počtu žáků bude výuka zahájena  
od školního roku 2014/2015. 

 

Součástí výuky je hudební nauka - 1 hod. týdně. 
 

Předpokládaná cena: 
2 000,-Kč/rok ( 200,-/měsíčně) 

 

Kontakt v případě zájmu (do konce března): 
 

ZŠ a MŠ Pernink 353 892 213 
Paní Dáňová: 775 151 718 

E-mail: skolaper@seznam.cz 
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Co je možno považovat za objemový odpad:  

stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od domácích 
přístrojů a zařízení, apod. 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  

nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových jader, nemovitostí; 
výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, popel, odpad z likvidace autovraků, 
pneumatiky, staré oblečení, hadry a boty, případně pytle a krabice naplněné drobným 
odpadem z domácností, záchody, umyvadla, dveře, apod.  

 

Pro nebezpečný odpad přijede jako vždy firma SUAS - skládková, s.r.o. s nákladním 
vozem. Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají osobně 
nebezpečný odpad.  

 

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají nebezpečné 
vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad 
s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a mrazničky, zářivky, 
televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a pryskyřice, organická 
rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, jakož i  
obaly a odpady znečištěné látkami. 

 
 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne  v sobotu 3. května 2014 

na těchto stanovištích: 

  v   9.00 hod. u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 

            v 10.00 hod. u PIVNICE KONGO  na Blatenské ul. 

v 11.00 hod. na Karlovarské ul. odstavná plocha vedle RAGAZI 

12.00 hod na Školní louce PNEU SERVIS  

(zde pouze objem. odpad z domácností) 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov  
 

VYHLAŠUJE  

SBÍRKU  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 
• Peří, péřové přikrývky a polštáře 
• Menší funkční elektrospotřebiče 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

• ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických 
důvodů 

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

 

Sbírka se uskuteční : 

dne: pátek   21. 3. 2014  od 9:00  do 16:00 hod. 

      sobota 22. 3. 2014   od 9:00 do 12:00 hod. 
místo:   Infocentrum při Oú Pernink 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem 
 

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 31, číslo 3, vydáno 14. 3. 2014 
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Vždy od 18:00 hodin      Vstupné: 55,-Kč (děti do 15 let: 25,-) 
 

Sobota 5.4.  KŘÍDLA  VÁNOC    (ČR 2013) Drama/komedie 
Pod vedením režisérky Karin Babinské vznikl nejen vánoční příběh o síle našich přání – v 
hlavních rolích Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař a David Novotný. Hrdinové 
filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne směrem, který si sami 
určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít. V životě 
jsme zodpovědní nejen za vše, co děláme, ale stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme a po 
čem toužíme.   Doporučená přístupnost: od 12 let.       Délka filmu: ca. 110 min.  ŠÚ projekce.         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  12.4.   COLETTE  (ČR-Slovensko 2013) Drama 
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clémence 
Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a 
zlem a pravdou a lží.. V osvětimském koncentračním táboře se před námi odhaluje nelítostný 
svět každodenního boje o přežití. Vládne tu přísná hierarchie i mezi samotnými vězni. 
Obchoduje se se vším, co může zachránit život nebo alespoň na chvíli oddálit smrt. Židovka 
Colette přijíždí do Osvětimi transportem z Belgie. Vězeň Vili jí poradí, co má říci při selekci, 
a tím ji zachrání před smrtí v plynové komoře. Colettiny krásy si brzy všimne fanatický 
důstojník SS Weisacker (Eric Bouwer) a zaměstná ji ve své dílně. Nezadržitelně propadá 
jejímu kouzlu a zároveň se opájí krutostí a mocí nad životem a smrtí rasově méněcenné 
bytosti.  Navzdory každodennímu utrpení se Vili a Colette sbližují. Jejich láska jim dodává 
sílu snášet peklo koncentračního tábora. V zoufalém boji o život společně naplánují riskantní 
útěk… Režisérem výpravného milostného dramatu Colette je Milan Cieslar. Po filmech 
Pramen života (2000) a Krev zmizelého (2005) je to jeho třetí sugestivní příběh z období 2. 
světové války. Film byl natočen podle stejnojmenné novely Arnošta Lustiga. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.           Délka filmu: ca. 126 min.                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.4.   JÁ, PADOUCH  2    (USA 2013) Animovaná komedie 
Letos v létě bude nejmódnější barvou žlutá. Mimoní žlutá. Roztomile přitroublí pidižvíci se 
vracejí do kin. V plné polní a v doprovodu svého „taťky“, napraveného superpadoucha Grua, 
který začal sekat latinu, poté co mu na krku přistály tři osiřelé slečny. Protože animovaná 
komedie Já, padouch celosvětově vydělala přes půl miliardy dolarů, bylo pokračování jen 
otázkou času. „A taky skutečně dobrého příběhu,“ dodává producent Chris Meledandri. 
Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud.      Mládeži přístupno.          Délka filmu: ca. 98 min.                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 26.4.   NORMAN  A DUCHOVÉ   (USA 2012) Animovaná komedie 
Kdo zachrání malé ospalé městečko, když ho přepadne horda zombíků? Neohrožený hrdina se 
jmenuje Norman. Je mu jedenáct, ujíždí na hororech a rád si povídá s mrtvou babičkou. 
Norman má totiž jednu zvláštní schopnost, řekněme šestý smysl. Vidí duchy a umí se s nimi 
na lecčems dohodnout. To se v aktuální, velmi prekérní situaci může náramně hodit…   Hrají 
(v českém znění): Jiří Köhler, Martin Draxler, Otakar Brousek ml., Michal Holán, Terezie 
Taberyová ad. Režie: Chris Butler, Sam Fell. 
 


