
    30. ročník, rok 2013, číslo 4 

 
 

 
 
 

Tradi ční stavění májky 
a pálení čarodějnic 

 

se bude konat v úterý 30. dubna od 16:00 hodin 
v parku naproti Obecnímu úřadu v Perninku. 

 

Srdečně zvou 
 

HASIČI  PERNINK 
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Usnesení 26. zasedání ZO Pernink ze dne 25. 3. 2013  

 
1/26/13 ZO schvaluje pořizovatele zápisu  p. Jitku Tůmovou  a ověřovateli zápisu p. Petra 
Groha a Jaroslava Aizner. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

2/26/13 ZO schvaluje program jednání 26. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
 

3/26/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 25. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

4/26/13 ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR za rok 2012. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
 

5/26/13 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink  udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 
2013/2014. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

6/26/13 ZO schvaluje  ZŠ a MŠ Pernink příspěvek na mzdy 03,04/2013 ve výši Kč 77190,- 
Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

7/26/13 ZO schvaluje převod hospodářského výsledku vedlejší hospodářské činnosti ZŠ a MŠ 
Pernink za rok 2012  ve výši Kč 34586,- a HV hlavní činnosti ZŠ a MŠ Pernink za rok 2012 
ve výši Kč 27921.56 do rezervního fondu příspěvkové organizace  ZŠ a MŠ Pernink. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

8/26/13 ZO schvaluje úhradu z režijních nákladů ZŠ a MŠ Pernink, a to částky Kč 1000,- na 
akci Den knihy a Kč 1600,- na plavecký kurz v Potůčkách pro žáky 1.stupně. Hlasování:  pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

9/26/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013  dle předložené rozpisu. Hlasování:  pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

10/26/13 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku TJ Sokolu Pernink za rok 2012 ve výši Kč 
150000,-. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

11/26/13 ZO schvaluje snížení částky za prodej domu č.p. 308 19/2  na Kč 3499 tis. 
Hlasování: pro 7  hlasů, proti nikdo,  zdržely se  2 hlasy p. Aizner  a  p. Groh 
 

12/26/13 ZO souhlasí s nabídnutím p.p.č. 809/12 v k.ú. Pernink jako možné lokality pro 
výstavbu administrativní budovy a zázemí pro Lesy ČR. Hlasování : Pro 6 hlasů,  proti 1 hlas 
p. Groh,  zdržel y se 2 hlasy p. Höhnl a p. Dibelková. 
 

13/26/12 ZO schvaluje vrácení částky ve výši Kč 500,-  s ohledem na její krátkodobý nájem  
v č.p.30 paní Haně Mišterové  za připojení elektroměru. Hlasování :  pro 7 hlasů,  proti 2 
hlasy p. Aizner  a p. Štauber,  zdržel se nikdo. 
 

Úplné znění 26. 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 
 
Den knihy na škole 
 

Svátek knihy oslavili žáci ZŠ a MŠ Pernink  v úterý 26.3. opravdu pestrým programem, ve 
kterém si každý našel to, co ho baví. Někoho zaujaly mini přednášky Krajské knihovny 
Karlovy Vary o pohádkách a pověstech, někteří raději poslouchali čtenou pohádku a 
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prostřednictvím vlastní kresby se vžili do úlohy ilustrátorů. Co potěšilo učitelský sbor, bylo 
konstatování lektorek o šikovnosti, o výborných znalostech pohádkových postav, jejich 
příběhů a  o bezprostřednosti našich prvostupňáčků.  Nápaditost a odvahu předvedly děti 
v recitační soutěži. Naši prvňáčci nás potěšili veselým akčním pásmem říkanek, ušitých přímo 
na tělo. Nechyběla vlastní tvorba v podání Jakuba Němce a rapovaná báseň z úst Ríši Ereta  
(oba 5. r.). Ale nejen srdce a duši je třeba potěšit, nesmíme zapomínat na pohyb. Toho si děti 
užily při pohybových aktivitách v tělocvičně a jak jinak než s pohádkovou tematikou. Poté, co 
jsme pomohli Jiříkovi získat Zlatovlásku, navštívili jsme místní knihovnu, abychom se 
podívali, kde a jak se dostaneme k dalším pohádkám a příběhům.  
 

Celý den s námi prožili kamarádi z Merklína a Potůček v doprovodu svých vyučujících. A že 
bylo opravdu veselo, se můžete přesvědčit na webových stránkách školy, kde naleznete také 
výsledky recitační soutěže. 
 

Žáci druhého stupně nezaháleli a  ve třech dílnách se seznamovali s procesy doprovázejícími 
výrobu knihy. Vyráběli papír, míchali barvy z přírodních materiálů, připravovali písmenka a 
vyzkoušeli si techniku linoritu. Ve volné chvíli si mohli zaskočit do učebny přírodopisu 
nahlédnout do odborných knih a vyřešit přírodovědný kvíz. Odměnou jim byly nápadité 
knižní záložky vyrobené v hodinách pracovních činností. Ty mimochodem vzbudily velký 
ohlas a obdiv merklínských hostů. V KC Krušnohorka na žáky čekaly lektorky se zajímavými 
přednáškami o fantazy, sci-fi literatuře, nechyběl ani horor. 
 

Nesmíme zapomenout na naše nejmenší špunty z mateřské školky, kteří zahajovali šňůru 
přednášek organizovaných Krajskou knihovnou. Neznají ještě všechna písmenka, ale vyznají 
se v příbězích, které jim čtou rodiče i paní učitelky před spaním. 
 

Všem učitelkám patří velký dík za přípravu akce, za nápadité činnosti a motivaci žáků. 
 

Velmi děkujeme také obci Pernink za příspěvek na zasloužené odměny našim recitátorům, 
barvířům, tiskařům a papírníkům, soutěžícím. 
 

Co na konec? Čtěme a povídejme si o tom, co jsme přečetli. Možná bude svět hezčí. 
                                                                               

 Mgr. Erika Krnáčová a Mgr. Dana Osičková 
 

 

ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary 

vyhlašuje 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY 

Milé děti a vážení rodiče, 

zápis do MŠ v Perninku pro školní rok 2013/2014 

se bude konat:   27. 5. od 10:00 hod. do 16:00 hod. 

                          28. 5. od 12:00 hod. do 14:00 hod. 

Přijďte se podívat, seznámit se s prostředím mateřské školy a vyzvednout si přihlášky. 

Velmi se na Vás těší paní učitelky Ilona Höhnlová, Vlasta Bláhová a spousta kamarádů. 
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                                                                                  TJ Sokol Pernink 
 
Začíná fotbalové jaro 
 

Jarní část sezony OP žáků je přede dveřmi. Zimní příprava na tuto část probíhala od začátku 
roku, každou sobotu v naší hale Krušnohorka. V průměru se do tréninku zapojilo deset hráčů. 
To je na úzkou soupisku našich žáků celkem dobré. Děkujeme obci Pernink, starostce J. 
Tůmové i D. Junkové, že byly vstřícné a veškerá příprava v hale byla bez problémů. Určitě se 
těšíme na všechny fanoušky, kteří drží našim žákům palce a přijdou se podívat na zajímavé 
zápasy! 

DATUM ZÁPAS VÝKOP 

SO-13.4. PERNINK – KOLOVÁ / LOKO K.V.         14.00h 

SO-20.4. VOJKOVICE / KYSELKA - PERNINK         12.00h 

SO-27.4. PERNINK - JÁCHYMOV         14.30h 

NE- 5.5. PILA - PERNINK         10.30h 

SO-11.5. PERNINK - BOCHOV         14.30h 

SO-18.5. NEJDEK - PERNINK         10.00h 

SO-25.5. PERNINK - ÚTVINA         14.00h 

SO- 1.6. PERNINK – MERKLÍN / HROZNĚTÍN         14.30h 

SO- 8.6. ŠTĚDRÁ - PERNINK         13.00h 

NE-16.6. ÚTVINA - PERNINK         10.00h 

 

 
105 let zimních spolků 

 
V sobotu 16. března se v Abertamech v rámci Karlova Běhu uskutečnil již 6. štafetový závod 
v dobových kostýmech v běhu na lyžích pod názvem „105 let  zimních spolků“.  Závodilo se 
ve smíšených  desetičlenných družstvech,  jejichž borci museli absolvovat okruh na dobových 
lyžích klasickou technikou. Na startu se sešlo „nadupaných“ devatenáct družstev,  kdy většina 
z nich pomýšlela na místa nejvyšší, tedy  štafetové vítězství a tím ukončení nadvlády družstva 
z Perninku, které již třikrát po sobě tento závod vyhrálo. Počasí bylo naprosto dokonalé, stopa 
skvěle upravená a kolem skvěle fandící diváci. Při hromadném startu doslova jako raketa 
odstartoval z našeho družstva Marian Panak, který se ihned ujal vedení a skvěle naši štafetu 
rozjel, když nedal šanci svým soupeřům.  Tento náskok se dalším členům štafety dařil 
udržovat, i když i nám se perné chvíle nevyhnuly. Iveta Dibelková byla ihned po startu 
sražena na zem rivalitou zapáleným soupeřem, ovšem to nezabránilo jejímu následnému super 
výkonu. Tonda Sedlák s Honzou Doležalem jistili skvělou pozici se soupeři v zádech. Skvěle 
rozjetého Rudu Kokrhela nezastavil ani prasklý řemínek na vázání. Po famózním výkonu 
Lucky Veselé vyjel jako sedmý Láďa Vetešník, kterého v půlce okruhu  zradilo vázání a po 
následném odstranění závady, ve snaze dohnat tímto způsobenou časovou ztrátu, mu 
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v posledním stoupání vypadla hůlka. Skandování přítomných diváků ho ovšem hnalo dál, na 
předávku Petru Letovi, který svižným tempem opět udával vítězný rytmus závodu, ve kterém 
pokračoval Petr Václavík. Jako poslední z desetičlenného družstva vyjel na okruh Petr Klíma, 
který neponechal nic náhodě a s náskokem jedné minuty před celkově druhým družstvem, 
přetnul  s praporem obce v ruce pomyslnou cílovou pásku. Tam ho s jásotem přivítal zbytek 
perninského družstva  včetně trenéra Rudy Holého.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Při vyhlašování výsledků tedy stanulo družstvo Perninku na nejvyšším místě, již po čtvrté 
v řadě jsme ovládli tento štafetový závod v dobových kostýmech.  
Děkujeme těm, kteří nás přišli podpořit na tuto skvěle uspořádanou akci. 
 

Za vítězný tým Ladislav Vetešník 
Složení štafety : 
Marian Panak, Iveta Dibelková, Antonín Sedlák, Jan Doležal, Rudolf Kokrhel, Lucie Veselá, 
Ladislav Vetešník, Petr Let, Petr Václavík, Petr Klíma a Rudolf Holý. 
 

 
Napsali jste nám 

 
Reakce na články v PN č. 2  a  č. 3,  rok 2013 - skiareál Velflink: 

1/ K článku Františka Štefana a Evy Novákové v  PN č. 2/2013 – s jistotou víme, že nikdo ze 
sousedství skiareálu Velflink nikdy nebyl - v minulých letech a ani letos - proti konání 
dětského karnevalu na lyžích, když se jednalo o akci řádně ohlášenou, organizovanou, 
pořadatelsky a bezpečnostně zajištěnou, se stanovenou dobou konání a s programem 
nespočívajícím hlavně ve řvoucí hudbě. Stížnosti na dlouhodobý hluk z provozu skiareálu 
Velflink u kompetentních orgánů rozhodně neznamenají nesouhlas s konáním dětského 
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karnevalu. Jedná se o dvě zcela odlišné záležitosti a jejich spojování je naprosto absurdní a 
zavádějící.  

2/ K článku Jiřího Vaňourka v PN č. 3/2013 - je zarážející a znepokojující, že jsou veřejně 
odsuzováni a kritizováni občané, kteří nechtějí nic jiného, než žít alespoň v trochu podobných 
podmínkách stálého bydlení  jako všichni ostatní obyvatelé Perninku (včetně pana Vaňourka). 
Každý má nezadatelné právo si stěžovat, když je v nejbližším okolí svého stálého bydliště 
dlouhodobě obtěžován hlukem a jinými rušivými a nepříjemnými vlivy. Kvalifikovat to jako 
napadání je víc než nepatřičné. Je na kompetentních orgánech rozhodnout o oprávněnosti či 
neoprávněnosti stížnosti. Ten, kdo chce někoho veřejně chválit nebo veřejně kritizovat, by si 
měl nejprve opatřit více informací z různých nezávislých a fundovaných zdrojů. 

Manželé Josef a Libuše WRBIKOVI           Manželé Ing. Václav a Jaroslava CIPROVI,  
         Velflinská 229, Pernink     Velflinská 300, 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 4, vydáno 5. 4. 2013 

 
 
 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne  v sobotu 18. května 2013 

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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Klub anglické konverzace v Perninku 
Máte zájem o anglickou konverzaci s rodilým mluvčím v přátelském a milém prostředí? 

Chcete si zlepšit vaše jazykové dovednosti? 

Chtěli byste se setkat s novými lidmi a popovídat si? 

Nezmeškejte tuto skvělou příležitost, jak se naučit a zlepšit si angličtinu. 

Plán hodiny bude zahrnovat mimo jiné: 

                                           -volnou konverzaci na různá témata 
                                           -hry 
                                           -hraní rolí, dialogy 
                                           -výlety 

Budeme rádi za vaše nápady a podněty, o které se s námi podělíte. 

Kontaktujte Rachel na telefonu: 775062848 nebo mailujte na: racdonnelly@gmail.com 

Den a čas výuky: Úterý 19:00 – 21:00 

Cena: 70 Kč 

 

 

 

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 6.4.    96 HODIN: ODPLATA  (Francie 2012) Akční  drama 
 

Pokračování úspěšného akčního thrilleru 96 hodin. Liam Neeson se vrací jako bývalý agent 
CIA Bryan Mills, který před dvěma lety v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s 
bílým masem, aby zachránil život své unesené dcery. Nyní ho na výletě v Istanbulu překvapí 
návštěva dcery Kim a také bývalé manželky Lenore. Poklidná dovolená netrvá dlouho. 
Lenore je přímo před zraky Bryana unesena. Kim se snaží před pronásledovateli uniknout.  
Bryan pochopí, že vyjednávání s únosci nemá naději na úspěch. Hlavou gangu je totiž Murad, 
otec jednoho ze zločinců, které Bryan zabil. Jediné, po čem Murad touží, je krvavá odplata.  
Pro Bryana začíná neúprosný závod s časem. Musí využít veškeré své znalosti a schopnosti, 
aby ochránil svou rodinu… Dále hrají: Maggie Grace, Famke Jansen a další. Režie: Olivier 
Magaton.  Doporučená přístupnost: od 12 let,  Délka filmu: ca. 98 min. České titulky.           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 13.4. NA PŮDĚ aneb kdo má dnes narozeniny? (ČR, Slovensko, Japonsko 2009) 
 

Celovečerní animovaná pohádka Jiřího Bárty nejen pro děti. Příběh ze staré zaprášené půdy, 
kde mají domov odložené hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. Těší se na své 
každodenní rituály, hry a radosti, chodí do práce, slaví narozeniny... prostě si užívají pohodu a 
harmonii domova. Až do chvíle, kdy vládce temné Říše Zla zatouží po jejich kamarádce – 
laskavé panence Pomněnce... Dobrodružná výprava na její záchranu plna napínavých situací a 
nebezpečných okamžiků, ale i komických prvků a humorných zápletek právě začíná …   
Hrají: Jiří Lábus, Lucie Pernetová, Boris Hybner, Ivan Trojan, Vladimír Javorský, Barbora 
Hrzánová, Naďa Konvalinková, Petr Nárožný, Miroslav Táborský, Andrea Žádníková ad. 
Režie Jíří Barta.   Mládeži přístupno.       Délka filmu: 74 min.                                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 20.4.    Kino nehraje. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27.4.  SEDM  PSYCHOPATŮ  (Velká Británie 2012) Kriminální komedie 
 

Tentokrát unesli špatného psa…Scenárista Marty (Colin Farrell) se zoufale snaží dokončit 
svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se rozhodne hledat u svých dvou kamarádů: 
poněkud výstředního a většinou neza-městnaného herce Billyho (Sam Rockwell) a silně 
nábožensky založeného Hanse (Christopher Walken), který má za sebou poměrně působivou 
kriminální minulost. Tihle dva se příležitostně živí krádežemi psů, které po vypsání odměny 
vrací jejich zazobaným páníčkům. Proti tomuhle výnosnému byznysu má velké výhrady 
Billyho okouzlující přítelkyně Angela (Olga Kurylenko). Její obavy se mají brzy 
potvrdit…Dále hrají: Woody Harrelson ad.     Režie: Martin McDonagh  
Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: ca. 107 min.     České titulky.   ŠÚ projekce.        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Upozorňujeme návštěvníky kina, že z důvodu ukončení výroby a distribuce klasických 
filmových pásů 35mm dojde pravděpodobně k přerušení nebo ukončení pravidelných 
projekcí, prozatím však nikoli k ukončení provozu kina. 
Děkujeme za pochopení.  


