
    30. ročník, rok 2013, číslo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané! 

Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o pár informací týkajících se akcí, které budou 
v letošním roce realizovány, ale nejen o ně. Tou největší, kterou jsme společně s Městem 
Abertamy zahájili v listopadu minulého roku, je vybudování cyklostezky v rámci projektu 
„Karlova stezka“. Jak už jsme Vás v minulosti informovali, svazek obcí Bystřice, pod kterým 
se projekt realizuje,  získal na tuto stavbu dotaci z Cíle 3. V únoru letošního roku bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na tuto  zakázku, přihlásilo se celkem 15 uchazečů. Kritéria pro 
výběr vhodného uchazeče byla dvě, a to cena a délka záruční doby. Vítězem se stala firma 
Dredger z Dubiny, se kterou byla podepsána smlouva. Celková cena za provedení díla včetně 
DPH činí 4 353 849 Kč. V pondělí 29. 4. jsme předali staveniště a počítáme, že od půlky 
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května začnou práce na výstavbě cyklostezky, dokončeno by mělo být k 29. 9. 2013. Věříme, 
že výstavba cyklostezky přispěje k větší bezpečnosti cyklistů a chodců mezi našimi obcemi. 

 V květnu nebo v červnu dále dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení v Nádražní ulici, kdy 
v rámci akce ČEZu – uložení kabelů NN do země - se připojíme s uložením kabelů veřejného 
osvětlení. Bude se jednat o část Nádražní ulice od bývalého pensionu Paula po Quilt. Stávající 
vzdušné elektrické vedení a veřejné osvětlení bude demontováno a nahrazeno podzemním 
vedením. V letošním roce máme také rovněž v plánu opravu chodníků. Začneme nejspíše  
chodníkem od obecního úřadu, kde by měla vzniknout i parkovací místa. Dokončíme také 
zateplení fasády v zadní části hasičárny. 

Zpětně bych chtěla pochválit aktéry akce „Den země“, kterou pořádala naše škola 22. dubna. 
Žáci procházeli se svými učiteli obec a sbírali odpadky... V protikladu k tomu jsem se ale 
přímo zděsila, když jsem 1. května procházela lesoparkem a u altánu jsem našla horu 
odpadků, evidentně z noci Filipojakubské. Za nepořádkem a spouští stojí partička nezletilců, 
mezi nimiž byli i žáci 2. stupně naší školy posilněni alkoholem. Chci jasně říci, že víme, kdo 
v tu dobu v lesoparku byl, a otevřeně tak aktéry touto cestou vyzývám, aby nepořádek 
uklidili. V případě, že prostranství altánu v lesoparku neuvedou do stavu před jejich řáděním, 
naúčtuje obec náklady za úklid jejich rodičům. Apeluji tak na všechny rodiče, aby svým 
dětem vysvětlili, že obecní majetek se neničí, a pokud se to stane, opravy budou naúčtovány 
právě jim.  Nejedná se totiž jen o lesopark, ale také bohužel o dětské hřiště nebo autobusové 
zastávky. V této souvislosti bych chtěla požádat také učitelský sbor, aby výchovou žáků 
přispěl  ke změně jejich chování. Uvítala bych například, kdyby učitelé dohlédli  na 
odjíždějící žáky, hlavně z 2. stupně, kteří na zastávkách dělají nepořádek, rozebírají 
palubkové obložení, kopou do odpadkových košů a kouří. Už jsme proto požádali o 
součinnost i Policii ČR, aby dohlédla na dění v obci. Tento problém se týká také obchodníků, 
kteří by v žádném případě neměli prodávat alkohol a cigarety nezletilým.  

Pokud by se devastování obecního majetku nadále opakovalo, jsme připraveni použít 
veškerých dostupných právních prostředků k jeho zamezení.  

A teď na veselejší notu: Poslední dubnový den proběhlo tradiční pálení čarodějnic a stavění 
májky. Naši hasiči vše jako každý rok připravili a pěknou akci pokazilo asi jen počasí. 
Nechyběly ani čarodějnice, za které se převlékly nejen děti z mateřské školky a k pobavení 
všech zahrála country kapela 4R z Ostrova. Děkujeme všem organizátorům, kteří se podíleli 
nejen na přípravě, ale také na pořádání akce. 

Zároveň bych chtěla upozornit všechny naše obyvatele, že od 1. května do 30. září opět platí 
obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku, to je zákaz používání hlučných strojů 
v neděli a státem uznaných svátcích. V těchto dnech se musíme zdržet jakéhokoli používání 
motorových pil, sekaček, hlučných vrtaček, cirkulárek a podobných strojů a přístrojů, které by 
mohly rušit klid. Buďme k sobě prosím ohleduplní. Rovněž bych chtěla všechny požádat, 
abyste si (pokud jste to už neudělali) uklidili p řed Vašimi domy a přispěli tak k čistotě  naší 
obce, aby po té dlouhé zimě prokoukla. Děkuji Vám! V souvislosti s úklidem se Vám může 
hodit, že 18. 5. bude svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu na třech stanovištích: u 
obecního úřadu, u pivnice Kongo a na Karlovarské ulici, svoz velkoobjemového odpadu 
zajede i na Školní louku. 
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Na závěr chci pochválit žákovské fotbalové družstvo a jejich trenéry za dobré výkony, které 
podávají, a ve fotbalové soutěži se drží v tabulce na druhém místě. Mužstvu A se teď sice 
tolik nedaří, ale padají góly a tak diváci, kterých se sejde na hřišti spousta, mají alespoň 
sportovní zážitek.  Obec vydává ze svého rozpočtu  Sokolu nemalé prostředky a tak jsme rádi, 
když vidíme, že se řádně o svěřený majetek stará. Myslím, že největší zásluhu má na tom 
správce hřiště pan Jiří Ryzka, kterému za to patří velký dík. 

A ještě zvu naše děti v neděli 2. června na Dětský den, který bude pořádat naše základní a  
mateřská škola ve spolupráci s obcí, už se na Vás moc těšíme! 

       Vaše Jitka Tůmová, starostka  

 

 
Usnesení 27. zasedání ZO Pernink ze dne 24. 4. 2013  

 
1/27/13 ZO schvaluje pořizovatele zápisu p.Jitku Tůmovou a ověřovatele zápisu p. ing. Janu 
Kokrhelovou a p. Ivetu Dibelkovou. Hlasování: 6 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

2/27/13 ZO schvaluje program jednání 27. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

3/27/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 26. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/27/13 ZO schvaluje   závěrečný účet obce za rok 2012, ve kterém byly obsaženy údaje o 
plnění rozpočtu příjmů a výdajů v úplném členění platné rozpočtové skladby a dalších 
finančních operací v tak podrobném členění a obsahu, že bylo možné zhodnotit finanční 
hospodaření obce, jí zřízené příspěvkové organizace a hospodaření s obecním majetkem bez 
výhrad, kdy celkové příjmy byly ve výši Kč 11091168,16 a celkové výdaje ve výši Kč 
10325264,32 a dále bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2012. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/27/13 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2013. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/27/13 ZO schvaluje záměr prodeje pozemků určených pro výstavbu rodinných domů, a  to 
p.p.č. 782/26 o výměře 936 m2 a 782/25 o výměře 952 m2 v k.ú. Pernink a dále záměr 
prodeje p.p.č. 674/38 o výměře 657 m2 v k.ú.Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

7/27/13 ZO schvaluje uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě a právu provést stavbu IP 
120002753 pro akci „Pernink, p.č. 547/7, Houda-kabely NN“ dle žádosti firmy SUPTel, Plzeň 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/27/13 ZO schvaluje seznam místních poplatků a stanovení ceny místních poplatků a 
pověřuje starostku vypracováním návrhu nové Obecně závazné vyhlášky. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
 

Úplné znění 27. 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 
 
Den Země 
 

Na svátek planety Země jsme nezapomněli a vyrazili jsme společně se žáky do ulic i 
přilehlého okolí naší obce, abychom matce přírodě odlehčili. 
Doslova jsme pročesali vybraná území a s dobrou náladou dokázali, že nám není lhostejný 
osud planety, ale především konkrétního místa pro náš život. I když je naše Země veliká, není 
schopna unést a vyrovnat se se vším, co jí člověk naloží.  
„Děkuji všem žákům za jejich úsilí, které při Dni Země věnovali čistotě obce a krajiny,“ 
vzkazuje dětem Mgr. E. Krnáčová.      

                  
 

 
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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Nabídka výuky hry na klavír 

 
Nabízíme výuku hry na klavír pod vedením pedagožky ze ZUŠ  Nejdek 

 

pro děti od 6 let 
 

v novém školním roce 
2013/2014 

 

školné za rok činí 2 600 Kč (260,- měsíčně) 
 

výuka bude probíhat 
na ZŠ a MŠ Pernink 

 

(výuka bude zahájena za předpokladu minimálně 4 zájemců) 
 

V případě zájmu se obracejte na třídní učitelky 1. stupně nebo kancelář školy. 
Kontakt: skolaper@seznam.cz 
Tel. 353 892 213, 602 155 858 
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Pozvánka 
 

na putovní výstavu zaniklých obcí po toku říčky Černé 
 

ve dnech  23. 5. – 26. 6. 2013  
 

V prostorách městského úřadu Abertamy 
 

Na výstavě je možné shlédnout práce z výprav a expedic, 
které podnikali žáci v rámci projektu ve spolupráci s dětmi 

ze SRN. 
 

Srdečně Vás zvou žáci  ZŠ Pernink. 
 
 
 
 
 
                                                                                  TJ Sokol Pernink 
 

Dvě výhry na úvod sezóny 

První zápas s mužstvem Kolová - Lok. Karlovy Vary byl přeložen na středu 8. 5.  
Druhý zápas, který nás čekal, už se odehrál, a to s mužstvem Vojkovice - Kyselka. Na toto 
utkání jsme odjeli s otázkou, jak se bude dařit žákům po zimní přestávce. První poločas byl 
velice vyrovnaný, s mnoha šancemi na obou stranách. Naši žáci ho vyhráli 1-0. Druhý 
poločas začali lépe domácí a dvěma góly se ujali vedení. Perninští se ale nevzdali a hodně 
zlepšenou hrou v závěrečných 15 minutách zápas dokázali otočit a zvítězit 4-2. Branky: Petr 
Čečák 2x, Václav Mašek 2x.   

27. 4. nám ve třetím utkání los přisoudil našeho tradičního soupeře a to Jáchymov. Při malém 
derby bylo určitě, na co koukat. Bojovný a vyrovnaný první poločas skončil 0-0. Ve druhém 
poločase si naši žáci začali vytvářet šance a dvě z nich se podařilo proměnit a vyhrát 2-0. 
Branky: Dan Klimm a Adam Švec. 

         Václav Mašek, trenér 
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Den dětí v Perninku 
 

Přijďte s námi oslavit Mezinárodní Den dětí  

v neděli 2. června 2013 od 14 hodin do Lesoparku v Perninku, 
svátek všech dětí vypukne právě tam.  

(start bude u vstupní brány do Lesoparku, vedle obecního úřadu) 
 S časovou vstupenkou z infocentra budou mít děti možnost vyrazit  na 

indiánskou stezku plnou dobrodružství, absolvovat různé netradiční soutěže a 
nakonec si opéct špekáčky.  

 

Srdečně všechny zveme! 
 

Obec Pernink, ZŠ a MŠ Pernink, SDH  Pernink, TJ Sokol Pernink 
 

Výzva: 
 

Ti, kdo by nám chtěli s organizací dětského dne pomáhat, 
 kontaktujte prosím Ilonu Höhnlovou, tel. 728 028 291. 

 

Informa ční schůzka se bude konat 14.5. v 16,30 v mateřské škole. 
 

Rádi bychom také požádali všechny hodné lidi 
o poskytnutí sponzorského daru k uskutečnění celé akce věnované dětem.  

 

Děkujeme. 
 

Prodej časových kartiček od 20. 5. v infocentru při Oú Pernink. 
 

 
 

 
Srdečně zveme všechny na třetí ročník perninské pěvecké soutěže 

 

„ Perninský talent “ 
 

28.5.2013 v 17 00 hod v KC Krušnohorka 
 

Přijďte podpořit naše malé talenty a odměnit je bouřlivým potleskem. 
 

Vstupné je dobrovolné 
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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, léky, 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 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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OČKOVÁNÍ   PSŮ 
 

proti vzteklin ě 
 

bude v pondělí  
 

20. 5. 2013 
 od 15:00 hod. do 16:00 hod. 

 

před  budovou obecního úřadu v Perninku. 
 

Využijte i možnosti kombinované vakcinace. 
 

Upozorňujeme majitele psů, aby nezapomněli na: 
 

očkovací průkaz 
poplatek za vakcínu 

(vzteklina 100,- ,  kombinovaná vakcína 250,-) 
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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 5, vydáno 9. 5. 2013 
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OBEC  PERNINK 
 

VÁS ZVE DO PERNINSKÉHO KINA 

NA  PŘEDSTAVENÍ  DIVADELNÍHO 

SOUBORU  JIRÁSEK Z NEJDKU  

 

Joe DiPietro 
 

POTICHU TO NEUMÍM, 
JSEM VÁŠNIVEJ! 

 

… KOMEDIE O ŽIVOT Ě, JAK HO ZNÁME 
… 

 

REŽIE: KAREL UZEL 
 

7. ČERVNA 2013 OD 19.00 HODIN 
 

KINO PERNINK 
 

VSTUPNÉ:  50,- Kč 
 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 
 

Prodej vstupenek v Infocentru Pernink, tel. 353 892 104 
 nebo na místě v den konání. 

Těšíme se na Vás. 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 
 

Sobota 11.5.    KRÁLOVSKÝ VÍKEND   (Velká Británie 2012) Komedie 
Prezident, první dáma, král, královna a milenka.Každý občas potřebuje rozptýlení od 
každodenních starostí.I prezident. Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi Franklinu D. 
Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence král  a 
královna Anglie. Setkání je o to významnější, že se jedná o historicky první návštěvu 
anglického královského páru v USA. Poprvé se tak střetávají upjaté společenské konvence 
Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské  úrovni… Dále hrají: 
Laura Linney, Samuel West, Olivia Williams, Olivia Colman ad.  Režie: Roger Michell.  
Doporučená přístupnost: od 12 let.       Délka filmu: 94 min.      České titulky.       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.5.    ASTERIX  A  OLYMPIJSKÉ  HRY (Španělsko-Německo-Francie 2008) 
Rodinná dobrodružná komedie Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká příběh plný 
sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. A při tom všem se odvážný 
mladý Gal Alafolix vášnivě zamiluje do řeské princezny Iriny. Spolu s Asterixem a Obelixem 
a za pomoci jejich čarovného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát nejen Olympijské hry, 
ale i srdce princezny Iriny. Střetává se tu však se zlomyslným Brutem, synem Césara, a jeho 
týmem, který je, zdá se, silným soupeřem. Jak je všeobecně známo, čarovné elixíry jsou na 
Olympijských hrách zakázané, ale Asterix už má plán, jak opět zvítězit…Hrají: Clovis 
Cordillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, José Garcia, Benoît Poelvoorde, Adriana 
Karembeu ad. Režie: Frédéric Forestier, Thomas Langmann. Mládeži přístupno.    Délka 
filmu: ca. 117 min.  Dabing.Mluveno česky.       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.5.     Kino nehraje 

 

 

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 


