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Pernink oslaví 480 let od svého vzniku 
 

Vedení obce Vás srdečně zve na oslavu 480 let od založení obce a zároveň 145 
let od založení dobrovolných hasičů, která se uskuteční v sobotu 30. června. 
Oslava začne v 10:00 hod. slavnostní mší v kostele Nejsvětější Trojice, odkud se 
slavnostní průvod přesune na parkoviště v ulici Nejdecká. 
Na co se můžete těšit? Určitě na vystoupení mažoretek, na děti z naší školy, na 
country kapelu, na naše hasiče, kteří předvedou zásah a na spoustu dalších 
vystoupení a dobrého občerstvení. Tak si nezapomeňte v kalendáři zaškrtnout 
poslední sobotu v červnu. Vítáni jsou všichni obyvatelé, přátelé a hosté obce 
Pernink! 
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Milí spoluobčané, 

v minulém čísle PN jsem Vám slíbila podrobnější informaci o konkurzním řízení na místo 
ředitele/ředitelky naší základní školy. Do konkurzu se přihlásili tři uchazeči, z toho jedna 
uchazečka byla vyloučena z důvodů nesplnění zákonných předpokladů pro výkon dané 
funkce. Dva uchazeči – paní Mgr. Dana Osičková a pan Mgr. Miroslav Vojíř pak postoupili a 
byli pozváni na ústní pohovor, ten se konal 7. 5. 2012. Konkurzní komise se hlasováním 
usnesla, že  oba uchazeči jsou vhodnými kandidáty na výkon funkce ředitele školy. Po ústním 
pohovoru s oběma adepty pak komise sestavila výsledné pořadí uchazečů.  

Paní Mgr. Danu Osičkovou dalo šest členů konkurzní komise na 1. místo a jeden člen na 
místo druhé, pana Mgr. Miroslava Vojíře dal na první místo jeden člen komise a šest členů ho 
dalo na místo druhé. Řečeno sportovní terminologií: Utkání o post ředitele/ředitelky naší 
školy skončilo 6 : 1 pro paní Mgr. Osičkovou. Nová paní ředitelka nastoupí do naší školy 1. 8. 
2012. 

Odstupujícímu panu řediteli Mgr. Josefu Svobodovi bych chtěla  touto cestou  poděkovat za 
jeho dlouholetou činnost na postu ředitele školy. 

Ještě aktuálně: V neděli 3. června měly děti svůj den, tradičně jsme pro ně připravili pěkné 
odpoledne plné soutěží, her a odměn. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a věnovali 
svůj volný čas na zajištění akce pro naše nejmenší. 

              Jitka Tůmová, starostka 
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Vážení čtenáři, 

dovolte mi pár slov 
k uplynulému měsíci, který 
v Perninku začal oslavou máje 
v podobě tradičního stavění 
májky a pálení čarodějnice. 
Celá akce proběhla ve skvělé 
atmosféře, s lidmi, kteří se 
přišli bavit, opéct buřta a 
přivítat jaro. Nikoho neodradil 
ani déšť, který v posledních 
letech bývá častým hostem této 
oslavy. Poděkování za 
organizaci patří především 
našim hasičům. 

 

Další kulturní akcí pořádanou pod záštitou obce byl 2. ročník pěvecké soutěže Perninský 
talent v kulturním centru Krušnohorka. Mladí nadaní zpěváci předvedli před odbornou 
porotou skvělé výkony, které hlasitě ocenili diváci. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií, 
kdy  kategorii mladších žáků ovládla Magdalénka Lakatošová z Abertam  a kategorii starších 
žáků zaslouženě Zuzka Pejsarová z Perninku. Porota to ovšem neměla jednoduché, výkony 
všech účastníků soutěže byly vyrovnané. Nakonec byli všichni odměněni hezkými cenami.  

Velikou zásluhu na této vydařené akci nese Ilona Höhnlová z mateřské školy Pernink. Další 
poděkování patří Janu Dvořákovi za technické zajištění, přítomným porotcům a všem těm, 
kteří se na akci podíleli.  

      Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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Usnesení 18. zasedání ZO Pernink ze dne 23. 5. 2012  

 

1/18/12 ZO schvaluje pořizovatele zápisu p. Jitku Tůmovou, ověřovateli pak pana Petra 
Groha a p. Aloise Štaubera. Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
2/18/12 ZO schvaluje program 18. zasedání a jeho doplnění. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
3/18/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 17. zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
4/18/12 ZO bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky PO ZŠ a 
MŠ Pernink a jeho výsledek. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
5/18/12 ZO schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011, ve kterém byly 
obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v úplném členění platné rozpočtové 
skladby a dalších finančních operací, včetně tvorby a použití fondů 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  11595625,38 a celkové výdaje ve výši Kč 11932104,76. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
6/18/12 ZO bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 
2011. Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se nikdo. 
Starostka dále dala hlasovat o zapojení výsledku hospodářské činnosti obci do rozpočtu r. 
2012. 
7/18/12 ZO bere na vědomí hospodaření VHČ obce za r. 2012 a schvaluje zapojení zisku ve 
výši Kč 145960,-- do rozpočtu obce pro rok 2012. Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
Hospodářka školy informovala zastupitele o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011 
8/1/12 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za rok 2011, kdy u střediska obecní 
úřad celkové příjmy činily K č  2062155,78 a celkové výdaje Kč 1884230,28, u střediska 
VHČ činily celkové příjmy Kč 343485,-- a celkové výdaje Kč 288884,- u střediska krajský 
úřad činily celkové příjmy Kč 4994239,- a celkové výdaje činily K č 4994239,- a u střediska  
EU školám činily celkové příjmy 361793,20 a celkové výdaje Kč 361793,20. Hlasování: pro 
8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
9/18/12 ZO bere na vědomí zprávu auditora o hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za rok 2011. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se  nikdo. 
10/18/12 ZO schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pernink z roku 2011 ve výši 
Kč 232526,50 do rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink a dále schvaluje převod z rezervního 
fondu do mzdových prostředků příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink pro rok 2012 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Záloha, která byla škole poskytnuta 
z rozpočtu obce ve výši 102866,- Kč bude vrácena školou na účet obce. 
11/18/12 ZO schvaluje úhradu cestovních nákladů ve výši Kč 153,- panu Mgr. Josefu 
Svobodovi řediteli ZŠ a MŠ Pernink a pověřuje hospodářku školy provedením. Hlasování: 
pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
ZO projednala rozpočtová opatření č. 3,4,5 dle předloženého rozpisu. 
12/18/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 dle předloženého položkového rozpisu, 
dále schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 dle předloženého položkového rozpisu a 
rozpočtové opatření č. 5/2012 dle předloženého položkového rozpisu. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo.  
13/18/12 ZO schvaluje vypsání nabídkového řízení na akci oprava střechy základní školy a 
pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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14/18/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 96/1 v k.ú.Pernink panu Jindřichu Machovi za cenu 
Kč 25,-/m2 s tím, že veškeré náklady na GP a převod pozemku ponese pan Jindřich Mach a 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel 1 hlas 
(Höhnl) 
15/18/12 ZO schvaluje prodej pozemku č. 295/1 o výměře 1899 m2 v k.ú. Pernink 
Společenství  vlastníků čp. 404 a 405 Pernink ze cenu Kč 25,-/za m2a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
16/18/12 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 277 cca 190 m2 v k.ú.Pernink. Hlasování: 
pro 8 proti nikdo, zdržel se nikdo. 
17/18/12 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 976/13 o výměře 369 m2 v k.ú.Pernink 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo zdržel se nikdo 
 
 

Úplné znění 18. 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 
 
Snažíme se o Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
 
Naše škola se zapojila do celorepublikové sportovní soutěže o Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů pod patronací Romana Šebrleho a Roberta Změlíka. Naše škola se pokusí 
dosáhnout na bodová hodnocení, abychom uspěli v soutěži. Od května plníme disciplíny 
zadané podmínkami soutěže a za výkony sčítáme body, které nutně potřebujeme k získání 
bronzového, stříbrného nebo dokonce zlatého odznaku zdatnosti. Soutěž je spravedlivá, je 
zadána po ročnících a rozdělena na hochy a dívky. Soutěžit mohou i důchodci. I pro ně jsou 
zpracovány bodovací tabulky úměrné jejich věku. Nás tato soutěž baví. Má tradiční disciplíny 
jako jsou běhy na 60 m a 1000 m, skok do dálky, hod míčkem do dálky a trojskok. 
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Zajímavostí jsou disciplíny netradiční, zaměřené na obratnost, zručnost a um. Nejvíce nás 
z těchto disciplín zaujaly přítahy na šikmé lavičce a hod do dálky medicinbalem zády. 
Bolístkou je švihadlo na čtyři způsoby. Patří sem i plavání na 2 minuty.       
Nezaháleli jsme a zúčastnili se Okresního kola soutěže družstev šestých a sedmých tříd. 
Soutěž se konala v Ostrově 11. května. Zúčastnilo se 8 družstev o osmi účastnících ve složení 
4 hoši/4dívky.  
 
Naši školu reprezentovali: Vilém Abrahám (6. tř.), Daniel Klimm (5. tř.), Štěpán Wittmayer 
(6. tř.), Roman Kalán (7. tř.). Z děvčat Terézie Péčová (6. tř.), Veronika Vaníčková (7. tř.), 
Daniela Lišková (7. tř.), Renáta Mrňková (7. tř.). Naše družstvo skončilo páté. Soutěž to byla 
náročná, osm disciplín v jeden den je už pěkný oříšek pro každého sportovce, který chce 
podat co nejlepší výkon. Přesto jsme soutěž zvládli, organizátorům pěkně odsýpala a nás 
mohlo těšit, že některým našim borcům se v hodnocení jednotlivců podařilo pěkně zatopit i 
žákům ze sportovních škol. Nejlépe si vedla Renata Mrňková. Celkově skončila v soutěži 
pátá. Sedmý Roman Kalán. Ostatní soutěžící našeho družstva v polovině závodního pole.  
Celostátní soutěž uzavřeme v červnu. A co nás pohání k ukončení soutěže? Sázky! Kolik a 
jakých odznaků zdatnosti získáme?  

 
◄Družstvo dívek:  Renata Mrňková, 
Daniela Lišková, Veronika Vaníčková, 
Terézie Péčová 
 
 
▼Družstvo hoši: Štěpán Wittmayer, 
Daniel Klimm, Vilém Abrahám, 
Roman Kalán. 

 
 
 
Atletická soutěž v Karlových Varech  
 
Atletické disciplíny byly na programu soutěže škol pro věkovou skupinu č. IV (8. a 9. tříd). 
60 m, 800 m pro dívky, 1500 m pro hochy, dálka, výška, koule a štafety 4x60 m. V těchto 
disciplínách se utkalo 14 škol karlovarského okresu asociace školních sportů.  
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Nejlépe se nám 
dařilo v běžeckých 
disciplínách a 
skoku vysokém. 
Přesto nám naše 
výkony stačily jen 
na celkové třinácté 
místo družstev. 
Závodníci za ZŠ 
Pernink:  
Sandra Hauserová, 
Monika Dupačová, 
Lenka Leisová, 
Tereza Doleželová, 
Andrea Šípková, 
Renáta Mrňková, 

Ondřej Nýber, Patrik Kolitsch, Jan Péč, Rudolf Höhnl, Ondřej Kašpar, Bohuslav Musil, Jiří 
Nedoma, Michael Oláh. 
 
 
Perninský talent 

 
 
Ve čtvrtek 10. května se v Krušnohorce konal 2. ročník pěvecké soutěže Perninský talent. Náš 
obdiv patří všem zúčastněným dětem, které se nebály vystoupit před hojným publikem a 
porotou. Všechny byly šikovné, sebejisté a jejich vystoupení stálo za to. Děkujeme za hezký 
kulturní zážitek, bylo to fajn. 

                                                                                                     Rodiče dětí z MŠ 
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TJ Sokol Pernink 

 
Jak se žákům dařilo v květnu 
Ve třetím kole soutěže jsme přivítali mužstvo Baníku Pila. Tento zápas se našim žákům moc 
nepovedl, naopak mužstvo Pily nás fotbalovostí a rychlostí přehrálo 4:0.   
 

13. 5. žáci Perninku jeli sehrát zápas do Merklína. Merklín je nováček soutěže, hlavně proto 
jsme ho přehráli 18:0. Branky: Gyang 5, Kotrla P. 4, Mrňková R. 2, Čečák P. 2, Kotrla J. 2, 
Hanšut D. 1, Braný D. 1, Duda J. 1.   
 

19. 5. naše hráče čekal silný soupeř a to kombinované mužstvo Kolová-Lokomotiva KV. 
Zápas tomu také odpovídal, naši žáci byli fotbalovější, vypracovali si pěkné šance. Bohužel 
jsme je nedokázali proměnit, a tak jsme prohráli 2:3. Branky: Gyang a Kotrla P.   
  
25. 5. jsme odjeli k našemu starému soupeři do Jáchymova. Je to malé derby, a tak se k tomu i 
mužstva postavila. Zápas měl vše, co k derby patří. Musel se divákům líbit, i emoce 
pracovaly. Zápas nakonec skončil remízou 4:4. Branky: Gyang 3, Babic 1.    
 
 
 

 
 

Rádi bychom pozvali všechny fanoušky našich žáků na 
 

6. ročník turnaje v kopané O pohár starostky obce. 
 

Turnaj se koná v sobotu 16. 6. v našem areálu 
 

za účasti čtyř mužstev. 
 

Utkání začíná v 9:00 hodin, občerstvení bude zajištěno, 
 

tak přijďte naše kluky povzbudit! 
 
 

 
 
 
 

 
Hledáme hodnou paní jako pomocnou sílu do kuchyně a na úklid. 
Dále hledáme servírku a šikovného kuchaře pro nově otevřenou 

restauraci v Perninku. 
 

Kontakt: 777 953 027 
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Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
 

Poskytujeme služby osobní asistence. Tyto služby jsou určeny pro lidi, kteří potřebují pomoc 
při zajištění chodu domácnosti, s péčí o vlastní osobu, osobní hygienu, zajištění stravy, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, při uplatňování práv a obstarávání 
osobních záležitostí a terapeutické, výchovné a vzdělávací činnosti. Do této skupiny spadají 
zdravotně postižení a také senioři.  
Při poskytování služeb osobní asistence jsou dodržovány určitá pravidla. Jedním z nich je 
přístup ke klientovi. Klient je naším rovnocenným partnerem s přihlédnutím na jeho zdravotní 
stav. Respektujeme jeho individualitu, potřeby, názory, přání. Klient by měl k našim 
zaměstnancům přistupovat obdobně přátelsky a s úctou. 
Před začátkem plnění osobní asistence je s klientem sepsána smlouva, kde je sjednán rozsah 
poskytované služby, způsob platby, důvody pro vypovězení smlouvy, doba platnosti a další 
ujednání.  Cena osobní asistence je od 85Kč/hod.  
 

Více informací Vám rádi poskytneme na adrese: 
Sokolovská 54, 360 05  Karlovy Vary, tel/fax 353 234 666, mob. 602 340 549 
e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz 
 
 
 

 
 

 

      

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 

 

          NABÍZÍME:                                                          VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                         st, pá  9 - 16 hod.         
 Uhlí mostecké, polské                                                 so  9 - 12 hod. 
 Pytlované brikety                                                    
 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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Třídění odpadů v otázkách a odpovědích 

 
V naší obci máme kontejner na plast a na něm je nálepka jak na plast tak i na nápojové 
kartony. Není to nějaká chyba?  
Není, řiďte se nadále pokyny na kontejneru. Taková nálepka na kontejnerech bývá v 
případech, kdy v obci není samostatný sběr nápojových kartonů a ty se sbírají dohromady 
například s plastovými odpady. Při následném dotřídění jsou tyto materiály odděleny. 
 

Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?  
Prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru, který je 
ve vaší obci pro tento odpad určen. 
 

Kam patří elektroodpad?  
Na místa zpětného odběru jako jsou prodejny, kde jste elektro pořídili. Odnést je můžete  také 
na sběrný dvůr. Více informací k elektroodpadu naleznete např. na stránkách www.asekol.cz 
a www.elektrowin.cz 
 

Kam patří starý textil?  
Pokud je nositelný, věnujte ho charitě nebo ho ve větším množství odevzdejte do sběrného 
dvora. V některých větších obcích, ale ne na celém území ČR, je i zaveden sběr textilu do 
nádob. 
 

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?  
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, pokud existuje ve vaší obci oddělený sběr, do 
sběrných nádob k tomu určených. Jinak je lze odložit do směsného odpadu. Větší množství 
můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů. 
 

Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP nebo C/PP?  
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného odpadu. Skládají se ze dvou či více 
materiálů, které od sebe nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např. tzv. blistr na 
léky ("platíčko" se zatavenými tabletkami). Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. 
Výjimkou je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo omáčky) a některé další 
kombinované papírové obaly. 
 

Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?  
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej 
vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného 
odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. Použitý fritovací 
olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším 
množství odevzdat. 
 

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?  
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného 
odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O 
nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná značka na obalu. 
 

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?  
Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc 
většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal. 
 

Do jakého odpadu patří řasenka?  
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto ji vhazujte do směsného 
odpadu. 
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Kam mám vhodit použité dětské pleny?  
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo 
šedého kontejneru (popelnice) na směsný odpad. 
 

Kam patří molitan?  
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do 
sběrného dvora. 
 

Kam patří odpad označený C/LDPE 90 (pytlík od cappuccina) a C/PAP 84 (pytlík od 
polévky)?  
Identifikační kód C/ znamená, že se jedná o obal vyrobený  kombinací různých materiálů, 
tudíž ve většině případů vhazujte takto označené obaly do směsného odpadu. 
Výjimku tvoří například C/PAP, což jsou nápojové kartony, které patří sešlápnuté (a můžete 
je vhazovat i s víčky) do kontejnerů označených oranžovou nálepkou.  
 

Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?  
Obecně lze říci, že pokud se nejedná o elektroodpad, baterie, světelné zařízení, nebezpečný a 
objemný odpad nebo o odpad, se kterým se musí nakládat zvláštním způsobem (např. zbytky 
léčiv), lze ho odložit do nádob na směsný odpad. 
 

Kam s vyjetým olejem nebo barvou?  
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa 
určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na 
místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy. Lepší je nechat si olej 
vyměnit v servisu. Ve většině případů je toto uvedeno na etiketě výrobku. 
 

Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?  
Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To 
je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který 
je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, 
čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.)více informací naleznete na www.ekodomov.cz 
 

Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady?  
Ke svozu kontejnerů na tříděný odpad se běžně používá stejná technika jako je tomu u svozu 
směsných komunálních odpadů. Pokud svozový automobil sváží tříděný odpad, měl by být 
viditelně označen nápisem sbírané komodity. Pak nedochází k pochybnostem občanů o 
sesypávání odpadů. Pokud jsou u vás používány kontejnery se spodním výsypem, pak je 
možné některými auty svážet i dva druhy odpadu současně – nákladní plocha u nich musí být 
oddělena přepážkou. Existují ale i případy, kdy k vysypání tříděných odpadů do směsného 
odpadu skutečně dojde. Jedná se o situaci, kdy jsou odpady nesprávně tříděny. Pokud se totiž 
v kontejnerech na tříděný odpad vyskytuje směsný odpad nebo je odpad natolik znečištěný, že 
není možné ani jeho dotřídění, celý obsah kontejneru je znehodnocen a musí s ním být 
naloženo jako se směsným odpadem. Proto je tak důležité třídit odpady správně! 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 29, číslo 6, vydáno 5. 6. 2012 
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  Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 

 
 
Sobota 9.6.  NEPŘÍTEL  POD  OCHRANOU   (Safe House, USA 2012) Thriller 
Exotické Kapské Město se stane v thrilleru Daniela Espinozy dějištěm neobvyklého dramatu. 
Aktéři? Jeden z nejhledanějších zločinců na zeměkouli a osamělý zelenáč z tajných služeb, 
který se ho zoufale snaží udržet naživu… Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds, 
Brendan Gleeson, Vera Farmiga, Sam Shepard ad. Doporučená přístupnost: od 15 let.    
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.6.  LÍBÁŠ  JAKO  BŮH (ČR 2008) Komedie 
Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří 
k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve 
sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním  
životě. Rozvětvená rodina k tomu poskytuje dostatek příležitostí. Soužití v jednom bytě  
s bývalým manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, 
manželské karamboly syna Adama  i pozdní lásky babičky Alžběty  - to všechno Helenu 
zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a vlastní city jaksi nezbývá čas… Hrají: Kamila 
Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Bartoška, Milan Šteindler,Martha Issová, 
Jaroslava Adamová, Nela Boudová, Roman Vojtek ad. Režie: Marie Poledňáková                   
Mládeži přístupno  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.6.   PROBUDÍM  SE  VČERA (ČR 2011) Komedie, Režie: Miloslav Šmídmajer    
Nová česká komedie ze studentského prostředí o cestě za studentskou láskou do hlubin 
nedávné minulosti. Sympatický čtyřicátník Petr Kovář dostane úžasnou šanci vrátit se na 
chvíli do svých studentských let, do června 1989, aby konečně vyznal lásku své bývalé 
spolužačce Elišce. Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková, Martina Válková, Viktor 
Preiss, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská, Tomáš Matonoha, Ljuba Krbová, Filip Cíl ad.   
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 30.6.  ODCHÁZENÍ  (ČR 2011) Sci-fi komedie  Režie: Václav Havel   
Příběh filmu se odehrává ve zlomovém okamžiku života Dr. Viléma Riegera (Josef Abrhám), 
který po dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu však v nedávné době přišel a ačkoliv se 
snaží nedat nic najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která 
se už za ta léta stala jeho domovem. Zároveň - a hlavně - musí prožít rozklad svého okolí, 
svého "dvora", a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal: z patolízalského tajemníka (Oldřich 
Kaiser) se vyklube zrádný had, z protivného byrokrata (Jiří Lábus) jediný věrný, starší 
Riegrova dcera (Tatiana Vilhelmová) zvolna ustupuje od svého původního úmyslu otce 
ubytovat u sebe, mladší dcera (Ivana Uhlířová), která se zdála být jen jakousi ozdobou rodiny, 
je naopak jediná, kdo hledá reálné východisko. Dále hrají: Dagmar Havlová Veškrnová, Eva 
Holubová, Vlasta Chramostová, Jaroslav Dušek, Jan Budař, Jiří Macháček, Stanislav 
Zindulka, Barbora Seidlová, Ivana Uhlířová, Miroslav Krobot, Jiří Bartoška ad.                      
                  


