
    30. ročník, rok 2013, číslo 6 

 

Indiánský Den dětí 

V indiánském duchu se nesly oslavy Dne dětí, které se uskutečnily v neděli 2. 6. v KC 
Krušnohorka v Perninku. Děti na indiánské stezce plnily rozmanité úkoly: poznávání stop 
zvířat, střelba z luku a vzduchovky, šplh, jízda na koni, příprava ohniště. Vyrobily si čelenky i 
náhrdelníky ze zubů a oblek, ve kterém po slupnutí pečených buřtíků odcházely spokojené 
domů. Atmosféru celého dne dokresloval indiánský stan s totemem a zvuk indiánských 
bubínků. 

Děkujeme všem sponzorům, indiánům a dobrovolníkům, bez kterých by se nám taková akce 
nepodařila. 

         Ilona Höhnlová 
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Usnesení 28. zasedání ZO Pernink ze dne 20. 5. 2013  

 
1/28/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Aloise Štaubera, p. Petra Groha  a pořizovatele zápisu 
Ing.Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti 0,  zdržel se   0 
 

2/28/13 ZO schvaluje program jednání 28. Zasedání  včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0 
 

3/28/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 27. Zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0 
4/28/13 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místních poplatcích. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

5/28/13 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 31.3.2013. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
0, zdržel se 0 
 

6/28/13 ZO schvaluje příspěvek na mzdy na měsíc květen a červen 2013  z rozpočtu obce pro ZŠ a 
MŠ Pernink ve výši Kč 38595,-/měsíc. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

7/28/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013 dle přiloženého rozpisu. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0 
 

8/28/13 ZO nabízí  zajištění stání pro 6 automobilů firmy ENVOplus,sro Vysoká Pec na odstavné 
ploše na Karlovarské ul. nebo na Nejdecké ul.  v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro 8  hlasů, proti 0, zdržel se 0 
9/28/13 ZO neschvaluje zadat firmě SOMARO CZ Praha 9 zpracování pasportu místních komunikací 
za nabídkovou cenu Kč 85910,-. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

10/28/13 ZO neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy o smlouvě budoucí  kupní na pozemky č. 
792/1 a 792/18 v k.ú. Pernink firmě Baustav, a.s. Karlovy Vary uzavřené dne 1.4. 2010 a navrhuje po 
ukončení platnosti smlouvy o nájmu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní , uzavření nové smlouvy o 
nájmu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle platných podmínek pro rok 2013 pro  prodej a 
pronájem pozemků Obce Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

11/28/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2594/1 v k.ú.Pernink a 
dále schvaluje  nájemní smlouvu na výše uvedený pozemek , obě smlouvy budou uzavřeny se st.p. 
Povodí Ohře, Chomutov, Bezručova 4219 a pověřuje starostku podpisem smluv. Hlasování: pro 8  
hlasů,  proti 0, zdržel se 0 
 

12/28/13 ZO schvaluje uzavření  smlouvy o ochranných bezpečnostních službách s firmou Safeguard 
service, Chodov pro ochranu komunitního centra Krušnohorka. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel 
se 1 (p.Vetešník) 
 

13/28/13 ZO souhlasí s předloženým záměrem firmy RAGAZI, Karlovarská 421, Pernink  vystavit 
halu na p.p.č.  316/10 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
  

14/28/13 ZO schvaluje podpis dodatku č. 4 smlouvy č. CZ.1.09/2.1.00/30.00712 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, 
Ústí nad Labem. a Sdružení Krušné hory západ, svazek obcí, Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

15/28/13 ZO schvaluje podpis dodatku č. 2 smlouvy č. CZ 1.09/2.2.00/03.00222 o poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Masarykova 3488/1, 
Ústí nad Labem a Obce Pernink, T.G.Masaryka 1, Pernink a pověřuje starostku podpisem tohoto 
dodatku č. 2. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

16/28/13 ZO bere na vědomí hospodaření VHČ obce za rok 2013 a schvaluje zapojení zisku ve výši 
Kč  120196,- do rozpočtu obce za rok 2013. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

17/28/13 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Hüttner, Nejdek na opravu veřejného osvětlení 
v Nádražní ulici za nabídkovou cenu Kč 347582,- vč. DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
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18/28/13 ZO schvaluje uzavřít smlouvu s panem Jaroslavem Jandou tr. bytem Nádražní 267, Pernink  
na pozemek 349/4  v k.ú. Pernink a s manželi Milanem a Věrou Zahrádkovými, tr. bytem. Nejdecká 
177,Pernink na pozemek 349/5 v k.ú. Pernink na provedení stavby „Pernink- stezka pro pěší „a 
pověřuje starostku k podpisu smluv. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

29. ZO se bude konat dne 24.6. 2013 v zasedací místnosti OÚ Pernink v obvyklou dobu. 
 
 

Úplné znění 28. 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 
 
Sport, matematika i zpěv   
 

Co mají tato slova společného? Žáky naší školy. Tak 
popořadě: 
Kromě toho, že se třeťáci, čtvrťáci a páťáci zdokonalují 
v plavání, prošli si někteří z nich (Jindřich Duda, Adelaida 
Oláhová, Michaela Janecká, Eliška Plevová, Michaela 
Koubková) i zkouškou okresního kola OVOV (Odznak 
všestrannosti) a postoupili do krajského kola, které se 
uskuteční  6. 6. v Karlových Varech. Z žáků 2. stupně 
postoupil náš ostřílený Daniel Klimm. 
Všem gratulujeme!  
 
Koncem dubna proběhla soutěž  pod názvem Matematický klokan. Kromě našich nejmenších 
se jí účastnily všechny třídy, přičemž 1. stupeň nám opět udělal radost.V kategorii Cvrček 
(2.-3.třída) se žáci umístili na třetím 
místě ze 22 škol v okrese Karlovy 
Vary. V kategorii Klokánek (4. a 
5.třída) na 2. místě ze 21 škol. Žáci 2. 
stupně mají co dohánět, přesto však se 
v nejstarší kategorii umístili v první 
polovině. Za pěknými výsledky stojí 
nejen šikovnost našich žáčků, ale i 
dobrá práce našich pedagogů. 
 
V úterý 21. 5. navštívily naše děti 
z družiny Domov pro seniory 
v Perninku, kde se konal ples. Spolu 
s paní vychovatelkou H. Schadeovou 
nacvičily program plný lidových 
písniček, které doplnily nápaditou choreografií. Potěšily místní obyvatele i tanečkem 
nastudovaným pro únorový perninský reprezentační ples. Radost diváků byla veliká, mnozí si 
pobrukovali s vystupujícími. Odměnou za moc hezké vystoupení bylo sladké občerstvení 
připravené zaměstnanci Domu pro seniory v Perninku.  
 

         Mgr. Dana Osičková 



 4 

Úspěch tanečnic ze ZŠ Pernink 
 

Princezny Salome Pernink ve složení Eliška Pošvová, Michaela Koubková, Adéla Forejtová, 
Tereza Starková, Barbora Zámečníková, Terezie Péčová, Linda Bich hang, Mirka Ličková a 
Andrea Šípková se 25. května v Praze v soutěži Česko se hýbe protančily přes tvrdou 
konkurenci ke krásnému sedmému místu, zhlédly pestrá taneční vystoupení rozličných 
tanečních stylů a odvezly si zasloužené medaile a diplomy.  
 

Děkuji dívkám za navštěvování kroužku orientálních tanců a za pilný trénink. Srdečné díky 
patří také jejich příbuzným, kteří se podíleli na přípravě kostýmů a zajistili odvoz na soutěž.  
 

Chcete-li vidět princezny při jejich kouzelném tanci na vlastní oči, přijďte 11. 6. na Perninský 
talent. 

         Mgr. Eva Pazdiorová 
 
 

 
Jak si správně čistit zuby 
 

V pátek 17. května čekalo 11 
prvňáčků naší školy malé 
překvapení. Místo hodiny 
prvouky se děti přemístily do 
počítačové učebny. Tam byl pro 
ně připraven program v rámci 
preventivního projektu "Veselé 
zoubky".  
Děti si nejdříve zasoutěžily a 
povídaly o svých zkušenostech 
se zubní hygienou a i s návštěvou 
zubních lékařů. Potom na ně 
čekal veselý film o Hurvínkovi, 
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který péči o své zoubky trošku zanedbal. Naštěstí přišla Mánička a Hurvínka i všechny děti 
poučila, jak má správná zubní hygiena vypadat. Do toho všeho se samozřejmě zapojil i Žeryk, 
který děti nejvíce pobavil. Na konci hodiny děti dostaly balíček s kvalitním zubním 
kartáčkem, pastou, přesýpacími hodinami k dodržení správné doby na čištění zubů a dalšími 
drobnostmi, které dětem udělaly vekou radost. Všechny nabyté zkušenosti si hned prověřily. 
Už se těšily, jak budou doma vyprávět a s věcmi se chlubit.  
Program "Veselé zoubky" se setkal s velkým ohlasem a snad přispěje ke zlepšení povědomí 
dětí i rodičů o správné péči o dětský chrup.  

                                                                         Lenka Grygarová,  
třídní učitelka  
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                                                                                  TJ Sokol Pernink 
 

Fotbaloví žáci podávají solidní výkony 

Další tradiční soupeř, a to Pila, naše mužstvo žáků přivítala první květnovou neděli. Domácí 
tvoří nové mužstvo, a proto byla zkušenost a fotbalovost na naší straně. Všechny šance jsme 
využili a výhra 13:0 byla zasloužená. 

Branky: Petr Čečák 5x, Honza Sedlecký 3x, Roman Olah 2x, Adam Švec 2x a Daniel Klimm.  

8. 5. naše mužstvo čekala dohrávka s mužstvem Kolová/Lok.K.V. Tento zápas dvou mužstev 
ze špičky tabulky měl výbornou herní kvalitu. Naši kluci odehráli dobrý zápas, po fotbalové i 
herní stránce byli lepší. Boužel to, co je ve fotbale nejdůležitější, jsou góly. V tom naši žáci 
vyhořeli a minimálně z osmi tutových šancí si dokázali poradit jen jednou. Hostům se naopak 
podařilo využít šance na 100% a proto nás čekala prohra 1:3. 

Branka: Daniel Klimm  

V sobotu 11. 5. jsme přivítali mužstvo Bochova. Na těžkém terénu po hustých deštích, si naši 
žáci chtěli vylepšit náladu po nevydařeném předchozím zápase. To se v celku podařilo, naši 
kluci měli zápas pod kontrolou a vyhráli 10:1. 

Branky: Petr Čečák 4x, Václav Mašek 3x, a po jednom góle Honza Sedlecký, Dominik 
Hanšut a Adam Švec.  

Zápas z 18. 5. s mužstvem Nejdku je přeložen na středu 29. 5. 

Sobota 25. 5. utkání Sokola a Útviné znovu za podmínek pro fotbal horších, se naše mužstvo 
přizpůsobilo lépe. Bojovný a týmový výkon přinesl ovoce a zaslouženou výhru 11:0, na které 
se podílelo všech třináct hráčů, kteří v tomto zápase nastoupili.  

Branky: Václav Mašek 5x, Petr Čečák 3x, Adam Švec 2x a Honza Sedlecký 1x. 

Václav Mašek, trenér 
 
 
 
 
 
 

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 6, vydáno 6. 6. 2013 
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Pozvánka na zájezd pořádaný SPCCH Abertamy 

 
22. 6. 2013 

 
Zájezd je pro důchodce – členy SPCCH i nečleny. Program: zámek Manětín, zámek Bečov n. 

Teplou (relikviář sv. Maura), oběd v pivovaru Chyše, Andělská Hora (kostel, restaurace). 
 

Odjezd Pernink: 7:40 hod. zastávka Na Rozcestí, 7:45 zastávka u školy. 
POZOR! Změna času odjezdu proti pozvánce z února 2013. 

 
Cena zájezdu pro členy SPCCH je 100 Kč, pro nečleny 200 Kč a pro děti 50 Kč. 

 
Zájemci se mohou přihlásit osobně u důvěrnice nebo telefonicky  

na tel: 353 892 471, mob: 723 859 796,  
nejpozději do 20. 6. 2013. 

 
Dále zveme zájemce – členy SPCCH i nečleny – na zábavné odpoledne s hudbou a bohatým 

dárkovým „Košem štěstí“. 
 

Úterý 18. 6. od 14:00 do 18:00 hodin 
 

Hotel Modrá hvězda v Horní Blatné (dobré autobusové spojení tam i zpět). Malý příspěvek do 
„Košíku štěstí“ je vítán. 

 
           Lydia Holá, Důvěrnice SPCCH pro Pernink 

 
 
 

 

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 
 



 

 

 
 

Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 
 

 

Sobota 1.6.    KOUZELNÝ  KOLOTOČ  (Francie-Velká Británie 2005) 
Animovaná britská pohádka na motivy populárního televizního seriálu. Malá Florence si 
bezstarostně hraje v krásné zahradě s kolotočem, znenadání se však vinou zlého kouzla ocitne 
uvězněná v tajemném ledovém vězení. Čaroděj Zebedee proto svolá všechny její přátele – 
psíka Dougala, který miluje cukr a svojí Florence, krávu Ermintrudu, která zpívá operu 
a myslí si, že umí zpívat, slimáka Briana, který ji jediný obdivuje, a pohodového králíka 
Dylana. Čaroděj jim poví, že kdysi dávno, kdy byl svět ještě pokrytý ledem, jeho předkové 
bojovali proti zlému čarodějovi Zeebadovi a podařilo se jim ho uvěznit v ledovém vězení pod 
čarovným kolotočem, kde měl zůstat do té doby, dokud si všichni na kolotoči budou hrát 
v harmonii. Vinou zlé příhody se však kouzlo přerušilo a vypustilo Zeebada na svobodu. Teď 
musí za tři dny najít tři diamanty, které mu zaručí svobodu a umožní mrazivou pěstí vládnout 
celému světu. Naši čtyři přátelé se okamžitě vydají na nebezpečnou cestu, aby našli tři 
kouzelné diamanty dříve než Zeebad. Podaří se jim zachránit svět? Zachrání svoji kamarádku 
Florence?  Režie: Dave Borthwick, Jean Duval. Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 85 min.             
Dabing.Mluveno česky.                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 8.6.    STMÍVÁNÍ   (Twilight, USA 2008) Romantický horor 
Zakázané ovoce chutná nejlíp. Bella byla vždy trochu jiná. Když se její máma znovu vdala, 
Bella se rozhodla sblížit se svým otcem a nastěhovala se k němu do malého deštivého 
městečka Forks bez toho, aniž by čekala, že se její život změní. Na první hodině v nové škole 
si k ní přisedne tajemný a okouzlující Edward Cullen, kluk, který je jiný než všichni, které 
doteď potkala. Ve škole se o něm šíří zvláštní zvěsti, stejně tak o jeho sourozencích, 
se kterými vždy sedává osamocený u jednoho stolu ve školní jídelně. I navzdory varování 
kamarádů Bellu Edward neskutečně přitahuje, zdají se jí o něm sny.Postupně začne mít však 
podezření, že Edward není úplně obyčejný kluk... „Ve třech bodech jsem si byla naprosto 
jistá.Zaprvé, Edward je upír. Zadruhé, část jeho osobnosti – a já nevěděla, jak silná je to část – 
žízní po mé krvi. A zatřetí, jsem do něho bezvýhradně a neodvolatelně zamilovaná.“ Režie: 
Catherine Hardwick.  Doporučená přístupnost: od 12 let.      České titulky.     ŠÚ projekce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.6.  SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (Belgie 2010) 
Animovaná dobrodružná komedie. Když máš kámoše, je možné úplně všechno! Sammy, malá 
mořská želvička se najednou vylíhne ve hnízdě na pláži v Kalifornii. Jenom vyleze z hnízda a 
už zažívá dobrodružství. Poznává malou Shally, lásku svého života, kterou v zápětí ztrácí. 
Rozhodne se cestovat napříč oceány a než se vrátí zpátky na pláž, kde se narodil, čelí 
mnohým nebezpečím, nástrahám a pořád s jedním cílem – najít Shelly. Na cestě ho doprovází 
kamarád Ray a spolu jsou nestrannými pozorovateli koloběhu života a zásahů lidí do 
životního prostředí. Bojoval s piraňami, unikl orlovi a objevil novou tajemnou chodbu. Až 
jednoho dne, po všech těchto dobrodružstvích Sammy opět potkává Shelly. Ona na něj taky 
nezapomněla...    Režie: Ben Stassen.     Mládeži přístupno.    Dabing.Mluveno česky.                                
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 22.6.     Kino nehraje. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 29.6.     Kino nehraje. 

V červenci a srpnu kino nehraje! 


