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  29. ročník, rok 2012, číslo 7 - 8 

 
Vážení a milí spoluobčané, 
 

poslední týden v červnu byl opravdu hektický, ve čtvrtek  jsme se rozloučili se žáky deváté 
třídy naší základní školy, kteří obdrželi z rukou ředitele školy, třídní učitelky a starostky obce 
drobné dárky.  
V sobotu pak naše obec oslavila 480. výročí jejího založení, navíc v roce 2011 uplynulo 145 
let od založení sboru našich dobrovolných hasičů a také letos uběhlo 100 let od výstavby 
městského vodovodu. Oslavy to byly opravdu náramné, dopoledne se odehrála mše svatá 
v kostele Nejsvětější Trojice, pak se šlo průvodem za pochodu mažoretek, hasičů, občanů naší 
obce, hasiček a jejich kolegů z Mezic, Abertam, Božího Daru a Potůčků na parkoviště 
k bývalému Pragocaru. Tady pro nás hasiči připravili stany s posezením, podium pro 
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účinkující a samozřejmě nechyběl bar s občerstvením, pivečko, gulášek, gril s výbornými 
klobáskami, rybami a masem, zkrátka každý si mohl vybrat, na co měl chuť. Pro naše 
nejmenší byly připraveny dva skákací hrady a veliká skluzavka a samozřejmě bohatý 
program, který oslavy provázel celé odpoledne. Nejprve se předvedly se svým vystoupením 
malé mažoretky, které vede Eva Žiláková, následně pak zahráli děvčata a hoši základní 
umělecké školy Ostrov „Písk, písk Havelkové“. Pak pokračovalo odpoledne ve stylu country 
– to přijela zahrát skupina 4R, mezi jednotlivým hraním pak zatančily holčičky z mateřské 
školy a základní školy Pernink pod vedením Ilony Höhnlové, zazpívala děvčata z Perninského 
talentu se svojí učitelkou Martou Klimentovou a také nás se svým programem přišly potěšit 
děti ze školy v Abertamech pod vedením Dáši Kučové. Nechyběla ani ukázka zásahu  
dobrovolných hasičů, kteří v krátké chvíli zlikvidovali hořící auto. K dobré náladě přispěla i 
děvčata z hasičského sboru z Mezic, která předvedla výborné vystoupení v černošském stylu a 
sklidila patřičné ovace. Ani naše děvčata se neztratila – tahle partička hasiček předvedla 
takové taneční kreace, za které by se nemusela stydět ani profesionální  taneční skupina. To, 
že jsme se všichni dobře bavili, bylo asi slyšet, potlesk a jásot doprovázel jednotlivá 
vystoupení, a co teprve večer, kdy nás přijela pobavit známá skupina Maracas. O půlnoční 
překvapení se postarala starostka obce a ohlásila vystoupení Michala Hrůzy a jeho kapely. 
Závěr oslav pak patřil diskotéce, kterou připravil Honza Dvořák st. O plné žaludky, pitný 
režim a spokojenost návštěvníků se také postarala naše občerstvovací stanice (Růža Braná, 
Dáša Junková, Eva Kunstová, Zuzana Vraná a kuchtíci - hasiči). 
Všem, které jsme v sobotu a nad ránem v neděli rušili, se moc omlouváme, ale takovéto 
výročí je prostě jednou za 100, 145 a 480 let, tak děkujeme za pochopení. 
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na oslavách podíleli, tj. těm, kdo 
postavili stany, vymysleli program, zajistili občerstvení, vše přivezli a odvezli, zajistili 
skákací hrady, účastnili se programu a hlavně díky těm, kteří také v neděli vše uklidili. 
Rovněž děkujeme sponzorům: Městu Abertamy za zapůjčení WC, Miroslavu Janeckému za 
půjčení vozu a restauraci Tina - Honzovi Tůmovi za upečení palačinek.  
 

                   Vaše Jitka Tůmová  
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Dětský den v pohádkovém lese  

 

První červnová neděle připadla v naší 
obci dětem. Dětský den zorganizovala 
Ilona Höhnlová z mateřské školy při ZŠ 
Pernink v součinnosti s místními hasiči a 
obecním úřadem. Ani vytrvalý déšť 
neodradil zúčastněné masky, aby těm 
nejmenším připravily nezapomenutelné 
zážitky v podobě pohádkového lesa, 
který se letošní rok nesl v duchu 
zvířátek. Pro děti byl připraven pestrý 
program.  Na startu na ně čekal klaun, 
který jim dle přání vytvářel balónkové 
kreace. Po celé trase lesoparku byly 
stanoviště, na kterých děti spolu s 
různými zvířátky plnily zajímavé úkoly a čekaly je odměny. Nechyběly zde například 
berušky, zajíc, tuleni, veverka s oslíkem. Na konci pohádkového lesa bylo pro děti a jejich 
rodiče připraveno pohoštění na fotbalovém hřišti, kde si pochutnali na buřtíkách opečených 
na grilu.  
Děkuji všem, kteří se podíleli na celé akci, zejména organizátorům, maskám, dobrovolníkům 
a Vám, kteří jste i přes nepřízeň počasí na tuto vydařenou akci dorazili v hojném počtu. 
Příští rok se můžete těšit na  „Indiánskou stezku“!  
 

Děkujeme sponzorům: Quilt Pernink, Miroslav Janecký, Ing. Jiří Veselý, p. Taschnerová, p. 
Chrustová, p. Chlupáčová, p. Král, p. Robin Baum, p. Karol Kaderliak, p. Rudolf  Kolitsch, 

manželé Bohatovi a manželé Riedlovi.          
 
Výměna povrchu hlavní komunikace 
 

Jen pár informací k výměně povrchu hlavní komunikace: V současné době probíhají 
dokončovací práce I. etapy  plánované výměny povrchu vozovky  (Školní Louka – Garáže). 
Po samotném vyfrézování byl položen nový asfaltový koberec, který opět přivedl do klidu 
projíždějící vozidla a především jejich řidiče.  Nyní jsou se zhotoviteli řešeny menší problémy 
v podobě sjezdů do přilehlé Velflinské ulice a k samotným okolním domům, kdy byla 
přislíbena maximální snaha o vytvoření co nejmenších výškových rozdílů se současným 
povrchem. Ve věci ovšem 
musíme brát zřetel na 
plánovaný rozpočet celé 
akce, který je bez účasti 
obce.  
 
Z práce SDH Pernink 
 

V červnu vyjeli naši hasiči 
pouze k jednomu případu, 
jednalo se o požár stromu 
v ul. Rennerova, který 
pravděpodobně vznikl cizím 
zaviněním. Nikdo nebyl 
zraněn.   
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Začátkem července se pak hasiči zúčastnili rozsáhlého součinnostního cvičení v obci Potůčky, 
kdy do poslední chvíle nevěděl nikdo ze zasahujících hasičů, že se jedná o cvičení. 
V průmyslovém areálu bývalé slévárny byla pro zasahující členy jednotek připravena 
evakuace a vyproštění 19 osob z budovy s následnou první pomocí, vyhledání nebezpečných 
a výbušných látek a samotná lokalizace požáru za dozoru zkušených hasičů. Cvičení se 
zúčastnila i jednotka ze sousedního Johanngeorgenstadtu. Všichni přítomní si odnesli kromě 
vysílení také velmi cenné zkušenosti.  

Ladislav Vetešník 
                        místostarosta obce 

 
 
 

Usnesení 19. zasedání ZO Pernink ze dne 18. 6. 2012  
 
1/19/12 ZO schvaluje ověřovatele zápisu  zastupitele Jaroslava Aiznera a  Václava Maška a 
pořizovatele zápisu Ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
2/19/12 ZO schvaluje program jednání 19. zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
3/19/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 18. zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 
 
4/19/12 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2012. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. 
 
5/19/12 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 31.3.2012. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 
 
6/19/12 ZO schvaluje uzavření předložené smlouvy s Lesy ČR na udržování lesoparku v obci 
Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti 0, zdržel se 2 hlasy (p. Höhnl, p.Štauber). 
 
7/19/12 ZO schvaluje částku 30.000 ,- Kč na pokrytí nákladů na oslavy výročí obce. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
8/19/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou A.Štauber, Kostelní ul. 93,Pernink na 
opravu střechy základní školy za nabídkovou cenu 280 200,- Kč a pověřuje starostku obce 
k podpisu smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (p.Štauber) 
 
9/19/12 ZO schvaluje  provést dohledání a revizi  majetku obce dle zákona 173/2012 Sb. a 
pověřuje starostu uzavřením a podpisem smlouvy s firmou Naturprojekt, Karlovy Vary. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
10/19/12 ZO schvaluje partnerskou smlouvu s firmou Jamp, Jáchymovská 142, Karlovy Vary 
v rámci projektu „Horský hotel Zelené údolí“  a pověřuje starostku obce podpisem této 
smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (p. Höhnl) 
 
Úplné znění 19. 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 
 
Pár slov do startu... 
 
Když jsem svým spolucestujícím v autě opouštějíc Pernink příjemně unavená po vydatném   
víkendovém vyžití a po x-té projíždějíc kolem školy pronesla větu, že sem půjdu učit tři roky 
před důchodem, netušila jsem, že se její obsah naplní poněkud upraven o jedničku před 
trojkou. V květnu jsem již mohla nahlédnout do útrob budov a po vyhlášení výsledku 
konkurzu jsem se začala seznamovat s vnitřním organizmem školy za přívětivého doprovodu 
pana ředitele J. Svobody. Mezitím mě paní starostka stačila představit zaměstnancům školy, 
finišujícím před tradičně hektickým závěrem školního roku. 
To, co jsem měla možnost doposud poznat, je jen zlomek toho, co mě čeká po mém faktickém 
nástupu na místo ředitelky perninské školy a školky. To však nebude obsahem tohoto článku. 
O co bych se chtěla na svém  startu podělit, je mé přání, nebo chcete-li cíl, který jsem uvedla 
ve svém Rozvojovém plánu školy ZŠ a MŠ Pernink, pro který jsem si zvolila podle mého 
soudu výstižné motto: „Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ 
Pokud dobře chápeme slova M. Twaina, pak můžeme porozumět poslání této instituce. 
Twainovi hrdinové utíkali škole vstříc dobrodružstvím, které jim  ve své době poskytovalo 
pouze prostředí mimo ni. Dnešní hrdinové mnohdy utíkají před dobrodružstvím, které jim 
může – a určitě by i měla –  škola nabízet. Dobrodružství ve škole a se školou, to se budeme 
snažit nadále s celým kolektivem nabízet našim hrdinům – školákům. Máme k tomu jednu 
obrovskou výhodu komorního prostředí ve středu nádherné přírody. Pokud k této výhodě 
připojíme zájem místních rodičů i rodičů z okolí svěřovat nám své děti na cestu školním 
dobrodružstvím a pokud budeme prohlubovat zdravou symbiózu ve vztazích mezi školou, 
rodiči a samotnou obcí, udržíme životaschopný organismus, který bude sto odolávat nepřízni 
zvenčí, bude schopen konkurovat školám z podhůří tím, že bude nabízet stejně kvalitní 
vzdělání s bonusem čerstvého vzduchu a přívětivého rodinného prostředí. Záleží jen na tom, 
zda si to přejeme, a především na tom, zda to chceme.  
Těším se na novou práci, těším se na školáky, s nimiž se budu setkávat na hodinách němčiny 
a češtiny i jinde, těším se na své nové kolegy, jejichž práce si velmi vážím už vzhledem 
k jejímu náročně širokému záběru odlišnému od jinak náročného většinou dvouoborového 
vytížení gymnaziálního učitele, těším se na Pernink. 
Těším se na postupné plnění našich společných přání a přeji si, abychom se těšili všichni. 
 

Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink 
 
 
Plnili jsme Odznak všestrannosti olympijských vítězů 
 

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji - královské atletické 
disciplíně, připravili pro žáky základních škol aktivity ve sportovních disciplínách podobné 
desetiboji. 
Získat odznak všestrannosti stojí za to. Cesta k jeho dosažení je neskutečným prožitkem, 
protože disciplíny sprint na 60 metrů, skok daleký, medicinbal, shyby, plavání, švihadlo, 
trojskok, kliky, lehy a sedy, hod míčkem nebo běh na 1000 metrů nás nastartovaly jako palivo 
motor a my vyrazili vpřed! 
Co jsme získali? Víru ve vlastní síly, srovnání se svými vrstevníky. Tréninkem se také naše 
schopnosti dostaly na mnohem vyšší úroveň.  
V naší škole tyto disciplíny splnilo 52 žáků + 1 vyučující. Z chlapců získal stříbrný odznak 
Roman Kalán (6060b.), Jan Čadek (6961b.) – bronzový odznak, Daniel Klimm  (5481b.) – 
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stříbrný odznak. Děvčata: Nikol Oláhová (3917b.) – bronzový odznak, Terézie Péčová 
(4385b.) – bronzový odznak, Renata Mrňková (5775b.) – stříbrný odznak, Veronika 
Vaníčková (4386b.) – bronzový odznak, Tereza Doleželová (5053) – bronzový odznak. Žáci 
byli za školu odměněni diplomem a medailí. Odznak zdatnosti dostanou na konci školního 
roku od patronů programu. 
 

 
 
Háje/Zwittermühl: Další cíl pr ůzkumu 
 
Největší z osad na Černé se jmenovala Zwittermühl. Dnes se jí říká Háje, ale tento název na 
mapě nenajdete. Toto bezejmenné, ale krásné místo, se nachází ve výšce 890-940 m n. m. V 
roce 1930 zde žilo 239 obyvatel v 37 domech na výměře 99 hektarů. Háje představovaly 
klasický typ rozptýlené zástavby. 
Důvodem byly veliké pozemky, 
na kterých jejich majitelé těžili, 
rýžovali a případně pěstovali 
zemědělské plodiny. V Hájích 
fungovala stoupovna určená k 
drcení cínové rudy. Později se 
přidalo i zpracování vizmutu, 
železné rudy a kobaltu. Po 
úpadku těžby se lidé zaměřili na 
domácí práce. V roce 1850 zde 
byla postavena ško1a.  
Po roce 1945 byla celá obec 
vyprázdněna a nebyla dosídlena. 
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V padesátých letech, kdy se v celém okolí hledal uran, byl zprovozněn těžební závod. Lidé, 
kteří se sem nastěhovali, postupně rozebrali domy, vytrhali podlahy a použili je jako topivo. 
Po zastavení těžby byly všechny domy srovnány se zemí. Dnes je území obce rájem klidu a 
malebné přírody. 
Na sever od Horní Blatné a Rýžovny se v opuštěném cípu centrálního Krušnohoří nacházejí 
asi nejromantičtější samoty a opuštěné pastviny. Většina z nich na dnešních mapách ani nemá 
uveden název. Centrální linií těchto osad je rychle klesající říčka Černá, která zde vytváří 
fantastickou podívanou na divoký horský tok nedotčený civilizací. Tato část hor je zcela 
srovnatelná se Šumavou v oblasti Povydří. Cestu podél Černé dolů do Potůčků doporučujeme 
pro ty, kdo chtějí poznat ducha Krušných hor. Je nejkrásnější trasou po zádumčivém 
Krušnohoří.  
  

Fotbalový turnaj t říd na základní škole zná své vítěze 
 

Tradiční akce pořádaná na závěr školního roku se uskutečnila v úterý 26. 6.2012 na 
fotbalovém hřišti v Abertamech. Fotbalový klub v Abertamech nám vyšel vstříc 
s pořadatelstvím a zároveň nám poskytl sudího, za což abertamskému fotbalovému klubu 
velice děkujeme. 
Sehráli jsme tři zápasy, každý s každým 2x20 
minut. Podmínkou bylo, aby hrál/hrála i třídní 
učitel/učitelka. Počasí nám moc nepřálo, ale kvůli 
výbornému technickému zázemí jsme si turnaj 
užili. A jak vše dopadlo? 
Nejlépe si vedli žáci ze sedmé a osmé třídy, také 
se zaslouženě podělili o první místo. Pod vedením 
pana Vojíře a paní Dibelkové. Největším 
překvapením byli žáci prvního stupně společně se 
šestou třídou. Tomuto družstvu byla „koučem“ 
paní učitelka Hejtmánková. Z turnaje odcházeli 
hrdě s pěkným druhým místem.  

Krásným třetím místem se s námi rozloučili deváťáci. Loučili se s noblesou! Jejich kapitánem 
byla paní učitelka Freudová.  
Všechna družstva obdržela krásná ocenění i s vyhodnocením nejlepších brankářů (Michael 
Oláh a Roman Oláh), nejaktivnějších hráčů (Ondřej Nýber a Michalka Janecká), volbou “ 
miss turnaje“ (Monika Dupačová), na závěr bylo popřáno deváté třídě hodně úspěchů 
v osobním životě.                  
 
Sudí: Jiří Rychtátech, pořadatel: Eva Hejtmánková a ZŠ Pernink. 
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Oslavy  480. výročí založení obce a 145. výročí založení SDH Pernink 
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TJ Sokol Pernink 

 
Sezona skončila krásným třetím místem v tabulce 
Naši žáci sehráli poslední dva zápasy sezony. Na prvním z nich jsme přivítali kombinované 
mužstvo Bečov/Bochov. Výborně sehraný zápas po všech stránkách naši vyhráli 10:0. Naše 
branky: Gyang 5, Babic 3, Kotrla a Braný. 
Poslední zápas jsme sehráli s jasným lídrem tabulky SK Toužim. Domácí byli lepším 
mužstvem, Perninští se ale bojovností dobrali ke slušnému výsledku. Tím byla prohra 6:2. 
Naše branky: Gyang a Čečák. Skončili jsme v tabulce okresního přeboru na skvělém třetím 
místě. 
 
1. Toužim   16   15  1   0   160-22   46 
2. Nejdek     16   11  1   4   106-31   34 
3. Pernink     16    7  4   5      71-43   25 
4. Jáchymov   16    7  3   6      79-63   24 
5. Kolová-Lok KV  16    7  3   6      61-31   24 
6. Kyselka-Vojkovice 16    6  3   7      57-61   21 
7. Pila         16    4  4   8      59-74   16 
8. Bečov-Bochov      16    2  4  10     26-100  10 
9. Merklín      16    1  1  14       9-203   4 
 
O Pohár starostky obce hrála čtyři mužstva 
V sobotu 16. 6. se na našem skvělém hřišti a za pěkného počasí uskutečnil již 6. ročník 
turnaje O Pohár starostky obce Pernink. Tohoto žákovského turnaje se zúčastnili čtyři 
mužstva. Obhájce Baník Pila, FK Merklín, 1. FC Karlovy Vary U12 a domácí Sokol Pernink. 
Systémem každý s každým a po pěkných výkonech všech zúčastněných mužstev jsme se 
dostali k těmto výsledkům: 
 
1. FC KV : Merklín 
       4 : 0 
  Pernink : Pila 
             0 : 2 
1. FC KV : Pernink 
             5 : 0 
  Merklín : Pila 
             0 : 4 
1. FC KV : Pila 
             2 : 2     Na penalty zvítězili 1. FC KV    2 : 1 
    Merklín : Pernink 
             0 : 3 
Pořadí tohoto turnaje tedy skončilo: 1. místo: 1. FC KV U12 
                                                     2. místo: Baník Pila 
                                                     3. místo: Sokol Pernink 
                                                     4. místo: FK Merklín  
 
Turnaj se po všech stránkách vydařil a i počasí nám přálo. Proto bychom chtěli podkovat 
všem, kteří se podíleli na jeho přípravách a též sponzorům, kteří finančně a nebo různými 
dary přispěli na náš žákovský turnaj. Věříme že radost fotbalových nadějí jim bude odměnou. 
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Sponzoři: Obec Pernink, starostka Jitka Tůmová, Truhlárna Josef Kašpar, Quilt Pernink, 
Army shop - manželé Janeckých, Ragazi - manželé Zíkovi, Restaurace Tina -  manželé 
Tůmovi Zednictví Zdeněk Mackura, Hospůdka U Kostela, manželé Dvořákovi, Manželé 
Čadkovi, manželé Vejražkovi, manželé Mitterpachovi, rodina Štauberových, rodina Braných, 
Roman Duda, Ivana Ruterlová, Jiří Veselý, Václav Mach, Marian Panak ,Jiří Ryzka, Petr 
Mrňka, Míra Hájek, Václav Bláha, Walter Gorawski. 

 Trenér Václav Mašek 
 

 

Srdečně Vás zveme 
 

na 5. ročník Perninského běhu 
 

 od obecního úřadu na vlak, 
 

který se bude konat 
 

 v neděli 2. září 2012 od 9:30 hodin. 
 

Prezence závodníků se uskuteční od 9:00 do 9:30 hodin 
v infocentru při OÚ Pernink. 

 

Dobové  kostýmy    vítány! 
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Obecní úřad informuje 

 
Oprava silnice v Perninku 
 

Koncem července by měla začít oprava druhé části silnice II/221, proto bude značně omezena 
průjezdnost obcí a je nutno počítat i s částečnou uzavírkou silnice. Stavbu bude provádět 
firma  Eurovia, závod Karlovy Vary, v případě pohybu velké techniky (fréza, finišer, apod.) 
bude doprava řízena poučenými pracovníky této firmy. Oprava by měla být dokončena do 
konce srpna. 
 

  

UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  11..  ppoolloolleett íí    22001122  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  99..  77..  ddoo  3311..  88..  22001122    
  

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrr uu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerr nniinnkkuu..  
  

 
 
Vandalismus na hřbitově 
Vzhledem k tomu, že v současné době byl na našem hřbitově zaznamenán v menší míře 
vandalismus, rádi bychom připomněli pár zásad, o kterých si myslíme, že jsou všeobecně 
známé, a že by se všichni podle nich měli řídit. 
Návštěvníci hřbitova jsou povinni se s ohledem na důstojnost místa chovat tiše a ohleduplně a 
zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění 
pozůstalých a veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni používat prostory pohřebiště a jeho 
vybavení pouze k účelům, k jakým jsou určeny. 
Proto žádáme občany, aby byli všímaví k podezřelému dění nebo pohybu osob na hřbitově a 
kolem hřbitova.  
  
Nová služba vyzvedávání léků 
K 28. 6. 2012 byl ukončen provoz místní LÉKÁRNY ZDRAVÍČKO. Na základě této 
skutečnosti Obecní úřad Pernink zavádí službu „vyzvednutí léků na recept.“ Tzn., že lidé,  
kteří se nemohou dopravit sami do lékárny (jsou nepojízdní, nepohybliví …) mohou donést 
recept na OÚ Pernink. Recepty budou  shromažďovány u  p. Grohové  na matrice a jednou za 
týden (ve čtvrtek, v pátek) budou přivezeny léky např. z lékárny v Nejdku, Jáchymově nebo 
Ostrově. Služba bude zavedena od 1. 9. 2012.    
                  za OÚ Klára Grohová 
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INFOCENTRUM - PODATELNA 

Bude v době dovolené zavřeno: od 6. 8. do 17. 8. 2012 

Služby podatelny, poplatky TKO, kopírování atd.  

zajistí Matrika v 1. patře OÚ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

      

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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Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
  

Jste po úrazu? Čekáte, až se Vám vrátí rozbitá pomůcka z opravny? Čekáte, než se vyřídí 
poukaz na potřebnou kompenzační pomůcku? V Centru pro zdravotně postižené 
Karlovarského kraje si můžete půjčit vybranou pomůcku, na jak dlouho budete potřebovat. 
Právě v těchto případech se Vám vyplatí  výpůjčka dané pomůcky, protože není  nutné si hned 
kupovat novou. Je dobré si nejprve na pár dní vyzkoušet pomůcku, o kterou byste měli zájem, 
než si jí pořídíte a poté zjistíte, že Vám plně nevyhovuje a byla by lepší jiná. Díky zapůjčení 
přijdete na to, jaká kritéria jsou pro Vás důležitá a co konkrétněji hledáte a my Vám poté 
můžeme lépe poradit a vybrat pro Vás vyhovující pomůcku. Ceník půjčovného je k dispozici 
na ;. Pro doplňující informace nás neváhejte kontaktovat na tel.čísle: 353 236 666, 
602 340 549 nebo na adrese Sokolovská 54, Karlovy Vary, 360 05 (Rybáře). 

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

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 7-8, vydáno 20. 7. 2012 

 

 

 

 
 

  Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 

Sobota 28.7.   LÍBÁŠ  JAKO  ĎÁBEL  (ČR 2012) Komedie 
Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začíná ve chvíli, kdy staré 
manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový 
život. Ovšem pouto s tím bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, 
vaše okolí a vaši dřívější partneři do společného soužití nutně patří. 
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně odstěhoval ze společné 
domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na 
Františkovu exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá 
ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak partnery znovu získat pro sebe. František s Helenou zvolí 
z nastalé situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se být chvíli sami a daleko, a tak 
vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potíže, 
ale i jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových a Heleniných cestovních lapáliích, k nimž 
patří ztracená zavazadla, ukradené doklady a řada dalších problémů, vidí příležitost, jak se 
vrátit do jejich života. Pro náš pár teprve teď nastává opravdová zkouška jejich vztahu… 
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Nela 
Boudová, Tereza Kostková ad. Režie: Marie Poledňáková.Mládeži přístupno.   
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  Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 
Sobota 4.8.    Kino nehraje. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 11.8.  Kino nehraje. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.8.  BITEVNÍ LOĎ  (USA 2012) Akční sci-fi              Bitva o Zemi začne na vodě. 
Hopper (Taylor Kitsch) nikdy nechtěl sloužit u válečného námořnictva jako jeho starší bratr. 
Kvůli velkému průšvihu ale musel. Nechtělo se mu ani požádat o ruku své holky (Brooklyn 
Decker) jejího otce (Liam Neeson), shodou nešťastných náhod svého nejvyššího velitele. 
Bude muset. Nikdy také nechtěl bojovat proti mimozemské invazi. I k tomu ho okolnosti 
donutí. Pokud ne, všichni končíme. Peter Berg, režisér akční komedie Hancock a thrilleru 
Království, na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné mimozemšťany. S nimi si to na 
férovku rozdají stateční námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni 
Raikesovou, v „civilu“ popovou hvězdu Rihannu. Všichni se stali obětmi ambiciózního 
vědeckého experimentu, jehož cílem bylo nalezení inteligentního života kdekoli ve vesmíru. 
Vysílaný signál skutečně na jedné planetě zachytili a vyslali několik průzkumných lodí, které 
měly zjistit, odkud se to ozývá a jak to tam vypadá. Mimozemšťané přistáli na moři poblíž 
Havajských ostrovů, uprostřed probíhajícího mezinárodního námořního cvičení, které si 
interpretovali po svém a začali se bránit. Kolem své flotily a na části pobřeží utvořili 
neprodyšný ochranný štít, pod kterým s nimi uvízlo i několik bitevníků (včetně toho, na 
kterém slouží Hopper) a také Hopperova přítelkyně, která byla zrovna na treku po havajských 
kopcích, poblíž vysílače výše uvedeného signálu. Hopper má tedy pořádný důvod pustit se do 
boje. Režie: Peter Berg. Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca 131 min.                                                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.8.   DIKTÁTOR (USA 2012) Komedie 
Jmenuje se Aladín a od smrti Kim Čong Ila je považován za posledního mohykána mezi 
diktátory. Komik a mystifikátor Sacha Baron Cohen si po kazašském Boratovi a rakouském 
Brunovi navlékl mužný plnovous a spolu s ním masku neomezeného vládce zemičky jménem 
Wadíja, kterou chce ze všech sil zachránit před demokracií. Takového borce by chtěl mít za 
svého prezidenta každý. Dominuje ve všech oblastech lidské činnosti, a přesto je schopen 
večer po vladaření najít čas a energii na porci kvalitního sexu s libovolnou hollywoodskou 
herečkou, která je ochotná do jeho subsaharského ráje zavítat. Hvězda Transformers Megan 
Fox by mohla vyprávět. Ke svému lidu se chová jako milující otec, jenž ví, že je škoda každé 
rány, která padne vedle. I proto tak rád vynáší rozsudky smrti, většinou ve formě setnutí 
mečem. Tradice se musí dodržovat, i když se právě snažíte vyvinout vlastní jadernou bombu. 
Na světě jsou ale i země, které nebezpečí demokracie neodolaly, a jejich představitelé se 
rozhodli pozvat Aladína do budovy OSN, aby mu vážně promluvili do stylu vládnutí. Aladín, 
který se nikoho a ničeho nebojí, se k výzvě postaví čelem a vyrazí do Ameriky. Pro jistotu v 
doprovodu svého hlavního poradce (Ben Kingsley) a dvojníka, jenž je mu k nerozeznání 
podobný, až na tu mozkovou kapacitu (pasáček koz ji mít extra velkou nepotřebuje). Až ve 
stínu Sochy svobody Aladín na vlastní kůži pozná, jak zhoubné zřízení ta „slavná“ vláda lidu 
může být. Než se se rozkouká, skončí vinou spiklenců polonahý a hlavně k nepoznání 
oholený na ulici, odkud může jen zoufale zírat, jak jeho imbecilní záskok zničí během 
okamžiku všechno, co vybudoval on, jeho táta, táta jeho táty a všichni předešlí tátové. Hrají: 
Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley, John C. Reilly, Megan Fox ad. Režie: Larry 
Charles.    Doporučená přístupnost: od 15 let.             Délka filmu: ca 83 min.                    


