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  29. ročník, rok 2012, číslo 9 

 
Vážení a milí spoluobčané, 
 
prázdniny zase rychle utekly a začal nový školní rok. Pro žáky 9. ročníku je to poslední rok 
v naší škole, a tak bych všem chtěla popřát, aby se jim ve škole dařilo a hlavně, aby se jim 
povedlo  zvolit si své budoucí povolání, ve kterém budou spokojeni.  
Na slavnostním zahájení školního roku se sešla celá škola včetně dětí z mateřské školy. 
Společně jsme s novou paní ředitelkou školy Mgr. Danou Osičkovou přivítaly kromě 
stávajících žáků i deset prvňáčků. Všechny holčičky a kluci z 1. třídy obdrželi od obce malé 
dárečky, které určitě využijí při vyučování. Věřím, že se jim ve škole bude moc líbit, bylo na 
nich totiž vidět, že se do školy moc těšili. Takže všem žákům, také paní ředitelce, novým 
paním učitelkám a celému učitelskému sboru přeji hodně úspěchů v jejich práci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda bych Vás také seznámila s tím, co ještě v letošním roce plánujeme. V průběhu září by 
měla proběhnout oprava povrchu komunikace v horní části Nádražní ul., oprava povrchu u 
autobusové zastávky u školy a zaasfaltování výtluků v Rennerové ul. Koncem roku by měla 
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být hotova projektová dokumentace na stezku mezi Školní Loukou a Velflinskou ulicí a 
projekt na opravu kontribučenské sýpky. Na tyto dvě akce jsme získali 85% dotaci 
z Regionálního operačního programu prostřednictvím Sdružení Krušné hory západ. Rádi 
bychom ještě přemístili popelnicové stání u školní družiny a upravili stání separovaných 
nádob v Rennerové ul., které brání při zimní údržbě.  
Určitě jste si všimli, že pracovníci vykonávající veřejnou službu už pěkně opravili hřbitovní 
zeď a pomáhají při úklidu obce, hřbitova, obecního úřadu a lesoparku.  
Na zářijovém zasedání zastupitelstva bych ráda projednala také opravu chodníků, pokud by 
byly finance, tak bychom s nimi začali ještě teď na podzim, nestane-li se tak, budu prosazovat 
opravu stávajících chodníků do rozpočtu příštího roku. 
 
Poslední prázdninovou neděli, která letos vyšla na 2. září, se uskutečnil již 5. ročník běhu od 
obecního úřadu na vlak. Na ten letošní závod se připravilo 23 závodníků, čekala je náročná 
trať 800 m stále do kopce. Nejlépe se s náročností terénu vypořádali a také svoji kategorii 
vyhráli: za nejmenší děti předškoláky to byl Tadeáš Vraný a Lucinka Grohová, v mladších 
žácích pak zlatou vybojovala Eliška Pošvová a za kluky Filip Zíka, za starší žákyně to byla 
Kristýna Sedlecká a starší kluky Dominik Groh. V katagorii ženy a muži od 19 do 49 let 
vyhrál Václav Kupilík a Eva Hejtmánková a kategorii nad 50 ler vyhrál Karel Rouča. Rekord 
trati - který drží Ota Hejtmánek se 2,46 min., a za ženy Ivana Sekyrová -  nebyl ani v tomto 
ročníku překonán. Každý z účastníků obdržel diplom a ceny, které věnovala Obec Pernink. 
Všem děkujeme za účast, restauraci Tina za sponzorský dar a těšíme se už teď na příští 6. 
Ročník! 
                                                       

Příjemné pozdní léto,  
              Jitka Tůmová 
 
 

Vybíráme z poděkování starostky obce náměstkovi hejtmana ing. Petru Navrátilovi ze 
dne 29. 8.:  
 
 „... Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za všechny občany naší obce a ostatní uživatele 
– řidiče, za Vaši vstřícnost vyřešit situaci – opravu povrchu silnice II. třídy č. 221, která 
prochází naší obcí.  
Ani nevíte, jak jste nás potěšil Vaším dopisem, ve kterém jste mimo jiné uvedl, že bude 
povrch silnice v celém průtahu obcí Pernink opraven. Od Vašich slov došlo i k činům a 
skutečně dnes máme silnici, po které mohou řidiči jet bez obav, že by si svoje vozidlo 
poničili. 
Prosím, pane náměstku hejtmana, tlumočte také poděkování vedení Karlovarského kraje za 
uvolnění finančních prostředků na obě akce provedené v Perninku. Díky pochopení Kraje se 
do naší obce  opět vrátí turisté a návštěvníci, kteří odmítali k nám jezdit po zdevastovaných 
silnicích, a tím přispějete i k opětovnému rozvoji cestovního ruchu nejen v naší obci, ale i v 
celém mikroregionu. 
Škoda jen, že se nepodařilo opravit i část silnice č.221 v obci Pstruží tak, jak jste zmiňoval ve 
svém dopise. Věříme však, že i tato část bude v brzké době opravena ke spokojenosti všech 
uživatelů.“ 
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                                                                      Zprávy ze základní školy 
 
Na startu aneb Zahájení školního roku  

V pondělí 3. září začal žákům a pedagogům nový školní rok 2012/13. Žáky, pedagogy a 
rodiče slavnostně přivítala na školním hřišti nová paní ředitelka přáním, aby se všem dětem ve 
škole líbilo a dařilo. 

Pro děti šesti až sedmileté byl tento den zásadní změnou v jejich životě – začátek školní 
docházky. Však i pro jejich nejbližší to byl velký den.  Naše perninské prvňáčky vítala nejen 
ředitelka školy s třídní učitelkou Lenkou Grygarovou, ale také starostka Jitka Tůmová, dále 
předsedkyně školské rady Helena Kalánová a celý pedagogický sbor se svými žáky. Podpořit 
své kamarády přišli i naši nejmenší z mateřinky. 

Novinkou v letošním roce je patronát deváťáků nad malými prvňáčky. Jejich starost o malé 
kamarády nekončí pouze přivítáním, ale bude pokračovat během  dalších měsíců. 

Přejeme prvňáčkům a všem našim žákům jen samou radost na celoživotní cestě za vzděláním! 

Zahájení nového školního roku je za námi a je třeba poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. 
Žáci se setkali s vypulírovanou školou i školkou (poděkování patří Aničce Urbanové a 
Marušce Rödlové). V některých třídách budou žáci realizovat své matematické výpočty na 
nově natřených tabulích a mohou být ubezpečeni, že je postaráno i o jejich celkové pohodlí 
v budovách (děkujeme panu Soukupovi, který zajistil spoustu práce, která není na první 
pohled vidět). Z ptačí perspektivy si je možné všimnout opravené střechy a z perspektivy 
návštěvníka již ani nepoznáme, že se tu něco dělo díky úklidu kolem školy, který zajistila paní 
starostka. V neposlední řadě je třeba poděkovat i všem  pedagogům ZŠ a MŠ a hospodářce  
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školy paní Chlupáčové, kteří nové paní ředitelce svou vstřícností a velkou trpělivostí na 
poradách i mimo ně vytvořili podmínky pro společný start. 

Do začátku nového školního roku se můžeme těšit i z prvních  úspěchů. Žákyně  Renata 
Mrňková z osmé třídy postoupila mezi 24 nejlepších dívek v OVOV desetiboji (Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů) a bude připravována paní učitelkou Hejtmánkovou na 
republikové finále v Praze 20. - 23. 9. 2012. Paní  Hejtmánková stojí se svou třídou i za  5. 
ročníkem akce Ukliďme si svět, ze kterého poputují finanční prostředky za zpětný odběr 
elektrospotřebičů do školy.  

A pro tentokrát poslední informace. Škola bude rozšiřovat elektronický systém své 
dokumentace v programu BAKALÁŘ o modul třídní knihy. Na spuštění programu se 
technicky podílel správce počítačové sítě pan Grahsberger a především paní učitelka 
Dibelková za asistence pana Vojíře. Do  příštího roku plánujeme rozšířit systém do exteriéru 
tak, aby mohli být naši žáci a jejich rodiče informováni o dění ve škole, prospěchu a docházce 
i prostřednictvím internetu. Všem patří velký dík. 

       ředitelka školy Mgr. D. Osičková, Mgr. E. Krnáčová 
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TJ Sokol Pernink 

                  
Nová sezóna volá 
 

Začátkem srpna zahájili naši žáci přípravu na novou sezonu 2012 – 2013. Tréninky probíhají 
každé úterý a pátek od 17 hod. na hřišti v Perninku. Rádi přivítáme chlapce a dívky, kteří by 
měli zájem se připojit! 
 

V jarní sezoně naše žákovské mužstvo čekají tyto zápasy: 
 

2.9. Merklín/Hroznětín : Pernink 
8.9. Pernink  : Štědrá 
15.9. Kolová/Lok. K.V. : Pernink 
22.9. Pernink  : Vojkoivice 
29.9. Jáchymov  : Pernink 
6.10. Pernink  : Pila 
13.10. Bochov  : Pernink 
20.10. Pernink  : Nejdek 
28.10. Útvina   : Pernink 
 
Zveme všechny naše fanoušky na určitě zajímavé zápasy. 
 
 
 

5. ročník Perninského běhu od obecního úřadu na vlak 
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5. ročník zálesácké olympiády 
Celá naše rodina by chtěla poděkovat sponzorům, kteří přispěli na dětskou Zálesáckou 
olympiádu konanou na Dolní Rybné rodinou Mynaříkových.  
Vyjadřujeme ještě jednou dík: majiteli restaurace u Bendů,  p. Kašparovi - majiteli truhlárny, 
p. Gutové - majitelce vinotéky, MUDr. Panakové, dále firmě Quilt a zvláště pak obci Pernink 
a starostce Jitce Tůmové.  
 

       Jaroslav Mynařík, Dolní Rybná 



                                                                                     
Obecní úřad informuje 

 

 
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 Sater Chodov 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 29. září 2012 
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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Upozornění: 
 
Od 17. 9. do 21. 9. 2012 bude uzavřena ordinace MUDr. Pazdiory – dovolená. 
Zástup zajišťuje ve své ordinaci MUDr. Caisová – Abertamy – ve dnech: 
PO 17. 9. 7:00 – 11:00 hod. 
ÚT 18. 9. 7:00 – 11:00 hod. 
ST 19. 9. 7:00 – 11:00 hod. 

 

Tel: 353 892 282 
 

a 
 

MUDr. Hendrychová – Jáchymov, Dukelských hrdinů 1031 – ve dnech: 
ČT 20. 9. 13:00 – 17:00 hod. 
PÁ 21. 9.   7:30 – 11:30 hod. 

 

Tel: 353 811 244 
 

V případě ohrožení života volejte 155. 
 

Doporučuji pacientům, aby si s předstihem u mne zajistili předpis léků,  
převozy sanitou, předoperační vyšetření apod. 

 
MUDr. Jan Pazdiora 

 
 

 
Nová služba vyzvedávání léků 

 
28. 6. 2012 skončil provoz místní lékárny 
Zdravíčko. Obecní úřad Pernink proto 
zavedl službu „vyzvednutí léků“  tzn., že 
lidé,  kteří nemají možnost vyzvednout si 
léky sami, mohou donést recept na OÚ 
Pernink, kde si v následující dny  léky 
vyzvednou. Služba je zavedena od 1. 9. 
2012, proto ji neváhejte využít! 
 
 

 

 
KLUB MAMINEK V PERNINKU 

 
Zve všechny maminky s dětmi ve věku od 
9 měsíců do čtyř let, aby si s námi přišly 
hrát, zpívat, tancovat a také se naučit 
spousty nových básniček s ukazováním. 
Scházíme se každou středu od 10 hodin 
v Komunitním centru Krušnohorka. 
 
Informace na tel: 775 318 771     
Dagmar Junková 
 

 
 

 
Hledám garáž k pronájmu nebo ke koupi. 

 

Tel: 607 922 952 
 

 
 
 
 
 
 



 

Nabídka výuky německého jazyka 
 

Potřebujete se zdokonalit v německém jazyce, potřebuje Vaše dítě 
doučit v němčině? Nabízím hodiny německého jazyka, doučování, 

konverzaci. Informace na telefonu 737 748 625 Iva Kholová. 

 

 

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

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 9, vydáno 5. 9. 2012 

 

      

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 
 
Sobota 1.9.    TOHLE  JE  VÁLKA  (USA 2012) Akční komedie  
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku. Dva špičkoví agenti 
CIA, Tuck a FDR, jsou kamarádi na život a na smrt. To ovšem pouze do doby, než se oba 
zblázní do jedné a téže slečny – Lauren Scottová (Reese Witherspoon). Kariéristka Lauren 
Scottová je sice ve svém pracovním životě úspěšná, ale její milostný život je jedna velká 
katastrofa…Hrají: Tom Hardy, Chris Pine, Reese Witherspoon, Laura Vandervoort, Til 
Schweiger ad. Režie: McG.  
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 96 min.      České titulky. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 8.9.    MISTROVSKÝ  PLÁN   (USA 2011) Akční komedie 
Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež.  Nejsou to žádní Dannyho parťáci, ale obyčejní zaměstnanci 
luxusního hotelu. Přesto dali dohromady plán loupeže, který by pro svou genialitu mohl 
vstoupit do učebnic zločinu. Režisér Brett Ratner natočil hvězdně obsazenou kriminální 
komedii, jejímuž hvězdnému obsazení vévodí slavní komici  Ben Stiller a  Eddie Murphy. 
Dále hrají: Alan Alda, Téa Leoni, Matthew Broderick, Casey Affleck ad. Režie: Brett Ratner. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 104 min.        České titulky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.9.  PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ  (USA 2012) Komedie 
To nejlepší nakonec. Jablečný koláč coby trenažer prvního sexu už nečekejte. Jinak se ale 
hrdinové komediální série Prci, prci, prcičky příliš nezměnili, i když jako dospělí spíš než 
erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty. Třináct let poté, co prvnímdílem vyvolali mohutnou 
erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky všichni oblíbení „sexuální štvanci“, 
včetně Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se proto raději připravte. Pro jistotu na 
všechno…Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scott, Mena Suvari, Tara 
Reid, Chris Klein, Jennifer Coolidge ad. Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg. 
Doporučená přístupnost: od 15 let.      Délka filmu: ca 113 min.        České titulky.                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 22.9.   PRINC  A  PRUĎAS  (USA 2011) Komedie 
Čáry. Máry. Fuck. Film Princ a pruďas je urážkou všech pohádek a fantasy příběhů. 
Zatraceně vtipnou a povedenou urážkou. Vypráví příběh dvou královských bratrů, z nichž 
jeden oplývá rytířskými ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybějí. Přesto utvoří údernou 
dvojku, která je pro záchranu krásné panny (snad) ochotná podstoupit mnohá nebezpečenství, 
tedy pokud to nebude příliš bolet. V režii Davida Gordona Greena (narkoticky ulítlá 
krimikomedie Travička zelená) dovádějí James Franco, Danny McBride (jinak také 
spoluautor scénáře) a oscarová Natalie Portman…Dále hrají: Zooey Deschanel, Charles 
Dance, Justin Theroux ad. Režie: David Gordon Green. 
Doporučená přístupnost: od 15 let.             Délka filmu: ca 102 min.            České titulky.                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 29.9.   PARANORMAL  ACTIVITY  3 (USA 2011) Horor 
Odhalte tajemství paranormálních aktivit. Rádi se bojíme. Přinejmenším ve filmech. A když 
se najde člověk, který dokáže ze zdánlivě fádních záběrů domácích videokamer vyčarovat 
podívanou jen pro velmi silné povahy, je o hit postaráno. Nezávislý snímek za patnáct tisíc 
dolarů jich vydělal bezmála 200 miliónů, čímž se stal co do návratnosti investic jedním z 
nejúspěšnějších filmů všech dob. Řeč je o hororu Paranormal Activity…Hrají: Katie 
Featherston, Brian Boland, Molly Ephraim, Micah Sloat ad. Režie: Henry Joost, Ariel 
Schulman.      Doporučená přístupnost: od 15 let.    Délka filmu ca. 84 min.        České titulky.                                        


