
    30. ročník, rok 2013, číslo 9 

. 

 
Vážení spoluobčané, 

2. září nastal dětem nový školní  rok, slavnostního zahájení se zúčastnili všichni žáci naší 
školy včetně těch nejmenších z mateřské školy.  Přivítali jsme i naše prvňáčky, kterých je 
letos šest a které přišli doprovodit jejich rodiče. Každý prvňáček bude mít opět svého patrona, 
toho se opět zhostili žáci deváté třídy, kteří budou nápomocni novým školáčkům v průběhu 
celého školního roku. Tak jim všem přejeme hodně úspěchů, ať se jim vše daří, ať jsou pilní a 
hodně se ve škole naučí. Rovněž našemu učitelskému sboru a paní ředitelce přejeme hodné a 
pozorné žáky. 

V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o tom, že obec ve spolupráci se základní školou 
plánuje na 8. 9. již tradiční běh na nádraží.  Tento běh se uskuteční již v pátek 6. 9. od 13:00   
a zúčastní se ho nejen žáci naší školy a mateřinky, ale i žáci ze škol v Potůčkách a v Merklíně. 
Budeme rádi, když se přijdete na děti podívat a přijdete jim fandit. 
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Ještě pár informací o uskutečněných akcích během prázdnin.  Jistě jste si všimli, že došlo 
k výměně oken na budově základní školy,  obec získala od Karlovarského kraje  dotaci ve 
výši 180 000,- Kč, celková oprava činila 365 tis. Kč a provedla ji firma Unionplast, Ostrov. 
Věříme, že výměnou oken dojde k zateplení budovy, ve třídách bude tepleji a přispějeme i 
k úsporám při vytápění. 

Po červnové povodni se nám podařilo opravit část podemleté silnice v Bludenské ulici, kde 
ještě stále pokračují opravy.  Rovněž se chystáme na opravu a pročištění propadlého kanálu 
na křižovatce Nádražní a Blatenské ulice včetně části propadlého chodníku. Během měsíce 
září opravíme i část rozbořené zídky před školou. 

V Nádražní ulici bylo dokončeno uložení kabelů NN a veřejného osvětlení do země, teď 
zbývá jen zkolaudování.  

Naše kino prochází také proměnou, zakoupili jsme digitální projektor, který umožní promítání 
filmů na nových nosičích a tak doufám, že ho budete i nadále navštěvovat. Po prázdninové 
odmlce začínáme již teď v sobotu 7. 9. dobrodružnou animovanou komedií, tak se na Vás 
těšíme! 

Na závěr přeji všem krásné babí léto,  
 

       Vaše starostka 
 
 
 

 
Pozor změna:   

 
6. ročník Perninského běhu 

 

 od obecního úřadu na vlak, 
 

se bude konat 
 

 v pátek 6. září 2013 od 12:30 hodin. 
 

Prezence závodníků se uskuteční od 12:30 do 13:00 
hodin v infocentru při OÚ Pernink. 

 

Dobové  kostýmy  vítány! 
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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 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, 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 21. září 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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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální 
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 

ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 
 

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
� Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –   

z ekologických důvodů 
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
• znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne:   pátek     4.10. od 9:00 do 16:00 hod. 
sobota    5.10. od 9:00 do 12:00 hod.  

 

místo:    Infocentrum při Oú v Perninku 
 
 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Upozornění praktického lékaře: 
 
Od 11.9. 2013 budou upraveny ordinační hodiny – odpolední ordinace 
ve středu bude vždy od 14.30 do 18.00 hodin. Tato odpolední ordinace 
je určena především pro pracující a přespolní pacienty. Ve středu 
dopoledne bude ordinovat MUDr. Tereza Igazová, což bude jistě po 
26 letech pro všechny příjemná změna… 
          MUDr. Pazdiora 
  
 
 
 

                                                                                     
Obecní úřad informuje 

 
OÚ Pernink informuje, že dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, dle § 134 dochází 
 

k výměně dosavadních řidičských průkazů 
 
(1) Řidičské průkazy vydané 
 

a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 
2010, 
 

b) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit 
do 31. prosince 2013, 
 
(2) Řidičské průkazy podle odstavce 1 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby 
stanovené pro jejich výměnu. Platnost řidičského průkazu omezená podle předchozí věty se 
prodlužuje o lhůtu vydání řidičského průkazu podle § 110 odst. 2, prokáže-li držitel 
řidičského průkazu, že podal příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
žádost o vydání řidičského průkazu před uplynutím lhůty stanovené podle odstavce 1. 
 

§ 110 
 

 (2) Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad 
obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o 
vydání řidičského průkazu. 
 
 

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 9, vydáno 5. 9. 2013 
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Prádelna Martina 
 

Druh prádla 
 

bez DPH s DPH 

Triko 9,00826 10,90 

Košile 11,9835 14,50 

Zástěra 9,50413 11,50 

Kalhoty dlouhé 12,4793 15,10 

Kalhoty krátké 8,01653 9,70 

Rondon 12,9752 15,70 

Prostěradlo 8,5124 10,30 

Prostěradlo dvoupostel 14,0496 17,00 

Polštář 6,03306 7,30 

Cícha 10,9917 13,30 

Ručník 30x30 3,47107 4,20 

Ručník  5,45455 6,60 

Osuška 7,93388 9,60 

Utěrka 6,03306 7,30 

Ubrousek 5,45455 6,60 

Napron 6,03306 7,30 

Ubrus (max. 3 m2) 7,93388 9,60 

Předložka 5,45455 6,60 

Závěs  (1 m2) 9,00826 10,90 

Záclona  (1 m2) 9,50413 11,50 

Deka obyč., larisa 38,0165 46,00 

Polštář duté vlákno 40 48,40 

Deka duté vlákno 40 48,40 

Polštářek 40x40 17,0248 20,60 

Potah na polštářek 40x40 6,03306 7,30 

Šití knoflíku 2,47934 3 

Drobná oprava  4,13223 5 

 
Kontakt 

Prádelna Martina 
Jáchymovská 358, Pernink 

Tel. 603 187 273 
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Srdečně Vás zveme do  

 
PRODEJNY   „ KV ĚTIN, VÍNA  a  LAH ŮDEK“,  

 
která je nově otevřena v Blatenské ulici č.p. 26 v Perninku 

(bývalá „Večerka u Fontány“) 
 

Původní sortiment prodejny na ulici T.G.M. 9 zachován. 
 

Provozní doba: 
 

Po -  Čt    9:00 – 17:00 
Pá -          9:00 – 17:30 
So -          9:00 – 12:00 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
 

Monika ŽILÁKOVÁ 
objednávky na tel.č.: 728 827 299 

 
 

 

 

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 (děti 25,-) 

 

Sobota 7.9.    CROODSOVI   (USA 2013) Dobrodružný animovaný 
Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se 
jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filozofií pro 
přežití „Strach je dobrý, změna špatná“, a drží se jí až do chvíle, kdy dojde k zničení jejich 
rodinné jeskyně, kde doposud spokojeně bydleli. Grug je nakonec nucen uznat, že lepší než 
zde jen přežívat, je začít znovu opravdu žít někde jinde. A tak Croodsovi podniknou cestu do 
neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších, neuvěřitelných a a někdy i pěkně 
nebezpečných stvoření. Jejich pohled na svět se díky tomu navždy změní. Croodsovi čeká 
velká zkouška, ale také největší dobrodružství jejich života…  
Mládeži přístupno.       Délka filmu: 90 min.         Dabing. Mluveno česky.            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 14.9.  MŮJ  PES  KILLER   (ČR 2012) Drama 
Drama jednoho dne. Osmnáctiletý Marek žije v bezútěšném prostředí blízko slovensko-
moravských hranic se svým otcem vinařem a rasistickými kamarády - hooligans. Markovým 
nejlepším přítelem je jeho pes, který je perfektně vycvičen proti všem vetřelcům. Markovým 
životem náhle otřese šokující tajemství, které zjistí o své dávno zmizelé matce. 
Dramatický příběh ze současnosti, který se vyznačuje syrovostí a velkou mírou autenticity, se 
dotýká aktuálních otázek naší společnosti, jako jsou: rasismus, nezaměstnanost a problémy 
disfunkční rodiny. Nedostatek citovosti a tolerance okolí poznamená hlavního nevyzrálého 
hrdinu, jehož jediným přítelem je jeho pes. Hrají: Adam Mihál, Irena Bendová, Marián 
Kuruc, Libor Filo ad.  Režie: Mira Fornay.  Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: 
ca. 87 min.                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 21.9.   KUNG FU  PANDA  2  (USA 2011) Animovaná komedie 
Dvojnásobně pandastické! Nejlínější tvor pod sluncem chlupatý pandí chlapík Po, překonal 
sám sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné údolí před zlosynem Taj Langem. Tady by mohl 
jeho osud skončit, kdyby se z filmu Kung Fu Panda nestal celosvětový fenomén. Klenot, který 
se zařadil po bok toho nejlepšího, co studio DreamWorks vyprodukovalo, tedy zloba Shreka a 
zvířátek z Madagaskaru, si prostě říkal o pokračování.  Na druhou stranu – v Poově životě je 
stále co odhalovat. Například – přemýšleli jste někdy nad tím, jak je možné, že je jeho 
tatínkem houser? Po by si možná tyto otázky taky začal klást, kdyby na to ovšem měl čas. 
Sotva se usadil prach po jeho souboji s tygrem Taj Langem, objevil se na obzoru nový 
padouch. Nenechte se zmást tím, že se Lord Shen skrývá v kůži bílého páva. Jeho ambicí je 
ovládnout celou Čínu a zlikvidovat přitom i bojové umění kung fu. K tomu mu má pomoci 
armáda krvežíznivých vlčích pomocníků a mocná tajná zbraň. Po celé zemi mizí věhlasní 
mistři kung fu a Po se spolu s Pěti postrachy (připomínáme, že jde o Tygřici, Jeřába, 
Kudlanku, Opičáka a Zmiji) vydává na nelehkou misi, hodnou věhlasu Dračího bojovníka. 
Jak sám říká: „Přece nenechám zničit něco, co jsem se právě naučil!“ 
Režie: Jennifer Yuh. Délka filmu: 91 min.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 28.9.     Kino nehraje.  


