
 PERNINSKÉ  NOVINY 

27. ročník                r. 2010                 číslo   2  
 

 

     Pernink přivítal šest nových občánků 
 

V úterý 26. ledna jsme byli v obřadní síni svědky vítání občánků. 
Starostka obce Jitka Tůmová mezi námi srdečně přivítala celkem šest dětí, které 
se narodily v uplynulém roce: Elišku Mašatovou, Vanessku Mitterpachovou, 
Julinku Štauberovou, Matěje Kolitsche, Mirečka Mižigara a Jindříška Dunku. 

 
Všechny dostaly 

dárek a pamětní list, jejich 
rodiče i prarodiče zase 
určitě potěšilo hudební 
pásmo a básničky z dílny 
našich školáků pod 
vedením paní učitelky 
Ilony Höhnlové. Všem 
novým občánkům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a lásky 
a již se těšíme na ty, kteří 
se narodí v tomto roce. 
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Usnesení 38. zasedání ZO konaného dne  21.12.2009 
 
1/38/09 ZO schvaluje program jednání 38. zasedání. Hlasování: pro 9 
2/38/09 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 37. zasedání 
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/38/09 ZO ruší usnesení č. 6/27/08 ze dne 15.12.2008 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/38/09 ZO schvaluje rozpočet v členění do kapitol na rok 2010 jako schodkový, a to 
celkové příjmy ve výši   8497 tis. Kč,  celkové výdaje ve výši   9997 tis. Kč  s tím, že 
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1500tis. Kč bude vyrovnán z rezervy let minulých 
a ukládá starostce a účetní obce rozepsat do položkového členění. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/38/09 ZO schvaluje podmínky prodeje p.p.č. 792/1 a 792/18 a pověřuje starostku 
vyhlášením na úřední desce. Hlasování: pro 9 hlasování, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/38/09 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1  ke smlouvě ze dne 16.10.2006 na zimní 
údržbu na roky 2010-2014 s firmou Sloup – dle nabídky předložené dne 30.10.2009    
firma bude předkládat týdenní zálohové faktury. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
7/38/09 ZO schvaluje následující  akce z projektu „Společný turistický prostor-svazek 
obcí Bystřice“:  vybudování cyklostezky  Pernink -Abertamy, a dále vybudování 
komunikace k ČOV s menším parkovištěm,   které budou podány v žádosti Svazku 
obcí Bystřice o dotaci. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/38/09 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2009 dle předloženého členění  
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/38/09 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů Mgr. Josefu Svobodovi ve výši 
461,- Kč a pověřuje hospodářku školy provedením. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
10/38/09 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2010. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
11/38/09 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s paní Galinou 
Reznikovovou na prodej části p.p.č. 1776/1 a části p.p.č. 1909/1 za účelem vybudování 
cyklostezky Pernink-Abertamy za cenu Kč 50,-/m2 a pověřuje starostku obce 
podpisem této smlouvy a dále schvaluje prodej p.p.č. 1776/3, 1776/25 a 1776/20 za 
cenu Kč 50,-/m2 paní Galině Reznikovové , kdy kupující ponese veškeré náklady 
spojené s přípravou kupní smlouvy, včetně nákladů na vklad do KN a převodu 
nemovitosti a zároveň pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8  
hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
12/38/09 ZO schvaluje záměr JPÚ, a to směnu části p.p.č. 1702/8  o výměře 671 m2 v 
majetku obce Pernink za p.p.č. 809/23 o výměře 671 m2 v majetku Pozemkového 
fondu ČR. Hlasování pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
  
V Perninku dne 21.12.2009   
*************************************************** ************************  

Úplné znění 38. zasedání je k dispozici na internetových stránkách obce www.pernink.eu 
nebo na úřední desce OÚ. Pokud máte zájem o záznam celého usnesení ze 38. zasedání 

ZO Pernink, rádi vám ho vytiskneme v infocentru obce. 
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 Perninské komunitní centrum: Blížíme se do finále 
 
 Na začátku ledna vstoupila výstavba Komunitního centra 
v Perninku do třetí, závěrečné fáze výstavby.  
 Kvůli zimě doprovázené mrazy se sice zastavily veškeré vnější  
dokončovací práce a hrubé terénní úpravy, zato uvnitř se pracuje naplno. 
Veškerá pozornost zhotovitele se zaměřila nejen na podlahové povrchy - 
pokládají se dřevěné parketové podlahy - ale kompletuje se také elektro, 
vzduchotechnika, montují se šatnové boxy a malují se interiéry. 
 Jak jsme již uvedli v minulém čísle, objekt zhruba měsíc temperujeme, 
abychom zjistili skutečnou spotřebu energie. Vzhledem k tomu, že stavba 
vstupuje do finále, připravuje se i veškerá dokumentace pro předání a převzetí 
díla a k jeho závěrečné kolaudaci. K předání hotového centra by mělo dojít 
v závěru března. Už teď se těšíme! 
 
                                                                                               - Iveta Dibelková, redakční rada - 
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ZŠ a MŠ Pernink 
 
Ze zápisu se některým prv ňáčkům ani nechtělo domů  

     Na úterý 26. ledna 2010 čekali jistě netrpělivě rodiče všech budoucích 
prvňáčků. Ten den byl připraven v naší základní škole zápis dětí do 1. třídy.  
Předškoláci se byli již se svou paní učitelkou z mateřské školy v 1. třídě podívat 
na vyučovací hodinu. Jejich bývalí kamarádi z mateřské školky jim s nadšením 
předvedli, co všechno se za pouhé 4 měsíce ve škole již naučili. K zápisu přišlo 
se svými rodiči 7 budoucích prvňáčků. S chutí a se vší odpovědností splnili 
všechny úkoly, které pro ně měly paní učitelky připravené. Nakonec dostali 
všichni sladkosti a drobné dárečky, které jim ten den budou dlouho připomínat. 
Některým dětem se ve třídě natolik zalíbilo, že ani nechtěly odejít. 

                                                                                
- Lenka Grygarová, 

učitelka 1. třídy - 
 

 
 
 
 
 

  Jedeme na olympiádu dětí a mládeže  

 Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže 2010 bude hostit Liberecký kraj 
od 31. ledna do 5. února a mladí sportovci zde budou bojovat o medaile v devíti 
sportovních disciplínách (alpské lyžování, běh na lyžích, biatlon, lední hokej, 
krasobruslení, severská kombinace, skok na lyžích a snowboarding). Součástí 
této dětské olympiády jsou i dvě umělecké disciplíny (korespondenční výtvarná 
soutěž a standardní tanec).  
 V letošní dětské soutěži má své želízko v ohni i Pernink. Je jím mladá 
nadějná sportovkyně Tereza Doleželová, žákyně 6. ročníku naší ZŠ . Terezka  
odjíždí na olympiádu společně s karlovarskou výpravou a bude nás 
reprezentovat ve třech disciplínách – v běhu na lyžích klasickou a volnou 
technikou a v závodu štafet. Přejeme naší závodnici mnoho štěstí a co nejlepší 
umístění! 

Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková soutěž 
krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Svým 
charakterem navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci 
tak nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, 
soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy.  Během olympiád 
se mladí sportovci pravidelně setkávají s celosvětově známými a úspěšnými 
sportovními osobnostmi. Účastníci uplynulých ODM si tak mohli popovídat 
například s Danou Zátopkovou, Imrichem Bugárem, Květou Jeriovou nebo Jiřím 
Raškou.                    Iveta Dibelková   
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Ski areál  Ski areál  Ski areál  Ski areál  Velflink Velflink Velflink Velflink vvvv Perninku Perninku Perninku Perninku    

pořádápořádápořádápořádá    

20.2.2010 ve 14,3020.2.2010 ve 14,3020.2.2010 ve 14,3020.2.2010 ve 14,30    

Karneval na lyžíchKarneval na lyžíchKarneval na lyžíchKarneval na lyžích    
pro děti i dospělépro děti i dospělépro děti i dospělépro děti i dospělé    

    

Soutěž o nejhezčí masky Soutěž o nejhezčí masky Soutěž o nejhezčí masky Soutěž o nejhezčí masky ---- rej masek  rej masek  rej masek  rej masek –––– disko disko disko disko    

občerstveníobčerstveníobčerstveníobčerstvení    

    

Sladká odměna pro všechny zúčastněné maskySladká odměna pro všechny zúčastněné maskySladká odměna pro všechny zúčastněné maskySladká odměna pro všechny zúčastněné masky    
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Víte, jak třídit odpad? 
 

Jaké odpady vznikají v domácnostech? 
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi 
různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se 
však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že 
odpady můžeme rozlišit na:  
Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a 
lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), 
kompostovatelný kuchyňský odpad atd. 
Pokud se tyto druhy odpadu třídí ve vaší obci/městě, ukládejte je do 
barevných nádob.  
Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý 
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 
elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. 
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. V některých obcích bývají 
přistavovány velké kontejnery, nebo tam zajíždí speciální sběrna. 
 Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí 
vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, 
galvanické články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a 
nádoby jimi znečištěné atd. 
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo na sběrný 
dvůr! Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete 
odevzdat v lékárně.  
Ostatní - odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále 
využít, např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, 
textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. 
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše 
na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. 
 

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a 
plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit 
papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete 
dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo.  
 

Nádoby na tříděný sběr odpadu 
Sběr papíru  
  
 
  
 
 
Do modrých nádob můžete odhodit: 
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, 
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) 
Prosím, nevhazujte: 
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, 
použité plenky a hygienické potřeby.  
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Sběr skla  
  
  
Do zelených nádob můžete odhodit: 
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo 
Bílé sklo 
Pokud máte v obci zaveden oddělený sběr skla, potom při jeho třídění 
musíme rozlišovat, jakou má barvu. Pro jeho sběr jsou ve většině míst 
dva kontejnery: bílý a zelený. Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do 
zeleného kontejneru barevné sklo. Někde se ještě stále netřídí sklo dle 
barevnosti, proto je důležité sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, 
kterou má každý kontejner. POZOR, do bílého skla nepatří tabulové 
sklo, to patří do zeleného kontejneru. 
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a 
zrcadla. 
  
Sběr plastů  
  
 
 
 
 
 
 
 
Do žlutých nádob můžete odhodit: 
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, 
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén 
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek 
(motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).  
 
Sběr kovů  
Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo do sběrných dvorů.  
 

Sběr nápojových kartonů  
Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, odhazujte je do kontejnerů 
nebo pytlů označených touto oranžovou nálepkou.  
 
Na další informace se můžete zeptat na vašem obecním či městském 
úřadě, popř. u firmy, která u vás sváží odpady. 
 
Pokud se ve vaší obci kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného, než je 
vyhodit do směsného odpadu.  
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Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů  
je speciálně upravený nákladní automobil vybavený speciálními kontejnery 
na nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj 
jízdní řád a zastávky.  
 
Velkoobjemové kontejnery  
Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se 
nevejde do běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na 
sběrných dvorech, nebo ve vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní 
sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci domu. Kontejnery mají objem od 5 
až do 30 m3. 
 
 

www.dedaja-novotny.mysteria.cz 
  
 To jsou nové webové stránky, které byly 
zprovozněny počátkem letošního roku. Jejich 
obsahem nejsou texty, ale fotoalba se seriály 
obrázků z domova i ze světa, fotodokumentace 
zajímavostí, koníčků, zábavy, kultury a sportu. 
Velkou pozornost věnují životu v naší obci, činnosti 
SDH a také  zajímavostem z jiných částí republiky. 
Součástí stránek jsou rovněž rodinné fotoseriály a 
nezapomínají ani na přátele. Jsou určitě  zajímavé 
právě ve způsobu prezentace informací, protože 
fotografie je někdy schopna říci více než spousta 
textu. 
 Na stránkách se budou průběžně objevovat fotografie událostí týkajících 
se naší obce, ale i ostatních obcí v mikroregionu Bystřice. Také se během roku 
objeví fotoprezentace obcí Abertamy, Boží Dar, Horní Blatná, Potůčky a 
fotografie ze života SDH i družební SDH Mezice. Ke zpestření by měly přispět 
rovněž fotoalba převzatých fotografií, které vás zavedou do různých, vesměs 
vzdálených, koutů světa. Věřím, že si tyto webové stránky získají své příznivce a 
pravidelné návštěvníky.  

- Jaroslav Novotný -  
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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 
 

Diakonie Broumov vyhlašuje 

H U M A N I T Á R N Í     S B Í R K U  
 

• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  
• Látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek) 
• Domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené) 
• Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
• Obuvi – veškeré nepoškozené 
 

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 : 
 

           pátek   12. 2. 2010       čas:  8,00 – 16,00 hod. 
          sobota  13. 2. 2010       čas:  9,00 – 12,00 hod.                  
 
            místo: Obecní úřad Pernink - Infocentrum 
 

Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, 

 aby se nepoškodily transportem 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. : 224 316 800, 224 17  
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Infocentrum Pernink upozorňuje: 
 

  
PPooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  TTKK OO    
vvee  22..  ppoolloolleett íí  rr ookkuu  22000099    
aa  ppooppllaattkkyy  zzaa  ppssyy  nnaa  rr ookk  22001100    
llzzee  zzaappllaatt ii tt   ddoo  kkoonnccee  úúnnoorr aa      
vv  ppooddaatteellnněě  ((vv  iinnffoocceennttrr uu))  
oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu..  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Upozorňujeme čtenáře Perninských novin, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, 
popř. v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. Za obsah článku 
odpovídá autor. 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.  Děkujeme za pochopení. 

Redakční rada Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková, Iveta Dibelková, Jaroslav Novotný 
 
 

 
PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 

Milan Vachel 
Žižkova 896 

362 21 Nejdek 
                                                   (naproti radnici) 

NABÍZÍ:  
• Brikety 
• Mostecké uhlí 
• Pytlované brikety 
• Dřevěné brikety 
• Pytlované dřevo 
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
• Doprava sypkých materiálů 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Sobota 6. 2.   LOVE AND DANCE  (Polsko 2009) Taneční love story   v 18 hodin     „Love 
and Dance" je film, v němž se mezi rytmem a tancem rodí láska, ve kterém první krůčky 
hrdinů po parketu strhnou lavinu nečekaných událostí. Hlavní hrdinka snímku, začínající 
novinářka Hania, nesměle přešlapuje na prahu kariéry. Právě dostala úkol, jenž se má stát 
jejím vstupním testem. Jenže svět, do kterého vyzbrojená diktafonem právě vyrazila, obrátí 
její dosud poklidný a pečlivě naplánovaný život vzhůru nohama. Objeví v něm vášeň, rytmus 
a hudbu a nechá se jimi zcela pohltit. Seznámí se s Wojtkem, milovníkem street dance, který 
sní o kariéře na Broadwayi, a začne pod jeho vlivem přemýšlet, zda je se svým současným, 
poněkud přízemním snoubencem skutečně šťastná.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 13.2.  MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH  ( USA 2009) Romantická komedie v 18 hodin     
V okouzlující romantické komedii Můj život v ruinách najde turistická průvodkyně Georgia  
sama sebe i opravdovou lásku právě ve chvíli, kdy to nejmíň čeká. Americká profesorka 
historie, která nemá štěstí ani v lásce ani v práci, se rozhodne vydat do Řecka, země svých 
předků, aby zde našla pravé kouzlo života. Během prodloužené návštěvy země začne Georgia 
pracovat jako profesionální turistická průvodkyně, doufajíc, že konečně najde dychtivé 
posluchače, kteří ocení její encyklopedické znalosti antického Řecka. Místo toho jezdí v 
autobuse plném turistů, kteří víc lační po známých řeckých plážích a po zmrzlině než po 
historických památkách zapsaných na seznamu UNESCO. Neústupnost, s jakou trvá na tom, 
aby výletníci poslouchali její nudný, školský výklad oslavující starověký svět, z ní udělá 
nejméně oblíbenou průvodkyni v celé historii cestovní kanceláře. Když Georgia odmítne 
přizpůsobit svůj program nárokům turistů, rozhodne se její šéfka najmout jiného průvodce, 
přehnaně vtíravého Nica, který ji má vystrnadit. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 20.2.  PRINCEZNA A ŽABÁK ( USA 2009) Animovaný / rodinný v 18 hodin     
Walt Disney Animation Studios přichází s klasickou animovanou pohádkou Princezna a 
žabák od tvůrců filmu „Malá mořská víla“ a „Aladdin“. Všichni známe pohádku, ve které 
spanilá princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného prince, s princeznou 
se ožení a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve filmu Princezna a žabák k polibku mezi 
princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti odlišný, a to je pouze první z celé řády 
překvapení, kterými tato třaskavá směs rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá. 
Láska si ale nakonec vždycky cestu najde – ať už mezi princem a princeznou... nebo mezi 
žabákem a žábou... či mezi svatojáknem a jeho milou. Film Princezna a žabák je návratem 
studia Disney ke klasické, ručně kreslené animaci.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27.2.  TRABLE V RÁJI  ( USA 2009) Komedie v 18 hodin   Vypadá jako ráj, ale je 
to peklo. Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč ne. Jenže 
když váš vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi. Čtyři vztahy v 
různé fázi partnerské spokojenosti. Dave a Ronnie  žijí v příšerném stereotypu, ale snaží si to 
nepřipouštět. Joeymu  a Lucy  drží manželství jen silou vůle, Shaneovi už držet přestalo, a tak 
si nabalil novou holku, o pěkných pár let mladší. Jediný solidní vztah mají Jason a Cynthia, 
jenže, jak se ukáže, je to jen pracně udržovaná fasáda, která při setkání s výše zmíněnými 
přáteli najednou spadne. Aby zachránili, co se dá, kývnou Jason a Cynthia na nabídku 
partnerské terapie v ostrovním tichomořském ráji Eden Resort… 
Těšíme se na vaši návštěvu !      Vstupné: 55,-Kč 


