
      
28. ročník, rok 2011, číslo 7-8 

 
 
 
Vážení čtenáři, 
přichází k Vám prázdninové dvojčíslo Perninských novin. Přejeme Vám pěkné prožití letních 
měsíců a v září se těšíme zase na shledání s Vámi. 
 

      Starostka a redakce PN 
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                      Usnesení 8. zasedání ZO Pernink ze dne 30. 5. 2011 
 
 
1/8/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana  Groh a paní Dibelková  a pořizovatele zápisu 
Ing. Vetešník. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
2/8/11 ZO schvaluje program jednání 8. zasedání. Hlasování pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo 
3/8/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 7. zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel nikdo 
4/8/11 ZO prodává p.p.č. 782/23 o výměře 959 m2 jaké jedinému zájemci p.Pavlu 
Zámečníkovi, TGM 11, Pernink  na výstavbu rodinného domu  za  nabídkovou cenu 36,- 
Kč/m2, tato bude uvedena ve smlouvě o smlouvě budoucí, která bude sepsána na základě 
výzvy Obce Pernink, přičemž platí podmínky a pravidla přijatá ZO pro prodej pozemků na 
výstavbu rodinného domu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
5/8/11 ZO schvaluje předložený domovní řád pro obytný dům čp. 30 v Blatenské ulici. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
6/8/11 ZO schvaluje znění nájemní smlouvy pro přidělení bytových jednotek v čp. 30 
v Blatenské ulici. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
7/8/11 ZO přiděluje bytové jednotky v Blatenské ul. čp. 30, Pernink těmto nájemcům: 
• bytovou jednotku č. 1 (přízemí 3+1) pí.Redalové Želmíře, Střední 19, Pernink 
• bytovou jednotku č. 2 (1.patro vpravo 3+1) pí .Mižigárové Heleně, Nádražní 302, Pernink 
• bytovou jednotku č. 3 (1.patro vlevo 3+1)  pí. Hostýnkové Simoně, Rybniční, Abertamy 
• bytovou jednotku č. 4 (2.patro vlevo 1+1) pan Šidovi Josefu, Merklín  
• bytovou jednotku č. 5 (2.patro uprostřed 1+1) paní Dunkové Dagmar, Příčná, Luby  
• bytovou jednotku č. 6 (2.patro vpravo 2+1) paní Mišterové Haně, Rennerova 112, Pernink 
a to od 1.6.2011 s tím, že nájemné bude činit Kč,- 5,-/m2/měsíc a od 1.9.2011 bude nájemné 
činit Kč 20,-/m2 plus zálohové  poplatky za topení, vodu, chodbovou elektřinu  a to na dobu 
určitou do 30.11.2011. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
Ve věci nebylo vyhověno žádosti pana Josefa Mižigára ml. na přidělení bytu, jelikož 
nepředložil požadované dokumenty, ačkoliv byl o této skutečnosti písemně vyrozuměn. 
8/8/11 ZO schvaluje prodej pozemků 
-p.p.č. 340/2 o výměře 197 m2 za částku Kč 36,- /m2 panu Janu Šaškovi, Šafaříkova, Kladno  
-p.p.č. 663/6 o výměře 833 m2 a stpč. 860 o výměře 154 m2 za cenu 35500,- Kč panu 
Martinu Zralému, Jáchymovská 404,  Pernink, s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitosti ponese kupující. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
9/8/11 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 2640 a části p.p.č. 353/1 v k. ú. Pernink 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
10/8/11 ZO schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010, ve kterém byly 
obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v úplném členění platné rozpočtové 
skladby a dalších finančních operací, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a 
obsahu, že bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce, jí zřízené příspěvkové 
organizace a hospodaření s obecním majetkem bez výhrad, kdy celkové příjmy byly ve výši 
Kč 43 511 995,88  a celkové výdaje ve výši Kč 29 155 872,08. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel nikdo 
11/8/11 ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
12/8/11 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za rok 2010, kdy u střediska 
obecní úřad  celkové příjmy činily K č 1717533,91  a celkové výdaje  Kč 1627903,12, u 
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střediska hospodářská činnost činily  celkové příjmy  Kč 310193,-- a v¨celkové výdaje 
257848.50, u střediska krajský úřad činili celkové příjmy Kč 5543916,50 a celkové výdaje 
činily K č 5543916,50. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
13/8/11 ZO schvaluje převod hospodářského výsledku z roku 2010 ve výši Kč 141975,- do 
rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink a využití této částky na posílení mzdových prostředků pro 
2.Q 2011, dále schvaluje použití částky 73228,- Kč z režijních nákladů  poskytnutých na 1. 
pololetí roku 2011 na posílení mzdových prostředků pro 2. Q 2011. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se 1 (Ing. Vetešník) 
14/8/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011 dle předložené rozpisu. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
15/8/11 ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1.Q 2011. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel nikdo 
16/8/11 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink za 1.Q 2011. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo 
17/8/11 ZO schvaluje uzavření předložených smluv o zřízení věcného břemene 
1. s Povodím Ohře, sp. Zřízení věcného břemene k p.p.č. 2594/1 
2. s manžely Gabrielou a Radkem Zíkovými ke stpč. 280  
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
nikdo 
 

 
                      Usnesení 9. zasedání ZO Pernink ze dne 27. 6. 2011 
 
1/9/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Höhnl a p.ing. Kokrhelovou, pořizovatelem zápisu 
pak p. Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se  nikdo 
2/9/11 ZO schvaluje program jednání 9. zasedání. Hlasování:pro 8 hlasů, proti  nikdo, zdržel 
se nikdo 
3/9/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 8. zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
4/9/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 dotace z Kraje ve výši 240000,- Kč na 
opravu střechy čp. 30. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/9/11 ZO schvaluje výměnu bytové jednotky č. 4 v čp. 30, která byla přidělena usn. č. 7/8/11 
p.Josefu Šidovi, Merklín za bytovou jednotku č. 5 v čp. 30, která byla přidělena usn č. 7/8/11 
p.Dagmar Dunkové, Příčná, Luby takto: bytová jednotka č. 4 v čp. 30 bude pronajata 
p.Dagmar Dunkové, Příčná, Luby a bytová jednotka č. 5 bude pronajata p. Josefu Šidovi, 
Merklín. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/9/11 ZO schvaluje záměr prodeje stpč. 267 a stpč. 268 v k.ú.Pernink. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/9/11 ZO neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 349/1 označené GP č. 739-
1311/2011 firmy Robin Baum jako p.p.č. 349/35. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
8/9/11 ZO schvaluje návštěvní řád DIRT PARKU Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
 

Úplné znění 8. a 9.  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. 
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Zprávy ze základní školy 

 
O našem putování 

Poslední měsíc 
školního roku 2010/11 
byl ve znamení 
písemných prací a 

klasifikačního 
ohodnocení pilnosti 
našich žáků, ale byl 
také bohatý na 
sportovní a kulturní 
akce. 
Sport a kultura byly 
náplní turisticko-
vlastivědného pobytu 
žáků 1. stupně ve 
Špindlerově Mlýn ě.  
Děti si pobyt užívaly 
v krásném hotelu 
v centru Špindlerova 
Mlýna. Rychle se 

naučily v prostředí, které naprostá většina zažila poprvé v životě, chovat. I stolování 
v hotelové restauraci s obsluhou číšníků jim brzy připadalo normální. Největší úspěch však 
měly snídaně formou švédských stolů, kde si všichni vybírali podle chuti. Však se také vždy 
musely pořádně posilnit. 
 
Hned první den po příjezdu nás čekala náročná túra k prameni Labe. I když jsme si jednu 
cestu usnadnili výjezdem lanovkou na Medvědín, přesto byla celá túra dlouhá cca 25 km. A tu 
zvládli i malí druháčci. A pak se již střídaly dny, které byly lehce odpočinkové, se dny, kdy 
jsme nachodili vždy kolem 20 km. Mezi ty odpočinkové patřila návštěva Vrchlabí a místního 
muzea s projekcí o krkonošské přírodě a o Grónsku. Dále přímo ve Špindlu několikrát 
návštěva bobové dráhy a pro ty statečnější zdolání lanového parku, 3 x návštěva Aquaparku a 
téměř každodenní výprava k „Labužníkovi“ na nejlepší špindlerovskou zmrzlinu. 
Největší úspěch měla túra k Bílému Labi, kde se, v téměř letním počasí, v nádherně čisté vodě 
na oblých kamenech děti cákaly a náležitě se vyřádily. Nebo další, ta na Luční boudu, kde 
prodávali obří rohlíky a vynikající borůvkové koláče. Cesta Kozími vrchy s nádhernými 
výhledy byla nezapomenutelná. Pro kluky byly magické vojenské bunkry, které si mohli na 
hřebenech důkladně prohlédnout. 
Tak nohy dětí i dospělých stále více ladily formu a poslední den pobytu přišel prubířský 
kámen: výstup na Sněžku. Nejdříve cesta na Špindlerovu boudu autobusem a potom dále po 
svých většinou po polském území kolem nádherných ledovcových karů s překrásnými 
výhledy, ale i nebezpečnými místy. S odpočinkem u monumentálního poledního kamene 
trvala cesta až na vrchol cca 4 ½ hodiny. Na Sněžce sice bylo větrno a zima, ale hřál nás 
pocit, že jsme to dokázali a také čaj s horskou přirážkou v místním bistru. Pak ještě turistická 
razítka, která žáci všude, kde jsme byli, sbírali a tiskli na pohlednice našeho hotelu. A cesta 
zpět. Přes Úpské rašeliniště, kde jsme pozorovali badatele vysokohorského ptactva na číhané, 
přes Luční boudu se svačinou z vyhlášených koláčů a rohlíků, melancholickým Modrým 
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dolem a kolem Výrovky prudce dolů. Nohy zvyklé každodennímu přídělu kilometrů už ani 
nestávkovaly, a tak děti i s 25 km zátěží v nohách pobíhaly vesele kolem, hrály hry a kluci 
dokonce cestou zpět ještě stihli pravou bitvu spartských bojovníků v lese nad hotelem.  
Potom sprcha, odpočinek a poslední večeře. Výborná jako každý den. A následovalo trochu 
smutné balení zavazadel.  Ráno poslední snídaně a Ríša už se nemohl dočkat rodičů, kteří 
přijeli, posnídali, naložili zavazadla, vyslechli první zážitky a opustili nás. Při zpáteční cestě 
domů jsme si ještě udělali výlet po Praze. Navštívili jsme vrch Petřín s rozhlednou a 
bludištěm, Pražský hrad, několikrát se projeli metrem, tramvajemi i lanovkou na Petřín. Se 
žaludky plnými  občerstvení z MC Donalda na Malostranském náměstí a s hlavami plnými 

dojmů, spokojeni a opálení jsme usedli do autobusu Student Agency směr Karlovy Vary, 
vstříc náručím rodičů. 
Krásy Krkonoš a nevšední zážitky mohli naši mladí turisté prožít nejen díky nám, třídním 
učitelkám, ale také díky vaší vstřícnosti. Děkujeme p. Zíkové a p. Pošvové za úspěšné jednání 
se sponzory, jejichž finanční příspěvky umožnily pobyt zrealizovat. P. Čadkové a manželům  
Eretovým za dopravu zavazadel  a p. Čadkovi, který se nebál strávit svou týdenní dovolenou 
trochu jinak a vyzkoušet si roli pedagoga. Děkujeme! 
 
Naši sponzoři: 
Manželé Zíkovi, Pošvovi, Zahrádkovi, Štefanovi, Hánělovi, Vejražkovi, Ing. Šinták, p. M. 
Mϋller, p. Skopalík, p. M. Vosátka, MUDr. Böhmová, MUDr. Holzhauserová, MUDr. 
Vyleťal, MUDr. Pazdiora, MUDr. Bouška, MUDr. Kvasnička, MUDr. Kinc  p. F. Lněnička, 
p. M. Plachý, p. Pichlík, p. P Synáček, Ing. Riedl, p. Svobodová, , p. Hlavsová, p. R. Holý, p. 
P. Kraft, fa. Alarmy – Dvořák, p. M. Panak,  fotbalisté TJ Sokol Pernink                     
 
Děkujeme za vaši vstřícnost a finanční podporu našeho pobytu v Krkonoších. 
Závěrem bych chtěla podotknout, že spoustu zajímavých míst můžeme navštívit i v našem 
okolí, ale náš pobyt nebyl pouze o přírodě. Byl také o společném soužití, o komunikaci se 
spolužáky, o navázání a prohloubení  kamarádských vztahů, o rozvoji vlastní samostatnosti, o 
společenském chování a o mnoho dalších o….. 
                                                                        

  Lenka Grygarová, Erika Krnáčová – učitelky ZŠ 
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Jak viděl výlet do Krkonoš doprovod 
 
V červnu jsem jel jako doprovod našich dětí z prvního stupně na školní výlet do Špindlerova 
Mlýna, společně s paní učitelkou Lenkou Grygarovou a Erikou Krnáčovou. 
Celý týden  jsme měli naplánovaný tak, aby se děti vyžily a poznaly krásu Krkonoš. Paní 
učitelky měly vše připravené skoro dokonale a já se nestačil divit, kolik práce a času na tom 
strávily. Bez sebemenší chybičky byl každý den uzpůsoben počasí. Obdivuji také děti, že ušly 
za ten týden tolik kilometrů a musím pochválit personál Hotelu Palace Club, který se o nás 
perfektně staral. 
Myslím, že naše škola má velice kvalitní a obětavé pedagožky, které vnímají svou práci i jako 
koníčka.V jejich péči nemám obavu o budoucnost svých dětí. Proto paní učitelce Lence 
Grygarové a Erice Krnáčové ještě jednou děkuji.  

Jan Čadek  
 
 
Loučili jsme se se žáky Základní školy v Perninku 
 
Naši deváťáci se důstojně rozloučili s koncem jedné důležité životní etapy před vstupem do 
dospělosti. Slavnostní vyřazení žáků 9. třídy se konalo na Obecním úřadě v Perninku s rodiči 
žáků a představiteli Perninku a Abertam.  
Slavnost se nesla v duchu vzpomínek na školní léta v základní škole, poděkování za přípravu, 
péči, porozumění a vedení žáků rodiči i pedagogy. Deváťáci neopomněli poděkovat za 
materiální vybavení školy a postavení nové tělocvičny. 
Žáci převzali z rukou starosty Zdeňka Lakatoše pamětní listy, které město Abertamy žákům 
věnovalo. Od starostky Jitky Tůmové byli „ošerpováni“ stuhou s logem školy a jménem žáka.  
Oslavenci pak věnovali maminkám kytku, vedení města a obce  ručně malované obrazy od 
žáků. 
Děkujeme všem za pomoc a podporu, že jsme mohli uskutečnit tuto slavnost, a že jsme se 
dostali tak daleko a můžeme vstoupit do „velkého života“, který nás čeká. 

 
                                                                                                  Eva Hejtmánková, třídní 9. tř. 
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Vycházející žáci deváté třídy se rozloučili poznáváním krás po Západočeském kraji, ale na 
školu v Perninku budou rádi vzpomínat. Ahoooj deváťáci 2011. 

 
 

Když děti škola baví 
 
Fyzika není vždy oblíbený předmět, ale děti ve škole v Perninku baví. A to nejen díky výuce 
v počítačové učebně, vyhledávání informací na internetu a práci s interaktivní tabulí. Děti 
mohly během školního roku zkoumat fyzikální jevy v praxi formou mnoha pokusů. Například 
pozorovaly růst krystalů ze soli, vznik statické elektřiny třením, účinky magnetického pole na 
železné piliny,   zkoušely vodivost destilované a slané vody, dále princip zvonku, 
elektromagnetu a zapojovaly elektrické obvody. 
I já jsem měla to štěstí, že naši třídu na gymnáziu vyučoval od 1. ročníku nadšený učitel 
fyziky – čerstvý absolvent VŠ. Celou třídu fyzika bavila, téměř všichni měli jedničky, dvojky. 
Bohužel zájem panu učiteli vydržel pouze 3 roky. Ve „čtvrťáku“ už jsme měli smůlu.  
Je chvályhodné, že panu Mgr. Vojíři nadšení z fyziky a její výuky zůstalo celé roky. Mohou 
tak z toho mít užitek naše děti.                                                      

           Z. Vaníčková   
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TJ Sokol Pernink 

 
Výjimečné utkání s charitativním podtextem 
 

 

Hokejisté HC Energie se s dalším přátelským fotbalovým utkáním představili i v Perninku, 
kde na ně čekala jedenáctka místního Sokola. Nakonec se extraligový hokejový tým radoval z 
vítězství 1:0.  
 

Zápas samotný se málem ani neuskutečnil. V noci před utkáním se nad Perninkem prohnala 
bouře a hřiště připomínalo spíše 
bazén. Naštěstí slunce hrací 
plochu trochu vysušilo, takže obě 
jedenáctky se mohly postavit proti 
sobě. Jenomže co čert nechtěl. 
Téměř s úvodním hvizdem 
rozhodčího Bohuše Eliáše se nebe 
zatáhlo a na všechny přítomné 
spadly další litry vody. Proto byl 
první poločas po dvaceti minutách 
ukončen. 
 

Druhý se hrál něco málo přes 
třicet minut. Hrál? To není to 
správné slovo. 
Hráčům obou celků chyběly 
ploutve a šnorchl, aby si mohli 
zaplavat. Hřiště připomínalo 
bazén na vodní pólo kombinovaný 
s bahenními lázněmi. 
 

Přesto se diváci dočkali jedné 
branky. Tomáš Závorka vypálil a domácímu brankáři Lukáši Aiznerovi proklouzl mokrý míč 
pod rukama do sítě. 
V dalších minutách přišly na řadu penalty a v těch se snažili střelci co nejvíce vykoupat 
brankáře v blátě. Jak Martin Zaťovič, který hájil branku Energie, tak Marcel Bystřický, jenž 
nastoupil místo Lukáše Aiznera, si v kalužích s vodou libovali. Nakonec i na pokutové kopy 
vyhrála Energie.  
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Sokol Pernink přistoupil k celému 
utkání jako k charitativní akci. 
Rozhodčí utkání Bohuš Eliáš 
dlouhodobě pomáhá dětem v 
dětských domovech po celém 
kraji. Výtěžek ze vstupného 
společně s honorářem hlavního 
rozhodčího činil tři tisíce korun. 
Za klub Sokola Pernink předal 
vybranou částku Miroslav Hájek. 
„Přiznám se, že jsem nenalézal 
slov. Jsem dojatý, šťastný a za 
všechny děti moc děkuji všem, 
kteří přispěli,“  poznamenal po 
utkání rozhodčí Eliáš. 
 
 

 

Před necelým měsícem uspořádal Bohuš Eliáš turnaj ve stolním tenise v Dětském domově v 
Dlažkovicích. Vítězové celého turnaje dostali mimo jiné dresy od chodovského stolního 
tenisty Františka Plačka, který v loňském roce působil v 1. italské lize, konkrétně v Juventusu 
Turín. V září by Bohuš Eliáš rád uspořádal již 3. ročník Eliho turnaje v malé kopané pro děti z 
dětských domovů.  

Jan Čech 
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Závěr sezóny a výsledky turnaje 
 
Poslední utkání sehráli žáci na hřišti Pily. Utkání plné zvratů nakonec skončilo smírně 3:3. 
Naše tři branky vstřelil Petr Čečák. 
 
18. 6. se pořádali v Hroznětíně dovednosti fotbalu. Tam si žáci vyzkoušeli jak si rozumí 
s míčem. Za Sokol Pernink se zúčastnili: Pavel Kotrla, Dominik Hanšut, Václav Mašek, Petr 
Čečák, Ondřej Duda a Jindřich Duda. Každý soutěžil ve své ročníkové kategorii. Pěkné třetí 
místo si vybojoval Petr Čečák. 
 
25. 6. se konal 5. ročník turnaje „O pohár starostky obce“ v žákovské kopané. Zúčastnili se 
čtyři mužstva: Jiskra Kovářská, Ajax Kolová, Baník Pila a domácí Sokol Pernink. Počasí se 
naštěstí umoudřilo a turnaj se odehrál s těmito výsledky: 
 
Pila  : Kovářská 1:0 
Kovářská : Kolová  0:3 
Kolová  : Pernink 0:0 
Kovářská  : Pernink 0:1 
Pila  : Kolová  1:0 
Pila   : Pernink 4:0 
 
Tyto výsledky určily i konečné pořadí. První místo Baník Pila, druhé Sokol Pernink, třetí 
Ajax Kolová a čtvrté Jiskra Kovářská. Dále byl vyhlášen nejlepší hráč: Jakub Lattisch - Pila,  
nejlepší střelec: Martin Eisenraich - Kolová a nejlepší brankář: Jan Sedlecký – Pernink.  
 

Pěkný turnaj byl bohatý na ceny, které jsme získali díky našim sponzorům. Velké poděkování 
patří těmto sponzorům: Obec Pernink - starostka Jitka Tůmová, Quilt Pernink, Truhlárna 
Josef Kašpar, Lyžařská škola Marian Panak, Restaurace Tina, Manželé Janeckých, manželé 
Vejražkovi, Auto Ragazi - manželé Zíkovi, Hospůdka u Kostela – manželé Novákovi, Alarmy 
Jan Dvořák – manželé Dvořákovi, Gábina Čadková, Alois Štauber ml., Václav Mach, Jiří 
Ryzka, Martin Miller, Antonín Sedlák, Václav Bláha, Petr Mrňka. 
 

   Václav Mašek ml. 
 
 

 
Postřehy z dění v obci 

 
 
Slavnostní otevření nově zrekonstruovaných sociálních zařízení v Domově 
pro seniory v Perninku 
 
Ve středu 8. června se v Domově pro seniory v Perninku uskutečnilo slavnostní otevření nově 
zrekonstruovaných sociálních zařízení, které jsou určeny nejen obyvatelům Domova pro 
seniory, ale také personálu. Na jejich rekonstrukci a na nákup nového vybavení přispěl 
Karlovarský kraj finanční částkou ve výši 3,8 milionu korun a celkové náklady dosáhly 
necelých 4,8 milionu korun. Tato akce byla plánována několik let, část nákladů mohla být 
uhrazena z investičního fondu Domova pro seniory. Celá akce by se však neobešla bez 
pomoci náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka a vedoucí odboru 
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sociálních věcí na krajském úřadu Stanislavy Správkové. Veškeré práce probíhaly za provozu, 
ale žádný z klientů domova si na to nestěžoval. S hlukem a prachem se obyvatelé vyrovnali s 
velkou dávkou tolerance a trpělivosti, a to zřejmě i proto, že viděli, jak jim před očima rostou 
nové nádherné koupelny, toalety a další speciální místnosti. Ty staré pocházely z roku 1993. 
Nyní se úpravou a vybavením rovnají moderním nemocnicím a podobným zařízením ve 
vyspělých zemích. Veškeré projekty měl na svědomí projektant Ing. Roman Gajdoš, do 
rekonstrukce se vešlo i vymalování chodeb a schodišť a také výměna lina. Do budoucna se 
ještě uvažuje o rekonstrukci hlavního vestibulu a v plánu je i varianta přestěhovat některé 
kanceláře z přízemí do podkroví a tím vytvořit prostor pro zbudování jednolůžkových pokojů. 
  
Nad celou rekonstrukcí vedla stavební dozor Ing. Jitka Schafferová, práce odvedla stavební 
firma Josef Gonda – Nejdek. Na průběh prací dohlížel zaměstnanec domova Juraj Petrovský, 
vedoucí technického úseku. Největší zásluhu a podíl na zdařilé akci má však samotná 
ředitelka Domova pro seniory v Perninku Ing. Jiřina Hlavanová, která tomu věnovala nemálo 
času a úsilí. Za to si zaslouží velký obdiv a poděkování.  
 
Slavnostního otevření se kromě náměstka hejtmana M. Čermáka a vedoucí odboru sociálních 
věcí S. Správkové zúčastnili zástupci okolních zařízení, z DD Matyáš v Nejdku JUDr. 
Blažková, z Domova se zvláštním režimem na Mariánské pí. Příhodová – vedoucí EO, další 
zástupkyně z krajského úřadu, projektant Ing. Gajdoš, místostarostka Města Abertamy  J. 
Rojovská, M. Panak za stavební úřad Pernink, Josef Gonda – stavební firma, J. Petrovský – 
vedoucí techn. Úseku a Eva Stočesová – vrchní sestra – zaměstnanci, za obec Pernink pak 
Petr Groh a Rudolf Höhnl st. a samozřejmě ředitelka domova Ing. Jiřina Hlavanová. 
 
Domov pro seniory v Perninku je od 1. 1. 2007 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje. 
Kapacita zařízení je 55 seniorů, do tří let by se ale měla snížit na 50. 
 
                                                                                               Petr Groh, zastupitel obce Pernink  
 
Oslava dětského dne:  
V zajetí pohádkových postav 
 

Jako každoročně jsme v červnu uspořádali v naší obci 
oslavu dětského dne pro naše nejmenší. Celá akce by se 
neobešla bez podpory sponzorů a především 
dobrovolníků, kteří se podíleli na jejích přípravách a 
průběhu.  
 
Na děti čekala kouzelná stezka se stanovišti, které 
obsadily večerníčkové postavy jako např. Bob a Bobek, 
Mach s Šebestovou, Pat a Mat a nechyběla ani Maková 
panenka s motýlem Emanuelem. V cíli všechny 
účastníky zvaly k odpočinku s posezením při občerstvení 
a  také zábavě jako např. ukázka policejní a hasičské 
techniky, balónkové kreace klauna a další doprovodné 
soutěže. Počasí se i přes nepříznivou předpověď 
vydařilo, a tak můžu s potěšením říci, že se dětský den 
pořádaný naší obcí a ZŠ a MŠ Pernink vydařil.  Chtěl 
bych ještě jednou poděkovat sponzorům, bez jejichž 
pomoci - ať finanční nebo materiální - by se tato akce 
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konat nemohla, a především těm, kteří svůj volný čas věnovali organizaci celého dětského 
dne. 
Nevyužité finanční prostředky ze sponzorských darů budou použity na další akce pořádané 
obcí pro ty nejdůležitější, a to děti.                            

    Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
      Sponzoři:
• Obec Pernink 
• Květinářství - vinotéka Gutová 
• Skiareál U nádraží - Zdeněk Kučera 
• Sport TON Hračky - Milan 

Zahrádka 
• Marian Panák - Škola lyžování 

Marian 
• Smíšené zboží Junek 
• Krámek u Patrika 
• firma pana Hüttnera 
• Lékárna Zdravíčko 
• Truhlárna Kašpar 
• Jaroslav Aizner – Truhlářství 
• Auto Ragazi - Radek Zíka 
• Dáňa a Löffler v.o.s. 
• Zámečnictví Vlastimil Vítek 
• QUILT s.r.o. 
• Korunní s.r.o. 
• SLOT Game a.s. 
• Ecotoner s.r.o. K.Vary 
• Manželé Novákovi - Hospůdka U 

Kostela 

• Jan Tůma - restaurace Tina 
• Penzion u Bendů 
• Penzion U Tří louží pan Synáček 
• Dagmar Junková - pension 
• Jana Vejražková - „sekáč“ 
• MUDr. Jan Pazdiora  
• MUDr. Tadeáš Maślanka 
• Ing. Jan Dvořák 
• Ing. Jiří Veselý 
• Manželé Jitka a Milan Tůmovi 
• Manželé Grahsbergerovi 
• Rodina Machova 
• Rodina Janeckých 
• Alena Freytag 
• Jana Taschnerová 
• Alois Štauber ml. 
• Rudolf Kolitsch 
• Rudolf Holý 
• Ludmila Ceková 
 

   + výnos z plesu
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VÝZVA 
 

Prosím dámy, které mě navštívily v řezbářské dílně v Abertamech  

v pátek 27. května tohoto roku, aby mne kontaktovaly na mobilu: 

604 948 660. 

Jiří Lain, řezbář, Abertamy 

 
 
 
Zálesácká olympiáda bude i napřesrok 
 
Celá naše rodina by chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na dětskou Zálesáckou 
olympiádu konanou 11. června na Dolní Rybné rodinou Mynaříkových. Veříme, že v dalších 
ročnících, které naše rodina opět uspořádá, budou všichni účastníci tak spokojení jako letos. 
Vyjadřujeme ještě jednou dík: majiteli restaurace u Bendů,  p. Kašparovi - majiteli truhlárny, 
p. Gutové - majitelce vinotéky, paní Zahrádkové - majitelce hračkářství a papírnictví, dále 
firmě Quilt a zvláště pak obci Pernink a starostce Jitce Tůmové.  
 

   Jaroslav Mynařík, Dolní Rybná 
 
 

       
     PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 
 
         NABÍZÍ:   
                                                                                          Milan Vachel                               

• Brikety                                                                    Žižkova 896            
• Mostecké uhlí                                                         (naproti radnici)  
• Pytlované brikety                                                    362 21 Nejdek         
• 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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Obecní úřad informuje 

 
 

  
UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  

  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    

vv  11..  ppoolloolleett íí    22001111  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    

oodd  2255..  77..  ddoo  3311..  88..  22001111    

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

 

INFOCENTRUM - PODATELNA 

Bude v době dovolené zavřeno: od 11. 7. do 22. 7. 2011 

Služby podatelny, poplatky TKO, kopírování atd. zajistí Matrika 

v 1. patře OÚ 
 

 
 
 
 

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. Děkujeme. Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 

Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, popř. 
v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. 

Ročník 28, číslo 7-8, vydáno 8.7. 2011 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 

Sobota 9.7. PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA (USA 2011) Dobrodružný 
Tento film znovu představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor, které byly hlavním 
důvodem obrovského úspěchu celé série. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána 
Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty připlete 
tajemná Angelica (Penelope Cruz), není si jistý, zda se zamiloval, nebo zda se jedná o 
nemilosrdnou podvodnici, která ho využívá k tomu, aby nalezla legendární Pramen mládí. 
Když ho přinutí vstoupit na palubu lodi Queen Anne's Revenge, které velí slavný a obávaný 
pirát Černovous, ocitá se Jack na neočekávaném dobrodružství, během kterého nemá tak 
docela jasno v tom, kdo je pro něj větší hrozbou: zda Černovous či Angelica, se kterou sdílí 
tajuplnou minulost..  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 137 min.Český dabing. ŠÚ projekce.                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.7.  MEDVÍDEK PÚ  (USA 2011) Animovaná komedie. S filmem Medvídek Pú 
se malí diváci vrací do Stokorcového lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip a 
žertovná atmosféra původních krátkých filmů. Přichází zábava ve společnosti „přihlouplého 
Medvěda“ a jeho přátel Tygra, Králíčka, Prasátka, Sovy, Klokanice, Klokánka...a 
pochopitelně také Ijáčka, který ztratil ocásek. Režie: Stephen Anderson, Don Hall. Mládeži 
přístupno.           Délka filmu: ca. 60+10min.            Český dabing.                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.7.   GULLIVEROVY CESTY (USA 2011) Dobrodružná komedie 
V moderním, rodinném a komediálním pojetí klasické pohádky Jonathana Swifta hraje Jack 
Black Lemuela Gullivera, obyčejného chlápka, který třídí poštu v redakci newyorských novin 
a sní o tom, že z něj bude autor cestopisů. Podfukem se mu podaří přesvědčit editorku Darcy, 
kterou tajně miluje, aby ho pověřila napsáním článku o Bermudském trojúhelníku. Během 
výpravy na Bermudy Gulliver ale ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země 
Liliputánů. Zde je sice nejprve zatčen generálem Edwardem, ale již brzy se z něj stane všemi 
obdivovaný a respektovaný obr. Gulliver pomáhá prostému hochovi Horatiovi namluvit si 
princeznu a sám dokáže porazit nepřátelskou armádu Blefusciánů. K tomu přidá několik 
smyšlených povídaček o tom, jak vymyslel největší vynálezy světa a jak byl ve středu dění 
těch nejdůležitějších světových událostí a jeho důležitost nabývá vskutku obřích rozměrů. 
Když ale vyjde najevo skutečná pravda o tom, co je zač, ztratí Gulliver veškerou přízeň, 
kterou si u Liliputánů vydobyl. Navíc se kvůli němu Liliputáni ocitnou ve velkém nebezpečí a 
tak mu nezbývá nic jiného než nalézt způsob, jak napravit všechny škody, které spáchal. 
Režie: Rob Letterman. Mládeži přístupno. Dékla filmu: 84 min.Český dabing.   ŠÚ projekce.              
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 6.8.   Kino nehraje ! 
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Sobota 13.8.   ČERTOVA NEVĚSTA (ČR 2011) Pohádka 
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy českých pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra 
Zdeňka Trošku, který doposud tvořil pekelníky, kteří byli buď malí, ale šikovní, případně 
tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí. V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale Čertova 
nevěsta ukáže, že s čerty skutečně nejsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící humorem, 
triky a hvězdami v hlavních rolích. V tomhle království chybí ke štěstí jen následník trůnu. 
Král (David Suchařípa) si z toho nedělá těžkou hlavu, ale královna (Sabina Laurinová) se 
trápí a pro potomka by se byla ochotná i upsat peklu. A protože čert (Karel Zima ) nikdy 
nespí, čeká ji i jejího manžela půlnoční dostaveníčko v Čertově mlýně, kde dostanou 
prazvláštní nabídku. V první chvíli ji odmítnou, ale...Dále hrají: František Němec, Eva 
Josefíková, Václav Šanda ad.                Mládeži přístupno.          Délka filmu: ca. 101min.                                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 20.8.    AUTA 2  (USA 2011) Animovaná komedie. Hvězdné závodní auto Blesk 
McQueen a jeho přítel jedinečný odtahový vůz Burák se ve filmu „Auta 2“ dostanou na 
úžasná místa, když  je jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním 
celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale 
cesta na šampionát je plná děr, objížděk a komických překvapení, když se Burák připlete do 
svého vlastního netušeného dobrodružství: mezinárodní špionáže. Burák, který je rozpolcený 
mezi tím, že má Bleskovi McQueenovi pomáhat ve vysokém závodu a zároveň se účastnit 
špionážní mise s nejvyšším utajením, se na své cestě plné akcí dostane do honičky, která ho 
zavede do ulic Japonska a Evropy, kam ho stopují jeho přátelé a kde ho sleduje celý svět. 
K legraci, která se odehrává v rychlém tempu se, přidává pestrá směsice nových účinkujících 
aut včetně tajných agentů, hrozných darebáků a mezinárodních soupeřů závoďáků. Režie: 
John Lasseter, Brad Lewis.  
Mládeži přístupno.         Délka filmu: ca. 100 min.         Český dabing.                  ŠÚ projekce.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27.8.  RYCHLE A ZB ĚSILE 5  (USA 2011) Akční. Akce v Riu. Nohou 
zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň 
ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Pod vedením režiséra 
Justina Lina, jenž si vydobyl ostruhy na předchozích dvou dílech slavné akčně závodní série, 
se potkávají všichni staří známí – Paul Walker, Vin Diesel a Jordana Brewster – které 
tentokrát doplňuje i akční hvězda první velikosti Dwayne Johnson.Česká policie může zůstat 
v klidu, veškeré silniční běsnění se bude odehrávat v rozpálených ulicích brazilského Ria. Až 
sem utekli před spravedlností notorický zločinec s dobrým srdcem Dom Toretto (Vin Diesel) 
a Brian O´Conner (Paul Walker), bývalý polda, který mu naposled pomohl utéci z vězení. Ne 
však náhodou. Do města pod obří Ježíšovou sochou je přivedl plán, na jehož konci na ně čeká 
vstupenka ke svobodě. Potíž vězí v tom, že ten plán, v nominální hodnotě 100 miliónů dolarů, 
které na ně čekají v sejfu policejní stanice, je naprosto šílený. Brian a Dom povolají do Ria 
bývalé parťáky, aby zvýšili své šance na úspěch, jenže proti nim nestojí jen zkorumpovaný 
narkobaron a jeho bojůvka, ale také drsný federální agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson). 
Hobbs je typ člověka, který bere svou práci smrtelně vážně, a když dostane nějaký úkol, tak 
ho vždycky splní. A to je pro oba hrdiny smrtonosná kombinace. Ještě že mají auta a 
schopnost dostat z nich pokaždé to nejlepší… 
Režie: Justin Lin. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 130 min. České titulky.     


