
 
 

     28. ročník, rok 2011, číslo 1 
 
Milí čtenáři! 
 
Dovolte mi, abych Vám všem popřála do nového roku hodně štěstí,  radosti, úspěchů a ze 
všeho nejvíc pevné zdraví. Ať se Vám vše daří, a ať se Vám v naší obci žije spokojeně. 
Budeme se ze všech sil snažit, aby tomu tak bylo.  
             Jitka Tůmová, starostka obce 
Vážení spoluobčané,  
 
úvodem bych Vám chtěl popřát mnoho štěstí a 
zdraví do nového roku. Pevně věřím, že rok 
2011 bude pro naši obec a tedy pro každého z 
nás znamenat rok správných rozhodnutí,  
úspěšných projektů a vzájemné spolupráce ve 
prospěch rozvoje naší obce. 
Prosinec s sebou přinesl vydatnou sněhovou 
nadílku, která tu již několik let v takové míře 
nebyla. Nekončící přívaly sněhu pro všechny 
znamenaly kromě každodenního odklízení 
před vlastními domy, garážemi a 
provozovnami, také zkoušku naší trpělivosti. 
Přes veškeré úsilí nebylo možné technicky 
zajistit včasné odklizení sněhu ze všech ulic v 
ranních hodinách. Pro efektivní zimní údržbu 
bylo v roce 2006 v rámci smlouvy o zimní 
údržbě schváleno rozdělení  místních 
komunikací do čtyř základních kategorií. 
Jedná se o kategorie A, B, C, D podle 
důležitosti pro chod obce. Například kategorii 
A  tvoří ulice Meinlova, Rennerova, Nádražní,  
kategorii B ulice Střední, Kostelní a Školní 
Louka. Po dobu trvalého sněžení se přednostně odklízí sníh na komunikacích kategorie A. 
V případě stálého sněžení, které provázelo minulý měsíc, nebylo možné zajistit bezprostřední 
odklizení sněhu ze všech místních komunikací včetně odstavných ploch a příjezdových cest 
k domům v naší obci. Pan Václav Sloup, se kterým má obec uzavřenu smlouvu o provádění 
zimní údržby, se ze všech sil snažil vyhovět našim požadavkům týkajícím se odklizení sněhu 
z ulic. Tímto bych chtěl Vás, občany horské obce Pernink, požádat o pochopení a trpělivost 
v souvislosti s odstraňováním sněhu. V některých místech je již sněhový pluh nepoužitelný a 
tak dochází k vyfrézování napadaného či nahrnutého sněhu na přilehlé obecní pozemky a 
v některých případech i na ty soukromé. Jako vedení obce ctíme zásadu soukromého 



 2 

vlastnictví a tak věřte, že ve výjimečných případech tento vyfrézovaný sníh na Vašich 
pozemcích není účelovou provokací, nýbrž následek kalamitní sněhové situace v  obci. Je 
v našem zájmu zachovat průjezdné ulice za použití všech dostupných prostředků. Musíme si 
také uvědomit, že obec má na zimní údržbu vyčleněnou určitou část finančních prostředků, 
jejíž případné navýšení by mohlo znamenat omezení některých naplánovaných akcí k rozvoji 
obce. Děkuji za Vaše pochopení. 
Rád bych Vás také informoval, že v prosinci 2010 poskytla Obec Pernink sponzorský dar ve 
výši 200 Kč na dobití mobilního telefonu, který mají k dispozici policisté zdejšího obvodního 
oddělení, pokud jsou mimo služebnu v terénu. Toto telefonní číslo  720 274 022 můžete 
použít nejen k oznámení přestupků a trestných činů, ale také v případě nouze související 
s ohrožením života a zdraví. Nutno podotknout, že se nejedná o nahrazující tísňovou linku 
Policie ČR, nýbrž pouze o telefonický kontakt na právě sloužícího policistu.    
Nakonec bych Vás chtěl pozvat na 1. reprezentační ples Obce Pernink za přispění 
dobrovolných hasičů, který se bude konat v sobotu 26. 2. 2011 v komunitním centru 
Krušnohorka. K poslechu a tanci bude hrát živá kapela. Tímto bych chtěl požádat případné 
zájemce o spolupodílení se na organizaci plesu, aby mne kontaktovali na tel.: 777 620 095. 
 
           Ing. Ladislav Vetešník, místostarosta obce  
 

 
       

                                                   Usnesení 2. zasedání ZO Pernink 
 

Usnesení 2. zasedání ZO Pernink konaného dne 29.11.2010 od 17.30 hod. v zasedací 
místnosti obecního úřadu 
 

1/2/10 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Petra Groha a pana Rudolfa Höhnla a 
zapisovatelku Ing. Janu Kokrhelovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
2/2/10 ZO schvaluje program jednání 2. zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo  
3/2/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 46. zasedání a 1. zasedání ZO Pernink 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
4/2/10 ZO schvaluje předloženou zastavovací studii – Selská cesta, kterou zpracovala firma 
Baustav Karlovy Vary. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
Hospodářka ZŠ a MŠ Pernink p. Chlupáčová seznámila zastupitele s hospodařením ZŠ a MŠ 
k 30.9.2010.  
5/2/10 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 30.9.2010. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo  
6/2/10 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů ve výši Kč 205,--  panu Mgr. Josefu 
Svobodovi a pověřuje hospodářku školy provedením proplacení. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
7/2/10 ZO schvaluje použití prostředků ve výši 30.000,- Kč z provozních nákladů ZŠ a MŠ na 
mzdové náklady ZŠ a MŠ.  Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/2/10 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2010. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
9/2/10 ZO pověřuje finanční výbor přípravou rozpočtu na rok 2011. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/2/10 ZO bere na vědomí zisk hospodářské činnosti obce ve výši 182.815,- Kč. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
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11/2/10 ZO souhlasí s úpravami rozpočtu po posledním zasedání ZO, a to v případě 
nepředvídatelných výdajů a v případě přijatých dotací z jiných veřejných rozpočtu (jak 
příjmů, tak výdajů) a pověřuje starostku obce provedením příslušných rozpočtových opatření. 
O těchto změnám bude starostka obce informovat zastupitele na dalším zasedání ZO, které 
bude bezprostředně následovat po provedených změnách. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
12/2/10 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2010, č. 8/2010, č. 9/2010, č. 10/2010 a č. 
11/2010 dle předložených rozpisů.  Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
13/2/10 ZO schvaluje odměňování neuvolněných zastupitelů dle nařízení vlády č. 20/2009, a 
to odměnu místostarostovi obce ve výši Kč 7.509,- Kč měsíčně a dále odměnu předsedovi 
výboru ve výši 880,- Kč + 180,- Kč měsíčně, odměnu členovi výboru ve výši Kč 570,- Kč + 
180,- Kč měsíčně a členovi zastupitelstva ve výši Kč 280,- Kč + 180,- Kč měsíčně s účinností 
od 1.12.2010. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
14/2/10 ZO souhlasí se schválenými projekty pro Obec Pernink za svazek obcí Bystřice a 
s náklady na průzkumy a posudky a projektovou přípravu dle předložené rekapitulace ve výši 
752 tis. Kč. Hlasování: pro 8 členů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Höhnl) 
15/2/10 ZO schvaluje splátkový kalendář panu Miroslavu Baumovi – SKI-Lift-Servis, 
Severní 9, Karlovy Vary, a to tak: 23 splátek ve výši 4.500,- Kč a 24 poslední splátku ve výši 
3.644,- Kč. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
16/2/10 ZO schvaluje úhradu částky ve výši 13.256,- Kč panu M. Baumovi – SKI-LIFT-
Servis, Severní 9, Karlovy Vary dle dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11.12.2000 
s tím, že touto částkou budou umořeny splátky dle splátkového kalendáře. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
17/2/10 ZO ruší usnesení č. 11/46/10 ze dne 27.9.2010. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
18/2/10 ZO schvaluje záměr pronájmu č.p. 308 v Blatenské ulici, Pernink a pověřuje 
starostku vypsáním záměru. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
19/2/10 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2011 a pověřuje pana Ing. Ladislava Vetešníka k 
provádění svatebních obřadů v případě nepřítomnosti starostky obce. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 

 
       

                                                   Usnesení 3. zasedání ZO Pernink 
 

Usnesení 3. zasedání ZO Pernink konaného dne 20.12.2010 od 17.30 hod. v učebně 
komunitního centra Krušnohorka 
 

1/3/10 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Kokrhelovou, p. Maška, zapisovatelkou p. 
Dibelkovou. Hlasování:  pro 7,  proti 1( Höhnl), zdržel se 1 ( Dibelková)    
2/3/10 ZO schvaluje program jednání 3. zasedání včetně jeho doplnění o schválení OZV 
č.2/2010 do bodu různé. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo  
3/3/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 2. zasedání. Hlasování: pro 9, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
4/3/2010 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010 dle předloženého rozpisu. Hlasování: 
pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/3/2010ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtech rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového 
provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření obce v následujícím znění: 
-rozpočtové hospodaření obce se v období od 1.1.2011 do schválení rozpočtu obce pro rok 
2011 bude řídit rozpočtem schváleným pro rok 2010 
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-výjimku z výše uvedeného pravidla mohou tvořit pouze výdaje spojené s řešením krizových 
situací (havárie, nutné opravy) 
-v rámci zajištění chodu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink bude příspěvkové 
organizaci v období rozpočtového provizoria vyplácena záloha na pokrytí nutných provozních 
výdajů ve výši 80000,- Kč/měsíc 
-investiční výdaje nelze v období rozpočtového provizoria čerpat, vyjma plnění smluvních 
závazků uzavřených do 31.12.2010. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/3/2010 ZO schvaluje vstup do společnosti s ručením omezených pro odvoz odpadu v rámci 
sdružení SOKO a souhlasí s výší podílu dle poměru zúčastněných obcí včetně podílu obce na 
projektu. Hlasování:  pro 9 , proti nikdo, zdržel se nikdo. 
7/3/10ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2010, kterou se mění oddíl VII Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku ze 
vstupného a místním poplatku z ubytovací kapacity, tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem 
od vyhlášení vyvěšením na úřední desce. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/3/10 ZO schvaluje splátkový kalendář paní Renatě Herčíkové,  a to 6 splátek po 1500,- Kč a 
poslední splátku ve výši 945,- Kč a pověřuje starostku vyřízením. Hlasování: pro 9, proti 
nikdo, zdržel se nikdo . 
9/3/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene s ČEZ Distribuce, Děčín. Č. smlouvy IE-12-0003560/19 pro akci „Pernink Nádražní 
ul, kabel NN. Hlasování : pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/3/10 ZO bere na vědomí měsíční odměnu starostce obce dle Nařízení vlády 37/2003 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů od 1.1.2011. Hlasování : pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/3/10 ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům ZO dle Nařízení vlády č. 
37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 1.1.2011  - místostarosta Kč 7134,- člen ZO Kč 
437,-, člen výboru Kč 713,- a předseda výboru Kč 1007,- Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
12/3/10  ZO Pernink na základě zprávy z Valné hromady SKH-Z, konané dne 16.12.2010 v 
Lokti, doplňuje po projednání své usnesení č.4/43/2010 ze dne 24.5.2010, kterým schválilo 
účast obce Pernink v projektu SKHZ“ Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory – 
západ“, předkládaného do ROP NUTS 2 Severozápad, včetně způsobu předfinancování 
realizace projektu takto: 
a) bere na vědomí , že projekt, který byl schválen Výborem regionální rady 
dne 26.11.2010 získal dotaci z fondu EU činí 85%, ale příspěvek ve výši 7,5% ze státního 
rozpočtu nebyl přiznán z důvodu nařízení Vlády ČR.K pokrytí vlastního podílu ve výši 7,5% 
získalo SKH-Z příspěvek v rámci Partnerství KK.Vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR o 
neposkytnutí příspěvku 7.5% tj.367 500,00 Kč je třeba navýšit výši úvěru , kterou přislíbila 
Sdružení SKH-Z poskytnout ČS a.s. a jehož schválení bylo předmětem výše uvedeného 
usnesení č.4/43/2010 ze dne 24.5.2010 
b) schvaluje financování 7,5% výše svého podílu z rozpočtu obce 
c) schvaluje úhradu úroků z úvěru z rozpočtu obce ve výši 3,9% svého podílu místo 
původních 4,6%. 
d) schvaluje přijetí ručitelského závazku ve výši svého podílu v projektu –vůči České 
spořitelně a.s.,Praha, pobočka Karlovy Vary. Hlasování : pro 9,  proti nikdo, zdržel se nikdo 
13/3/10 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 340/2 ve výši 197 m2. Hlasování: pro 9, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

Úplné znění 2. a 3. 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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ZŠ a MŠ Pernink 

 

Zeměpisná exkurze do Prahy  
 

V návaznosti na učivo 
2. stupně jsme byli na 
exkurzi v metropoli naší 
republiky. Hlavní 
náplní byla návštěva 
historického centra, o 
kterém žáci samozřejmě 

hodně ví, ale vidět, slyšet a prožít na 
vlastní kůži, je vždy lepší.  
Dýchla na nás nejen historie města, ale 
také jeho vánoční atmosféra, kterou 
umocnily vánoční trhy a vánoční 
výzdoba. 
                               Eva Hejtmánková 

Autorem přiložených fotografií je Renata Mrňková 
 
…. z hodin českého jazyka (6. roč.) 
 

ZPRÁVIČKY 
 

Ve čtvrtek 9. 12. tohoto roku uspořádala paní učitelka Eva Hejtmánková pro žáky 2. stupně 
exkurzi do Prahy, která byla zaměřená na poznávání historických památek.                    

       V. Plevová 
 

Nejprve jsme se vydali ke Staroměstskému orloji a v průběhu dne jsme navštívili Karlův 
most, Prašnou bránu, Pražský hrad, Václavské náměstí, Národní muzeum, Národní divadlo a 
další památky. Některé z nich jsem viděl poprvé. 
                                                                                                                                         D. Groh 
 

Na Karlově mostě, který je nejstarším pražským mostem, jsme obdivovali 30 soch, jimiž je 
vyzdoben.   
                                                                                                                                                                 R. Mrňková 
 

Líbil se mi velký vánoční strom, vánoční atmosféra a vánoční trhy, kde jsem mohla nakoupit 
vánoční dárky. 

     A. Stárková 
V českém jazyce jsme četli o různých pražských památkách a na této zeměpisné exkurzi jsme 
měli možnost je vidět na vlastní oči.  
                                                                                                                                                             D. Lišková 
 

V dalších hodinách zeměpisu budeme pracovat s informacemi, které jsme se o Praze 
dozvěděli, a proto jsem se snažila, zapamatovat si co nejvíce. 

     R. Mrňková 
  

Všichni bychom chtěli paní učitelce poděkovat za poučný a příjemně strávený den 
v předvánoční Praze.                                                                                                     

                           V. Plevová 
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Vánoční besídka 
 

Při čtení těchto řádků jistě očekáváte povídání o tom, jak si žáci vzájemně nadělovali dárečky, 
ochutnávali cukroví, pili teplý čas a zpívali koledy. Ano, i tak jsme trávili s dětmi poslední 
školní den v roce 2010. 
Letošní vánoční besídku jsme ale pojali trochu netradičně. Děti základní i mateřské školy 
připravily, v rámci projektu Živočichové v zimě, vánoční besídku pro zvířátka. Všichni jsme 
se společně vydali do lesa a ozdobili stromeček vším, co pomůže zvířatům zahnat hlad. 
Tato akce nás společně zahřála u srdce. 
 

S mrazíkem za Mrazíkem 
 

Mrazivé počasí a vydatné přívaly sněhu chtěly překazit našim dětem dlouho plánovanou 
návštěvu předvánočního divadelního představení Mrazík. Ale šikovný pan řidič se nenechal 
zastrašit a bezpečně dopravil všechny děti z mateřské školy a školní družiny do divadla 
v Karlových Varech. 
Dětem se líbilo nejen představení, které ocenily dlouhým potleskem, ale také obdivovaly 
krásu vnitřních prostor divadla. 
Návštěvu divadla zvládly všechny děti s grácií a noblesou, a za to jim patří velká pochvala. 
 
                                                                                  Erika Krnáčová 
Škola před Vánoci 
 

Děti se rozeběhly do svých domovů. Škola jakoby mávnutím kouzelného proutku utichla. 
Dozněly krásné melodie Veroničiny flétny. Veselý smích dětí, jejich radostné projevy z dárků 
pohltily stěny historické budovy školy. 
A že jsme se poslední den před vánočními prázdninami neučili? Ale ano. Mít rád – to je lepší 
než nenávidět. Smát se, je lepší než plakat – leda štěstím a radostí. Když nejde skok vysoký, 
daří se zase něco jiného. Třeba navrhnout pár stránek časopisu. Nebo umět se slušně chovat, 
je také k nezaplacení. A to dokázali šesťáci a osmáci třeba během prosincové exkurze do 
úpravny pitné vody v Březové u Karlových Varů. Takové učení je nejlepší, přímo v terénu. I 
když nás potrápilo mrazivé počasí se spoustou sněhu, nechyběla dobrá nálada. Padlo spoustu 
otázek i odpovědí. 
Přání na konec 
V novém roce přeji všem dětem, aby vždy dostaly ty nejlepší odpovědi na všechny své 
otázky, učitelům hodně zvídavých dětí.  A také pohodu, porozumění a vzájemné dobré 
vztahy. 
                                                                                    B. Tyrová, učitelka  
 
 
 

Zápis budoucích prvňáčků 
 

Zveme všechny předškoláky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy, 
který se bude konat v budově základní školy. 

 

Kdy?  Čtvrtek 27. ledna 2011, od 13 – 17 hod. 
 

Těšíme se na vás! 
 

 



 7 

Nezapomenout na zvěř v lese  
 

V letošní zimě leží u nás plno sněhu, často musíme jít i 
pěšky domů ze školy, protože nejede autobus. V čase 
předvánočním jsme nezapomněli na ty, co jsou sami v lese 
a kvůli sněhu potřebují naši pomoc.  
V pondělí 20. 12.  jsme se bavili sami, využili jsme 
krásného zimního počasí a vyrazili na sjezdovky, ale v 
úterý 21. 12.  jsme to hned napravili. Nazuli jsme si běžky, 
na záda vzali batohy s krmením, jablky a suchým chlebem 
a vyrazili s naší třídní učitelkou paní Hejtmánkovou do 
stopy k lesu. Seno jsme nastrkali do krmelce a ostatní 
„dobrůtky“ pod stromy.  
Přejeme šťastné prožití nového roku všem, zvláště těm, co 
si v zimních měsících vzpomenou na zvěř v lese. 
 
        
                    Žáci páté třídy ZŠ Pernink 
 
 
Vánoční laťka v Krušnohorce 
 

První stupeň perninské školy měl v soutěži dva zástupce, kteří bojovali až do konce. Jirka 
David a Vilém Abrahám překonali stejnou výšku 105 cm. Jirka na tom byl lépe se skoky, 
Vilda měl více oprav. Nevedli si špatně ani ostatní skokani, ale také se vůbec nenechala 
zahambit děvčata. Melánie s Monikou se proskákaly až do výšky jednoho metru. Monika 
vyhrála, Melánie měla více oprav. 
 

Pořadí: 
 

Děvčata:      Hoši: 
 

1. Ha Ngoc Thu-Monika  100  1. Jiří David    105 
2. Melánie Bílá   100  2. Vilém Abrahám   105 
3.Terézie Péčová     95  3. František Šimr     90 
 

Na druhém stupni s převahou postupoval bez oprav Marcel Procházka a doskákal si až ke 150 
centimetrům. Pronásledoval ho Petr Malý, ale 150 cm nepřekonal, skončil na 140 cm. 
Děvčata zvládla výšku 110 cm. Výsledky hochů jsou rozděleny do dvou kategorií, děvčat do 
jedné. 
 

Pořadí: 
 

Děvčata:    Hoši: I.    Hoši: II. 
 

1. Sabina Roubíčková     110  1. Michael Oláh 135 1. Marcel Procházka  150 
2. Monika Dupačová     100  2. Rudolf Hohnl 105 2. Petr Malý   140 
3. Daniela Lišková     100  3. Dominik Groh 100 3. Alexandr Ditrich  135 
        
Soutěže se zúčastnilo 36 skokanů, děkuji deváté třídě za pomoc při soutěži. Všichni 
zúčastnění obdrželi diplom a malou drobnou cenu. 
 
                          Soutěž pořádala Eva Hejtmánková 
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Statistika obce 
 

Připravili jsme pro vás malou statistiku naší obce za uplynulý rok. 
 

K 31.12.2010  žilo v Perninku 674 obyvatel, z toho 327 žen a 347 mužů. Průměrný věk žen je 
45 let a  mužů 40 let, celkový průměrný věk v obci je 43 let. V roce 2010 se narodilo celkem 
6 dětí, zemřelo 10 lidí. K trvalému pobytu v obci se během loňského roku přihlásilo 24 lidí a 
odstěhovalo 17. Celkově tedy v obci přibyli 3 občané. Nejstarší ženě v obci je 97 let a 
nejstaršímu muži  je 90 let.       

        Klára Grohová, matriká řka 
 

Změny v počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 7 let : 
 

2004 – 694 obyvatel   2008 – 681 obyvatel 
2005 – 702 obyvatel   2009 – 671 obyvatel 
2006 – 708 obyvatel   2010 – 674 obyvatel 
2007 – 685 obyvatel    

 
 

  

UUppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  TTKKOO  vv  22..  ppoolloolleett íí    22001100  
llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    

oodd  1100..  lleeddnnaa  ddoo  2288..  úúnnoorraa  22001111    
vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu..  
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                                                  Novoroční komentář 
 
Když se řekne Pernink... 
 

 
Uvědomím si, jaký je to luxus a požitek – žít v civilizované obci a přitom být obklopen 
neopakovatelně přitažlivou krajinou. Moci si koupit sedm dní v týdnu čerstvé pečivo, 
potkávat starousedlíky před udržovanými domy, zdravit se s rozevlátými turisty, pravidelně 
slýchat houkání vlaků před viaduktem, zaskočit si na poštu a do lékárny, požádat policistu o 
pomoc a výčepního o plný půllitr... To vše v samém srdci hor, těch západních Krušných, tak 
drsných, tak jedinečných.   
 
Že Vám to přijde vlastně obyčejné? Nesouhlasím. Srovnáte-li různá místa a rozdílná sídla 
doma i za hranicemi republiky, zjistíte, že Pernink má štěstí v tom, jak snoubí komfort 
s životem v málo poškozené přírodě.  
 
Samozřejmě tvář západních Sudet není jako po liftingu, kdo je otevřený kritickému pohledu, 
neuniknou mu hluboké brázdy minulosti. Částečně je zacelila milosrdná schopnost krajiny, 
něco změnili k lepšímu lidé, dost se toho ještě nepodařilo. I Pernink stále čeká – na živoucí 
spolkovou činnost, na větší množství těch, kteří to s ním myslí dobře, citlivě a především 
vážně, na ty, kdo jsou ochotni věnovat energii veřejným aktivitám a nemyslí u toho na svůj 
zájem, ale třeba na odpovědnost k dílu minulých generací.   
 
A někdy stačí docela málo: V Perninku možná bude zase o něco lépe, když si muži po vstupu 
do kostela, kam přijdou jednou za rok na sváteční koncert, sundají čepici z hlavy. Pernink 
bude zase lepší místo pro život, když se každý pokusí uklidit zbytky po vlastnoručně 
odpálených novoročních petardách nejen na vlastním pozemku.  
               Petra Kubíčková 
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Kulturní kalendá ř Leden 2011 

 
 
11.1. POHRANIČÍ A KRUŠNOHOŘÍ  - německá přednáška. Přednášející: Rüdeger 
Eisenstein, LS Akademik Běhounek, Léčebné lázně Jáchymov 
14.1. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU 
- Symfonický koncert / A 5 (Joseph Haydn, W. A. Mozart, Ludwig van Beethoven). Soohyun 
Kim - klavír (Jižní Korea), dirigent - Jiří Stárek, Lázně III, Karlovy Vary 
18.1. ČESKÉ TRIO  – koncert, sál kina  Nejdek 
20.1.- 27.02. HRY A KLAMY II.  - výstava, hlavolamy, kvízy, hádanky, optické klamy a 
skládačky Muzeum Nová Louka, Muzeum Karlovy Vary 
21.1. KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU , Lázně III, 
Karlovy Vary 
22.1. PLES DOMU KULTURY OSTROV 2011 - Hlavní host: Kamil Střihavka  
Společenský sál, Dům kultury Ostrov 
23.1. JAK PAN SPEJBL PRÁŠIL (Helena Štáchová) - divadlo, loutková 
pohádka pro děti (Divadlo Spejbla a.Hurvínka) KMD Karlovy Vary 
25.1. CHOREA NOVA - koncert, sborový zpěv (klasika, spirituály, gospely 
a.lidové písně), LS Akademik Běhounek, Léčebné lázně Jáchymov 
25.1. RADUZA - koncert české písničkářky a harmonikářky (s.kapelou) KMD K.Vary 
27.1. POCTA FRANKU SINATROVI  - koncert, swing. Účinkují: Swinging Trio 
LS Radium Palace, Léčebné lázně Jáchymov 
28.1. CHVILKOVÁ SLABOST (Donal Churchill) – komedie,Divadlo Radka Brzobohatého. 
Hrají: Hana Maciuchová a.Radek Brzobohatý, KMD K.Vary 
29.01. ONDREJ SMEYKAL & MILOŠ DVORÁCEK  - koncert, didgeridoo a.bicí nástroje 
Galerie umení K. Vary 
29.01. TREPERENDY (Carlo Goldoni) - divadlo, komedie. PREMIÉRA (Divadelní studio 
D 3) Divadlo Husovka Karlovy Vary 
 

 
 
 

Kurzy angli čtiny pro děti a dospělé  
 

Rozená Angličanka bydlící v Perninku vám nabízí 
výuku angličtiny pro začátečníky i pokročilé 

Konakt: Rachel   775 062 848 
Kurzy : 2x týdně 1,5 hod. = 150,- kč x 12 = 1.800,- kč 

              1x týdně 1,5 hod. = 200,- kč x   6 =  1.200,- kč 
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Názory čtenářů 

 
Není pneuservis jako pneuservis 
 

Bydlíme v Perninku teprve krátce, zhruba 6 let. Rádi nakupujeme přímo ve vsi a snažíme se 
využívat místních služeb, a to i když dojíždíme denně do krajského města a zdálo by se 
jednodušší vše pořídit „dole“. Příběh, o který se s Vámi chci podělit, se někomu může zdát 
banální, ale myslím, že tu jde o princip, a proto jsem se rozhodla ho napsat: 
Je pátek pozdní odpoledne a po cestě z práce se mi zdá, že mám měkčí pneumatiku na 
dodávce. Říkám si, dofouknu ho u benzinové stanice a během jízdy domů uvidím, co s tím. 
Nic se neděje, a tak spokojeně dojedu až do Perninku. V sobotu ráno rozjedu vozidlo a 
pneumatika začne utíkat o sto šest. Jak je všeobecně  známo – výměna kola za rezervu není 
úplně ta nejlehčí činnost pro něžné pohlaví. S nadějí, že mi pomohou v PNEUSERVISU 
POD BENZINKOU jsem se tam rozjela. Obyčejný člověk si slovo pneuservis přeloží 
jednoduše. Pneu – pneumatika, servis – snad oprava. Ale milí přátelé, není to tak jednoduché, 
jak by se zdálo! 
V opravně, pardon v prodejně, byli dva muži oblečení v pracovních kombinézách a já se jim 
snažím vysvětlit co potřebuji... Jejich reakce?... „No to vám tady paní opravovat nebudu. 
Zajeďte si někam jinam!“ Zkouším se nedat: „Prosím vás, já mám to kolo zespodu na 
podvozku auta...“  Závěrečná odpověď: „Nemám čas! Zajeďte si někam jinam!“  
Podotýkám, že nikde nikdo, kromě mě jen jediný zákazník, který si přijel pro nové 
pneumatiky. Odjela jsem tedy na poloprázdném kole do Hroznětína do autolakovny, kde jsem 
jen požádala a kolo bylo za 15 min. vyměněné. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat 
panu Michalu Šuráňovi.  
A tak mne napadá myšlenka: Není na těch našich horách ještě tak špatně, když živnostník 
odmítá práci. Nu což,  je to jeho výsostné právo. Jen zcela jasně říkám, vlastníme dvě vozidla 
a „přezouváme“ je každé  dva roky, ale kdybychom měli jet na druhý konec republiky třeba 
pro nové pneumatiky, v této prodejně nekoupíme ani ventilek. 
Vážený pane majiteli, věřte,  že kdokoliv se mne někdo zeptá, zda je u nás v Perninku 
PNEUSERVIS, velmi ráda mu doporučím nějaký jiný... 
        Kateřina a Jiří Bílkovi, Pernink 

 
 
 

Milí čtenáři, máte podobné negativní nebo pozitivní zkušenosti? 
Podělte se o ně s námi!         
         Redakce PN 

 
 

 
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. 

Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
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                                                        Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 

Sobota 1.1.   OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR 2010) Tragikomedie 
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy  stejnojmenné knihy 
Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od 
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti 
snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat modrou knížku. Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan 
Vlček, Jakub Šárka, Anna Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Kristýna Liška-
Boková, Magdalena Sidonová, Jana Šulcová ad. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 137 min.                                                                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 8.1.  WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ  (USA 2010) Drama.  Michael 
Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka Gordona Gekka. Do dekadentního 
prostředí finanční tepny světa zavedl Oliver Stone diváky již v roce 1987. Nyní se filmový 
triumvirát v podobě režiséra Olivera Stonea, herce Michaela Douglase a producenta Edwarda 
R. Pressmana po 22 letech opět sešel v New Yorku, aby spolu natočili pokračování slavného 
filmu Wall Street, tentokrát s podtitulem Peníze nikdy nespí. Dále hrají: Shia LaBeouf, Carey 
Mulligan, Josh Brolin, Susan Sarandon, Frank Langella, Charlie Sheen ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 127 min.   České titulky.  ŠÚ projekce.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.1.  THE SOCIAL NETWORK  (česky: Sociální síť, USA 2010) Drama 
Na podzim roku 2003 si Mark Zuckerberg, který má za sebou Harvard a je géniem v oblasti 
počítačového programování, sedá k počítači a horečně začíná pracovat na nové myšlence. To, 
co v návalu blogování a programování začíná v jeho pracovně, se brzy stane globální sociální 
sítí a revolucí v komunikaci. Za pouhých šest let a s 500 milióny přátel se Mark Zuckerberg 
stává nejmladším miliardářem v historii… ale tomuto podnikateli způsobuje úspěch jak 
osobní, tak právní komplikace. Hrají: Justin Timberlake, Jesse Eisenberg, Brenda Song, 
Andrew Garfield ad. Režie: David Fischer   Mládeži přístupno.  České titulky.     ŠÚ projekce.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 22.1.  ĎÁBEL  (Devil, USA 2010) Horor 
Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž… Když nejede výtah v mrakodrapu, je 
to nepříjemné. Když jste zrovna uvnitř té plechové krabice, je to peklo. A když je v ní s vámi 
někdo, kdo vám usiluje o život, je to horor. Slavný hororový tvůrce M. Night Shyamalan 
(Šestý smysl, Vesnice) se pustil do produkce ambiciózního projektu série thrillerů podle 
vlastních povídek, které se budou zaštiťovat značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je 
prvním z nich. Hrají: Chris Messina, Matt Craven, Bojana Novakovic, Jacob Vargas ad. 
Režie: John Eric a Drew Dowdleovi    Doporučená přístupnost: od 15 let.   České titulky              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 29.1.  LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI  (Legenda o lietajúcom 
Cypriánovi, Slovensko/Polsko 2010) v 18 hodin  Historické drama. Prožil peklo, aby našel 
sám sebe a stal se legendou…….Podle jedné staré legendy kdysi dávno žil v klášteře 
ztraceném v horách znalec tisíce věd a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář, tajemný mnich  
Cyprián. Lidé říkají, že si sestrojil létající stroj podle ztracené knihy Leonarda da Vinci a 
jednoho dne na něm odletěl do neznáma. Ta legenda je možná pravdivá…Hrají: 
Marko Igonda, Radoslav Brzobohatý, Lukáš Latinák, Vladimír Javorský, Pawel Malaszynski, 
Rafal Fudalej, Aleksandr Domogarov, Daniel Olbrychski ad. Režie: Mariana Čengelová – 
Solčanská.      Doporučená přístupnost: od 15 let.     Délka filmu ca. 108 min.     ŠÚ projekce.               


