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           Usnesení 21. zasedání zastupitelstva ze dne 7. 9. 2016  
 
 

1/21/16 ZO určuje p. Aloise Štaubera a  p. Petra Groha  jako ověřovatele zápisu a p. Jitku 
Tůmovou jako pořizovatele zápisu. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/21/16 ZO schvaluje program 21. Zasedání  včetně jeho doplnění – v bod č. 4 rozšířit o                     
projednání RO č. 5/2016 – příjem dotace, dále o projednání žádosti p. Sloupa ohledně snížení 
nájmu za pozemky, smýcení přerostlého porostu napadeného hnilobou na kolečku, . 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/21/16 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 20. Zasedání. Hlasování:  pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/21/16 ZO bere na vědomí plnění hospodaření obce k 30.6.2016. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/21/16 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016 dle předloženého položkového členění. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/21/16  ZO  bere na vědomí plnění hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, 
příspěvková organizace k 30.6.2016. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/21/16 ZO schvaluje úhradu částky Kč 119333,- z rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink, 
příspěvková organizace za úpravy v mateřské škole  dle požadavků Krajské hygienické 
stanice. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/21/16  ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace 
nákup plynového kotle do bytové jednotky v čp. 290  za Kč 34852,-, úhrada bude provedena 
z rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/21/16 ZO schvaluje nákup ZŠ a MŠ Pernink příspěvková organizace konvektomatu za 
částku 76086, - Kč a pověřuje ředitelku vyřízením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
 

10/21/16 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Pernink č. 1/2016 Požární řád obce, 
tato nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

11/21/16 ZO  schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti , č. stavby: IV-12-
0010274/VB/1– Pernink, KV pč 292/2, kNN s ČEZ Distribuce, a.s. se síílem Děčín, Děčín 
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 a pověřuje starostku obce podpisem 
této smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/21/16 ZO neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti SAT, sport a tanec a 
Majorettes, Kynšperk nad. Ohří. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/21/16 ZO neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10000,- Krajské hospodářské 
komoře Karlovarského kraje. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

14/21/16 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 316/1  48 m2 a části stpč. 280 ,40 m2  firmě 
RAGAZI, sro Karlovarská ul , Pernink za cenu Kč 20,-/m2/rok  a to na dobu určitou do 
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31.10.2016 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy, Firma RAGAZI uhradí nájemné od 
doby skutečného užívání pozemků, tj. od 1.7.2016. Hlasování:  pro 6 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

15/21/16 ZO neschvaluje směnu části pozemku stpč. 60 v majetku obce za část p.p.č. 62/1 
v majetku ing. Martina Pravdy, Karlovy Vary. Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 
hlas (p.Holý). 
 

16/21/16 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 2509/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro 5 proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Groh). 
 

17/21/16 ZO neschvaluje snížení nájemného za zemědělské pozemky v majetku obce, které 
jsou   sekány  firmou Stanislav Sloup, Pstruží a pověřuje starostku obce vypovězením 
pachtovní smlouvy č. 1/2015 , kdy výpovědní lhůta začne běžet od 1.10.2016. Hlasování: pro 
6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

18/21/16 ZO souhlasí se smýcením stromů na p.p.č. 577/1, 571/1 a 580/1 v k.ú. Pernink 
v majetku obce. Hlasování: pro 6 hlasů hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

19/21/16 ZO schvaluje přihlášení Obce Pernink k podání nabídky na koupi objektu e.č. 46, na 
stpč. 757 o výměře 256 m2  a p .p.č. 663/23 o výměře 1535 v k.ú. Pernink za Kč 238000,- a 
pověřuje starostku obce provedením a přihlášením obce do nabídkového řízení. Hlasování pro 
6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
Další zasedání je naplánováno na 24.10.2016 
 
 

Úplné znění 21. zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách 
www.pernink.eu , nebo na úřední desce Obecního úřadu. Pokud máte zájem o celé znění 

zasedání zastupitelstva, můžete si ho nechat vytisknout v podatelně – Infocentru. 
 

                                                                          Aktivní Pernink 
 
 
Perninský medvěd zařval 
 
Jak bylo slíbeno, dokonáno jest: celkovým nákladem 243 590 Kč je perninská kašna opět 
ozdobou obce. Dárci věnovali částku 133 590 Kč, Lesy ČR ve spolupráci s Ministerstvem 
kultury ČR částku 50 000 Kč a obec Pernink částku ve výši 60 000 Kč. Dárců a mecenášů je 
232, pracantů, kteří provedli obnovu kašny je 34, malých pomocníků 17, organizátorů 6 a 
odpracovaných hodin na obnově kašny dohromady 8000. Toť holá čísla. 
 
Bláznivý nápad s velkorysou obnovou kašny se stal pro mnohé smyslem celoroční usilovné 
práce a výsledkem určitě předčil očekávání. Pro dárce a mecenáše se zase stal kalendářní rok 
rokem očekávání, zda dokážeme naplnit původní deklarovanou vizi obnovy kašny. Nyní 
můžeme pyšně konstatovat - s Vaším souhlasem - dílo se podařilo a slouží široké veřejnosti! 
Ustanovili jsme též stálý komitét pro údržbu a dohled nad kašnou, abychom se z ní mohli 
dlouho těšit. Do konce října je také možné podávat podněty na změnu či doplnění jmen na 
informačních tabulkách - ty budou následně sejmuty a opraveny. 
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Děkujeme všem, kdo přispěli a uvěřili, že je to možné, všem, kteří šli brigádně zvelebovat a 
všem, kteří na vlastní zodpovědnost konali ve prospěch všech. Děkujeme Vám všem, kteří 
jste slovem díků povzbudili ty, kteří se projektu věnovali. Ukázalo se, že bláznivý nápad a 
krásný sen je možné realizovat, pokud máte s kým a pro koho… 
 
Zaniklý Komunitní spolek pro obnovu kašny - Václav Bláha, Jiří Bílek, Jaroslav Holub, ing. 
Jiří Veselý, MUDr. Karel Vlček, Karel Žilák. 
 

 

Pernink pořádal 8. ročník běhu na nádraží 

Abychom si na začátku školního roku připomněli kudy na vlak a zocelili vůli nenechat si ho 
ujet, pořádali jsme v Perninku již 8. ročník běhu na nádraží. Tentokrát byl zapovězen 
jakýkoliv sportovní úbor, neboť podle hesla Járy Cimrmana „ … budete-li spěchat na vlak, 
nebo bude-li vás honit četník, také neodložíte zavazadla a nepřevléknete se do trenýrek 
s lampasy!" 

Běželo se ve čtyřčlenných štafetách, štafetovým kolíkem bylo libovolně zvolené zavazadlo a 
dobové oblečení bylo třešničkou na dortu. Vítězila nejen rychlost, ale i kreativita. Jako první 
doběhl tým nové paní učitelky Petry se školačkami Klárou, Bárou a Sárou. Nejkreativnějším 
zavazadlem byla husa, která již na první předávce odmítla nésti se v nůši a štafetu absolvovala 
v náruči jako největší mazlík závodu.  

Přestože počasí ten den moc nepřálo a účastníků bylo poskrovnu, užili jsme si nedělní 
dopoledne velmi pěkně. Běh na nádraží pořádala Obec Pernink ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Pernink a skupinou Aktivní Pernink. Těšíme se příště na viděnou! 
 

Za Aktivní Pernink Martin Liška 
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Obnovená kašna se sochou Siegfrieda 

V neděli 25. září 2016 se setkali téměř všichni Perninští, aby oslavili úspěšné dokončení prací 
na obnově kašny. Krásné počasí umocnilo skvělou atmosféru s historickým trhem, opečeným 
beranem, hudbou k tanci i poslechu. Na večer bylo připraveno slavnostní rozsvícení kašny a 
parku. Za zvuku Dvořakovi Novosvětské se kašna nádherně rozzářila do nočního Perninku. 
Místní obyvatelé pod dohledem Siegfrieda mohou být právem pyšní. 

A kdo že to ten Siegfried vlastně byl? Samotná legenda o statečném Siegfriedovi a jeho lásce 
ke Kriemhildě je popsána v Písni o Nibelunzích. Siegfried se stal nezranitelným, když se 
vykoupal v krvi draka, kterého zabil. Pouze jedno místo na jeho těle bylo zranitelné a sice na 
zádech, kde mu při koupeli ulpěl lipový list. Siegfried, jako velký hrdina získal obrovské 
bohatství, šťastně žil ve své zemi s milovanou Kriemhildou. Až jednou, při lovu, byl zákeřně 
zabit šípem do jediného zranitelného místa v okamžiku, když se chtěl žíznivý napít 
z pramene. Germánská legenda se stala věčnou inspirací evropské kultury. Čerpala z ní nejen 
slavná Tolkienova trilogie o Pánu prstenů, ale např. i hudební skladatel Richard Wagner 
v jeho operní tetralogii Prsten Nibelungův. Mimo jiné byla tato legenda také zpracována 
v historickém filmu z roku 2004 Království prstenu. Bohužel ve třicátých letech minulého 
století byla germánská mytologie zneužita jako nástroj nastupujícího nacionalismu 
v Německu, a proto byla na konci druhé světové války tabuizována. To byl nejspíše i důvod 
zničení původní sochy bez ohledu na skutečný umělecký i lidský smysl kašny. 

Martin Liška 

Založení ochotnického divadla Kopec 
 

Díky několika nadšencům bylo letošního 1. října založeno autorské ochotnické divadlo 

v Perninku. Navázali jsme tak na tradici, která k naší obci historicky neodmyslitelně 

patří. Doufáme, že přispějeme 

svými divadelními kusy k  

příjemně prožitým večerům, a 

že si vybudujeme věrné 

publikum. Nakonec, to je náš 

cíl. 

Děkuji tedy odvážlivcům, kteří 

se ochotně a vášnivě hned od 

začátku doslova zakousli do 

celého projektu. Další dík patří 

lidem, kteří nás od začátku v celé věci podpořili a pomáhají nám. Obzvláště paní starostce 

Perninku a panu Lühnemu. Doufáme, že již po novém roce představíme novou jednoaktovku, 

na kterou se přijdete podívat a pobavit se. 

   Jan Mašata – divadlo KOPEC 

Zdraví Vás ochotníci divadla KOPEC: L. Vetešník, M. Vetešníková, V. Liška, M. Liška, E. 

Kunstová, R. Mašatová a J. Mašata. 
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                                      Zprávy ze základní školy  
 

Výlet do Německa za tradičními řemesly 

V pondělí 26. září se vybraní žáci 3., 4. a 5. ročníku zúčastnili celodenního výletu do 
Německa, kde se seznámili s tradičními řemesly. Akce se s námi zúčastnily ještě další školy 
z okolí, z Čech jsme byli ovšem jediní, na celý program jsme měli svého tlumočníka. 

Nejprve jsme jeli kousek za vesnici Sosa, kde nám místní vybraní žáci spolu se zaměstnanci 
ukázali, jak se kdysi ručně vyrábělo dřevěné uhlí. Potom jsme se přesunuli do centra Sosy, 
kde jsme si nejprve prohlédli chaloupky pohádkových bytostí, které byly rozmístěny kolem 
náměstí. Pak jsme navštívili muzeum krajky. Následoval přesun do vedlejšího města 
Eibenstock, což byl pro děti pravděpodobně největší zážitek, protože se zde svezly na bobové 
dráze. Cestou jsme se zastavili ve velkovýrobně dřevěného uhlí, kde nám výběr dřeva a 
proces výroby dřevěného uhlí představil sám majitel rodinné firmy. Po návratu do areálu za 
Sosou dostaly děti k obědu klasickou bílou klobásu a jako dárek na památku si každý odvezl 
krabici s ručně vyrobeným dřevěným uhlím. 

 

První v přespolním běhu 

Koncem září jsme se vydali pěšky na sportovní akci do Abertam. Závodu se zúčastnily čtyři  
školy - Abertamy, Horní Blatná, Potůčky a Pernink. Přespolní běh nám nedělal vůbec žádné 
problémy. V každé kategorii jsme velmi dobře uspěli. Výsledkem bylo 1. místo, které nám 
udělalo obrovskou radost. Nyní nás bude čekat postup do Karlových Varů. Snad i tam 
neuděláme naší škole ostudu! 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
 

Vážení spoluobčané,  

nadešel čas topné sezóny a v souvislosti s plánem požární prevence vás chci seznámit s problematikou 
komínů. 

CO BYCHOM M ĚLI V ĚDĚT O KOMÍNECH 

 „Ohořelé stěny dříve krásného domu, propadlý strop, opálené trosky nábytku a všude přítomný 
štiplavý kouř, kterým se prodírá vyšetřovatel požáru zanechávající ve vodou rozmočeném popelu stopy 
svých těžkých bot. Co nezničil požár, dodělala voda z hasičských proudnic ve snaze zachránit před 
plameny alespoň sousedící nemovitost.Po provedeném šetření vysloví vyšetřovatel důkazem podložený 
verdikt - příčinou požáru byl havarijní stav komína“ 

Snad se vám tento úvod zdá poněkud chmurný, ale nejlépe poslouží k tomu, abychom si připomenuli 
základní pravidla a povinnosti související s používáním komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
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v domech či bytech. Pří provozování komínů neboli spalinových cest ve vaší nemovitosti je vaší 
povinností dbát na to, aby nedošlo ke vzniku požáru. 

Spalinové cesty lze provozovat jen s platnou revizí (pokud to požaduje zákon) a po pravidelné 
kontrole. Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty stanovuje případy, kdy je 
revize nutná. Jedná se o tyto případy:  

a) Před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu (např. 
vyvložkování). 

b) Při změně druhu paliv připojeného spotřebiče paliv (např. přechod z uhlí na dřevo). 
c) Před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty. 
d) Před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení 

a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o čištění a 
kontroly spalinové cesty. 

e) Po komínovém požáru. 
f) Při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin 

u používané spalinové cesty. 

Výše uvedenou revizi může provést pouze oprávněná osoba, která je současně revizním technikem 
spalinových cest a je držitelem profesní kvalifikace Kominík – revizní technik spalinových cest. Zde 
bych upozornil na skutečnost, že velmi často si lidé zaměňují pojem revize komínů s kontrolou či 
čištěním komínů.  Revizi je v zákonem daných případech (viz. výše) oprávněn provést pouze revizní 
technik, ale čištění a kontrolu spalinových cest může provádět osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví, tzv. kominík.  

Ovšem čištění spalinových cest od spotřebičů na tuhá paliva lze provádět i SVÉPOMOCÍ  a to 
v případě, kde výkon spotřebiče není vyšší než 50kW.  

Při užívání spalinové cesty má provozovatel povinnost  provádět kontroly a čištění spalinové cesty. 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

 
 

 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv 

Pevné Kapalné 

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 
paliv 

 

 

 

Činnost 

 Celoročn
í provoz 

Sezónní 
provoz 

Celoroční 
provoz 

Sezónní 
provoz 

 

Plynné 

Čištění spalinové 
cesty  

3 x za 
rok 

2 x za 
rok 

2 x za rok 1 x za rok 1xza rok do 50 kW 
včetně 

Kontrola spalinové 
cesty 

1 x za rok 1 x za rok 1 x za 
rok 

nad 50 kW Čištění a kontrola 
spalinové cesty  

2 x za rok 1 x za rok 1 x za 
rok 
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Některé vysvětlivky: 

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců 
v kalendářním roce. 

Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených 
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo 
třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců. 

U nepoužívaného komínu, který byl řádně zabezpečen (odpojení spotřebiče, komínového průduchu, 
uzavřen proti vniknutí vody a zachování funkce větrání) se kontrola a čištění neprovádí. 

Co vám hrozí v případě nedodržení ? 

� Možnost úniku spalin do obytných částí 
� Možnost vzniku požáru sazí ve spalinové cestě a následného rozšíření po objektu 
� Snížení účinnosti topidla 
� Zvýšení spotřeby paliva 
� U bytových domů možnost ohrožení sousedů či jejich majetku 
� Možnost uložení finanční sankce ze strany Hasičského záchranného sboru 

 

Je nutné si uvědomit skutečnost, že neprováděním kontrol a čistění spalinové cesty sice lze „ušetřit“ 
finance v řádu stovek korun, ale následky, které vznikají při komínovém požáru, jdou v lepším případě 
do řádu desítek tisíc a bohužel bývají i příčinou ohrožení zdraví či dokonce života osob. A dále to 
může znamenat uložení nemalé finanční sankce a v případě pojištění objektu i finanční krácení 
vyplácené pojistné částky ze strany pojišťovny. 

Dále je neméně důležité věnovat pozornost osobě, která předmětnou činnost provádí. Není vhodné 
hledět pouze na finanční stránku věci, ale na kvalitu odvedené práce. Vyvarujte se „šlendriánů“ , kteří 
se vydávají za odborníky v kominickém oboru, za pár stovek vám během chvilky vyčistí komín a 
vydají nic neznamenající  potvrzení. Při kontrole, zda objednaný revizní technik  je oprávněn 
vykonávat revizi spalinové cesty, vám mohou pomoci internetové stránky www.hzscr.cz se seznamem 
kominíků-revizních techniků. Samozřejmě kominík, který je řádným držitelem živnostenského 
oprávnění, nemusí být zároveň revizním technikem, ale je odborně způsobilý ke kontrole a čištění 
spalinových cest.  

Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a ve vyhlášce č. 
34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Dále můžete využít internetové stránky 
www.hzscr.cz a www.zachrannykruh.cz  

Informovat se můžete také na úřadě obce Pernink na základě písemného dotazu či mě můžete osobně 
kontaktovat na e-mailové adrese ladislav.vetesnik@seznam.cz. 

S pozdravem Ladislav Vetešník, místostarosta obce 

 
Provoz kotlů ve zkratce: 

• Od 1.1.2014 platí v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy. 
• Od 1.1.2018 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 3. třídy. Bude povoleno prodávat pouze 

kotle 4. třídy a vyšší. 
• Od září 2022 bude zakázáno provozovat lokální topeniště první a druhé emisní třídy. 
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• Nejpozději do konce roku 2016 je nutné nechat zkontrolovat technický stav kotle 
(pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, kotel jako zdroj pro ústřední vytápění), 
kontrola se opakuje každé dva roky. Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba  

Do konce roku 2016 jsou provozovatelé spalovacích stacionárních zdrojů povinni zajistit 
první kontroly technického stavu a provozu zdroje. Kontroly musí provádět odborně 
způsobilá osoba. Jejich seznam právě zveřejnila Hospodářská komora a počítá s jeho 
průběžnou aktualizací. 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=KVK 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je 
povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje 
odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 
prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). 

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016 

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je 
povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje 
odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 
prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si 
budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí 
svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úřady s rozšířenou působností (u 
nás Městský úřad Ostrov) chtít doklad o provedení kontroly (zda je kotel v pořádku). Pokud 
doklad majitel nemovitosti nepředloží, může mu hrozit pokuta ve výši 20 000 Kč. 
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje 
provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od 
něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně 
způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou 
autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou 
součástí Hospodářské komory ČR. Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro 
zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam 
odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci 
kotlů. Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=KVK. Případné dotazy můžete i posílat na e-
mail: zeleny@komora.cz (Hospodářská komora České republiky). K srpnu 2016 působí v 
rámci celé ČR více jak 500 odborně způsobilých osob, které jsou schopny realizovat kontrolu 
spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva. V Karlovarském kraji provádí kontrolu 
technického stavu kotlů celkem 29 osob.  

 

 



 10

Kalendář akcí Pernink a okolí 
 
 
 
 
 

15.10.2016 Jáchymov 
Přednáška RNDr. Petr Rojíka a Ing. Michaele Runda - Zážitky z cínařské 
oblasti Dartmoor v Anglii 

22.10.2016 Abertamy Výstava rukavic vč. ukázky výroby rukavic 

28.10.2016 Horní Blatná Blaťák 2016 

29.10.2016 Potůčky Halloween 

29.10.2016 Boží Dar Hon na ducha Prducha 

do 
30.10.2016 

Nejdek "Svět kostiček" výstava exponátů ze stavebnice LEGO 

5.11.2016 Jáchymov Halloween na Šlikovce 

5.11.2016 Boží Dar Halloweenský karneval 

27.11.2016 Pernink 
Rozsvícení vánočního stromu - vánoční jarmark, zpívání a soutěž o 

nejlepší Perninský perník 

19.11.2016 Boží Dar Myslivecký bál v hotelu Praha 

2.12.216 Pernink Mikulášská besídka 

3.12.2016 Abertamy Mikulášská veselice 
 
 

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz 

 
 
 
 

 

 
PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 

VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka. 

 

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

Brikety   (srn)                                                    - barevné kovy 
  S               Uhlí mostecké, ledvické, polské                        - železný šrot 

Dřevo                                                                 - některé druhy papíru                                                              
Pytlovaná paliva                                                  st, pá 10.00 – 16.00      
Písek, štěrk                                                          so 9.00 – 12.00  
                                                                            Výkupna Limnická Nejdek 
                                                                                   (pod garážemi)  
 
PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE 
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Prodám garáž v Perninku 

Cena 90 000  Kč.  

Více informací na tel: 607 922 952 
 

 
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: podatelna@pernink.eu 

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 33, číslo 10, vydáno 11.10. 2016 



 

 

 

 
 
 

Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 
Sobota 5.11.  KNIHA DŽUNGLÍ  (USA 2016) Dobrodružný 
Kniha džunglí, kterou režíruje Jon Favreau („Iron Man”), je hraný celovečerní velkofilm podle 
překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným 
snímkem od studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované 
v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy 
způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že již 
v džungli není vítán… Neel Sethi (Mauglí), Bill Murray (Balů), Ben Kingsley (Baghíra), Idris 
Elba (Šér Chán), Lupita Nyong'o (Rakša), Scarlett Johansson (Ká), Giancarlo Esposito (Akéla), 
ad.  Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 106 min.   Dabing. Mluveno česky.                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 12.11.  DIVOČINA   (Wild, USA 2014) Drama 
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno se kolem něj hroutí. 
Cheryl (Reese Witherspoon), hlavní hrdinka filmu Divočina, se takto cítí už delší dobu. Po 
smrti matky a krachu manželství, si myslí, že už přišla o všechno. Do života jí navíc vstoupí i 
drogy a náhodné známosti na jednu noc. A když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá 
nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně 
těžkým batohem, poháněná zbylou vůlí, rozhodne se úplně sama zdolat 1770 km dlouhou 
vysokohorskou trasu pojmenovanou PCT - Pacifik Crest Trail. Což je nejdelší, nejtěžší a 
nejdivočejší stezka v celé Americe, cesta vedoucí od Mohavské pouště přes celou Kalifornii a 
Oregon až do státu Washington. Cheryl cítí, že když v této zkoušce dokáže obstát a překoná 
všechny překážky, bude na konci této cesty stát znovu a pevně na vlastních nohách. To ale 
zdaleka zatím netuší, co na ní na této pouti čeká. Režie: Jean-Marc Vallée. Doporučená 
přístupnost: od 15 let.  Délka filmu: ca. 115 min.  Dabing.Mluveno česky 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.11.  ANGRY BIRDS VE FILMU (USA 2016) Animovaná komedie 
A je po ptákách…Animovaná komedie Angry Birds ve filmu nás zavede na ostrov, kde žijí 
nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, 
neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. 
Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co 
mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit…V českém znění: Petr Rychlý (Ruďák), 
Jan Dolanský (Žluťák), Roman Štabrňák (Bombas), Vlastimil Zavřel (Leonard), Jan Šťastný 
(Orel Vazoun), Jan Vlasák (Soudce), Tereza Bebarová (Matylda), Martha Issová (Stela), Matěj 
Ruppert (Hal), dále Jana Šulcová, Miroslav Táborský, Pavel Tesař, Jan Vondráček, Otmar 
Brancuzský, Otakar Brousek, Pavlína Kostková a další. Režie: Fergal Reilly, Clay Kaytis. 
Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 100 min.      Dabing. Mluveno česky 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 26.11.  UŽ JE TADY ZAS (Německo 2015) Satira, komedie 
Vůdce je zpět! Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler překvapeně 
probouzí v dnešním Berlíně. A první bilance jeho nové situace není radostná. Válka skončila a 
to porážkou, jeho politická strana neexistuje a chybí mu i milovaná Eva Braunová. Hitler „své“ 
město sotva poznává. Berlín je plný cizinců a v Německu místo něj vládne žena, jakási Angela 
Merkelová…Hrají: Oliver Masucci, Fabian Busch, Christoph Maria Herbst, Katja Riemann, 
Franziska Wulf ad. Režie: David Wnendt.  
Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 116 min.   Dabing. Mluveno česky.   


