
 

 

28. ročník, rok 2011, číslo 12 
 

 
Milí čtenáři, 
 
ráda bych Vám v tomto předvánočním čase popřála, abyste si naplno užili sváteční pohody. Věřím 
také, že k Vaší dobré náladě přispělo i tradiční rozsvícení stromku s malým perninským jarmarkem. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizování této akce, zvláštní poděkování pak patří především 
dětem z mateřské školky, základní školy a školní družiny. Ty si pod vedením paní učitelek připravily 
nádherné pásmo vánočních písniček a melodií a vnesly do našich duší pravou atmosféru Vánoc.  
Ano, vánoční svátky už klepou na dveře, a nastává ten nejkrásnější čas v roce. Přeji Vám proto, vážení 
spoluobčané, krásné prožití Vánoc, spoustu radosti, spokojenosti, klidu a také hodně štěstí a především 
pevné zdraví.  
Po 2. svátku vánočním se s Vámi těším na setkání v našem kostele Nejsvětější Trojice na 
vánočním koncertě hudební skupiny ROHÁČI, která nám zahraje v úterý 27. 12. od 18:00, 
přijm ěte moje srdečné pozvání! 
                             Vaše Jitka Tůmová 
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Vážení spoluobčané, 
 

čas vánočních svátků se nezadrženě blíží a letošní rok se pomalu chýlí ke svému konci. Nadcházející 
zima klepe na dveře a někteří z nás netrpělivě očekávají bílou pokrývku, která nás bude provázet 
zimním obdobím. Stejně jako tomu bylo v posledních letech, bude se o zimní údržbu starat firma pana 
Sloupa. Naší prioritou je zajistit maximální dopravní obslužnost v obci, a to i v případech sněhových 
přívalů, o které tu na horách nemáme nouzi. Chtěl bych Vás proto požádat o shovívavost a trpělivost, 
někdy je opravdu obtížné zajistit průjezd ulicí, aniž by došlo k nechtěnému zasypání vchodu či 
pozemku. Pro případ větších sněhových kalamit máme již předběžně domluvenu další vhodnou 
techniku, takže se nemusíte obávat děsivých sněhových scénářů.  
 

Poslední listopadovou a zároveň první adventní neděli jsme tradičně rozsvěceli vánoční strom. Dětský 
zpěv koled, vůně svařeného vína i vánočních dobrot a Vaše hojná účast vytvořily mimořádně 
slavnostní atmosféru. Za tyto příjemné chvíle bych chtěl poděkovat Vám, prodejcům, účinkujícím, ZŠ 
a MŠ Pernink, SDH Pernink a ostatním dobrovolníkům. 
 

Mám také milou povinnost pozvat Vás na 2. ročník Reprezentačního plesu KC Krušnohorka, který se 
uskuteční v sobotu 3. 3. 2012 v komunitním centru Krušnohorka v Perninku. 
 

Na úplný závěr mi dovolte popřát Vám klidné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné 
zdraví, štěstí a životní pohodu.  

 

                 Váš Ladislav Vetešník, místostarosta obce  
 

 
Zprávy ze základní školy 

 

Cesta s lampiony 
 

Podzimní odpoledne plné zábavy, se soutěžemi, dlabáním dýní, výrobou z papíru dokonce i se stezkou 
odvahy jsme prožili s dětmi a jejich rodičí 25. 10. v KC Krušnohorka.Veselé dovádění jsme ukončili 
ve chvílích, kdy se Pernink ponořil do šera a to byl ten správný okamžik pro nachystaná světýlka. 
Věřte nevěřte, sešlo se 54 krásných svítících lampionů. Děti prošly Perninkem a pak se rozešly domů, 
to už byla opravdová tma.  
Děti ze školní družiny po průvodu ještě čekal další noční úkol, a to zvládnout noc v družině.A že to 
všichni zvládli, bylo vidět hned ráno na spokojených tvářích. 
Už teď se těšíme na příští rok a doufáme, že počet lampionů bude překonán! 
 

        I. Höhnlová,  H. Schadeová, D. Junková 
 

Vánoční poděkování a přání  
 

Milí, děkujeme za veliký potlesk a podporu při našem zpívání u vánočního stromu. 
Vaše hojná účast nás opravdu potěšila, zpívalo se nám o to radostněji... 
Přejeme všem do balíčků pod stromečkem hodně lásky a porozumění. Buďme na sebe vlídní a hodní, 
to Vám od srdce přejí děti a paní učitelka Ilona z BUBAČKOVY školky v Perninku!    
 
Perninská škola fandí HC Energii 
 

6:0 - jistě mi dáte za pravdu, že tak výborný výsledek hokejového utkání HC Energie jsme jako 
fanoušci dlouho nezažili. Čím to? Že bychom k bojovné energii hráčů přispěli také my, fanoušci z 
perninské školy? Je to možné. Vždyť nás bylo rovných 100. Naše skandování a transparenty byly k 
nepřehlédnutí. Za úžasný zážitek děkujeme nejen hokejistům, ale také klubu HC Energie, který naší 
škole věnoval vstupenky na utkání HC Energie - Mladá Boleslav. 
 

                                                                Mgr. Erika Krnáčová  
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Ekologický projekt Ukli ďme si svět zná své vítěze 
 
Jak víte, v loňském školním roce jsme se pustili do projektu za lepší životní prostředí v podobě sběru 
vysloužilých elektrospotřebičů. Karlovarský kraj zadal dvě kategorie soutěže: 

1. Celkové množství vybraných spotřebičů 
2. Množství vybraných spotřebičů na jednoho žáka 

 
A protože jsme byli nováčci v této soutěži, na republikové posty jsme nedosáhli. Za to v hodnocení 
kraje jsme uspěli a skončili na krásném 3. místě, právě v kategorii vybraných spotřebičů na 
jednoho žáka. Před námi se umístily školy Krajková a Mariánské Lázně. 
 
Ve středu 16. listopadu nás na slavnostní předání cen pozvala společnost ELEKTROWIN a Krajský 
úřad Karlovy Vary. Cenu převzali žáci, kteří nasbírali nejvíce vysloužilých elektrospotřebičů 
v loňském školním roce. My víme, že to nebyla jediná cena, kterou jsme obdrželi: Již 1. června jsme si 
užili krásný zábavný den na téma Za lepší životní prostředí v areálu Rolava. Za finanční odměnu byla 
zakoupena žákům šesté třídy skříňka na pomůcky a za zbylé finanční prostředky jsme zakoupili 
sportovní vybavení na tělesnou výchovu. 
LETOS SOUTĚŽÍME ZNOVU !!! Pomozte nám zlepšit naše životní prostředí, SBĚRNÉ MÍSTO JE 
OPĚT NA NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Děkujeme. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Jeden svět na školách 

 

takto se jmenoval projekt, který probíhal v celé České republice na všech školách, jež se do projektu 
zapojily. Pro všechny bylo dáno jednotné datum a to 8. 11. 2011. Volba tématu závisela na jednotlivé 
škole. Náš jeden den na školách, tedy na škole v Perninku, byl pojat formou hry a divadla. 
Tento tematický den měl být připomenutím doby, v níž se narodili, vyrůstali a dospívali naši rodiče, 
prarodiče a mnozí příbuzní nebo jaké byly jejich možnosti, jak trávili volný čas, co bylo jejich snem. 

My jsme si svůj festival o dějinách uspořádali takto: 
  

Na projekt jsme se pilně připravovali. Oblékli jsme se do dané doby, připravili si historické podklady, 
pozvali vzácného hosta a promítli si film. Součástí projektu byla i malba obrázků daného období. 
Toto vše jsme shrnuli do jednodenního programu.  
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1. Pozvaný host- pan Rudolf Höhnl  -  příjemně a zajímavě vyprávěl o jeho začátcích v lyžování 
až k postům nejvyšším 

2. Projektová témata názornou hrou: 
6. třída – Pravěk a Doba kamenná. Celé 
své vystoupení provedli v anglickém 
jazyce a jejich věrohodné kostýmy 
neměly chybu. 
7. třída – Festival o dějinách v našem 
regionu. Obce a města, z kterých 
pocházíme od 15. stol. až po 20. stol. 
Krásné paměti o tom, co se v našich 
obcích a městech v tomto rozmezí 
vybudovalo, změnilo, zlepšilo. Žáci 
Daniela, Linda a Vojta – Potůčky. Horní 
Blatnou Veronika s Andreou a Jirkou. 
Abertamy si připravila Renata. A naši školní obec si připravili perninští Roman, Dominik a 
Veronika. 
8. třída – jejich téma bylo těžké. Absolutismus Ruska, Francie a vojsko francouzské královské 
gardy (mušketýři). Přesto jejich jedinečné kostýmy byly famózní a s minulostí se poprali dle 
svých možností. 
9. třída – se zabývala I. světovou válkou. Dozvěděli jsme se o zbrojním průmyslu od Jakuba, 
o módě v I. světové válce od Sandry, jak fungovala škola od Nicol a co dělaly ženy a děti v I. 
světové válce od Moniky. Zajímavým tématem o sportu nás překvapil Bohuslav a vědou, 
technikou, stavebnictvím a Nobelovými cenami nám dějiny uzavřeli žáci Matuš, Milan, Jan, 
Ondra a Jenda. 

3. Krásným překvapením byl film o historii hornictví, lázeňství a rukavičkářství, který jsme si 
promítli v Komunitním centru Krušnohorka. 

4. Na závěr odpovídaly děti na krátký kvíz a obdržely dotazník o pořádané akci, kde hodnotily 
klady, zápory a zajímavosti celého projektového dne. 

 

Z vybraných otázek dotazníku: 
1. Která část z projektu tě nejvíce zaujala? 

a) Pozvaný host 
b) Projektové ukázky žáků 
c) Film Kráčmerové z Krušných hor 

       Zde nejčastěji žáci odpovídali – všechny. 
2. Co tě nejvíce potěšilo/zaujalo u pozvaného hosta? Zde byl obdiv nad výkony pana Höhnla, 

nad jeho lyžemi, že už skákal v 10 letech, že umí hezky mluvit, že dokázal to, co chtěl. 
Úspěchy. Zážitky. 

3. Která postava tě nejvíce pobavila? Zde zvítězila Kateřina II. v podání Zdeňka. 
4. Má příprava na projekt byla: 

náročná mírně náročná  nenáročná  zábavná  lehká 
Nejčastější odpovědi - nenáročná, zábavná, lehká 

Poslední příklad. Obeznámil/a jsi o projektovém / tematickém dni své kamarády /rodiče/ 
příbuzné: ANO, NE - Jen málo bylo NE. Ve většině otázek odpovídaly děti kladně. V záporných 
otázkách, jako např. Co ti chybělo na tomto dni? Žáci se shodli, že deváťákům chyběly kostýmy.  
 

 Za tento projektový den jsme obdrželi zdarma několik DVD do výuky dějepisu. Odnesli jsme 
si plno zážitků ze společné skupinové práce. 
 
 
 
 
 



 5

 
TJ Sokol Pernink 

 
Přezimujeme na čtvrtém místě 
 
V sobotu 29. 10. se na domácím hřišti utkali naši žáci se suverénně vedoucím mužstvem tabulky 
Toužimí. Žáci odehráli pěkný zápas, a i když prohráli 6:2 bylo se na co koukat. Celé mužstvo si 
zasloužilo velkou pochvalu, především brankář Honza Sedlecký, který ukázal pěkné zákroky. Naše 
branky dali Nguyen Gang a Václav Mašek.  
 
Tabulka  PODZIM 2011 
 

1. Toužim   8 8 0 0 98:8  24 
2. Nejdek   8 6 0 2 57:14  18 
3. Jáchymov   8 4 2 2 37:28  14 
4. Pernink   8 4 2 2 32:24  14 
5. Kyselka/Vojkovice  8 3 2 3 28:31  11 
6. Kolová/Lokot. KV  8 3 1 4 36:20  10 
7. Bečov/Bochov  8 1 2 5 9:52    5 
8. Pila    8 1 1 6 24:46    4 
9. Merklín   8 1 0 7 5:100    3 
 
Soupiska žáků Sokola 
 

Brankář  - Sedlecký Jan 
Obrana   - Abrahám Vilém, Braný David, Hanšut Dominik, Ryzka Daniel, Nguyen Gang 
Záloha    - Kašpar Ondřej, Kotrla Pavel, Kotrla Jiří, Mašek Václav 
Útočníci - Čečák Petr, Liška Vojtěch, Mrňková Renata, Kotrlová Nikola, Duda Jindřich,      
                 Duda Ondřej 
Trenéři   - Mašek Václav, Mrňka Petr, Ryzka Jiří 
Realizační tým – Braný Miloš, Duda Roman 
 
Rád bych poděkoval správci hřiště Jiřímu Ryzkovi, protože hlavně jeho zásluhou je hřiště na pěkné 
úrovni a vždy bylo ke každému zápasu perfektně připravené. 
Zahájení přípravy na jarní sezonu se plánuje na leden. Za celý tým přejeme všem fanouškům i 
čtenářům pěkné Vánoce a šťastný nový rok. 

                       Václav Mašek 
 
 

SDH Pernink 
 
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje, 
Sbor dobrovolných hasičů Pernink 
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TĚLO MÁTE JEN JEDNO, ZASLOUŽÍ SI BÝT HÝ ČKÁNO! 
 

Potřebujete načerpat energii, zapomenout na starosti, pomoci od bolesti? 
Navštivte studio RELAX v Perninku v budově Obecního úřadu. 

 
Darujte svým blízkým k Vánocům krásný zážitek v podobě dárkového poukazu. 

 

Nejlepším dárkem je investice do zdraví! 
 

 
REFLEXNÍ MASÁŽ                                   220,-Kč     2000,- Kč (10x masáž) 
 
Tato masáž působí přes nervová zakončení na vnitřní orgány a tím se odlišuje od běžných masáží. 
Věnuje se především bodům se zvýšenou kožní citlivostí. 
 
MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ                     200,-Kč   1800,- Kč (10x lymfodrenáž) 
 
Obnovuje činnost mízního systému, odstraňuje otoky, zmírňuje celulitidu, podporuje úbytek objemu 
stehen a hýždí. 
  
REHABILITA ČNÍ CVI ČENÍ    Individuální cvičení dle diagnózy  100,- Kč á 60 min. 
                                           
ABY ZÁDA NEBOLELA       Cvičení ve skupině (max.3 osoby)     50,- Kč á 1 os. 
        
  
CVIČENÍ NA VIBRA ČNÍ DESCE              100,- Kč 
    
Nemáte čas trávit hodiny v posilovně a přesto chcete žít aktivně? 
Vyzkoušejte vibrační desku - novinku v oblasti kondičního cvičení - cílené, efektivní a časově 
nenáročné posilování celého těla. Díky vysoké intenzitě cvičení trvá jedna lekce maximálně 30 minut. 
Cvičení na vibrační desce je vhodné pro každého. 
 
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY- HOT STONES            Částečná  40 min. 450,- Kč 
                                                                                  Celková   90 min. 650,-Kč  
 

Masáž lávovými kameny je skutečná perla mezi masážemi, a proto je také velmi vyhledávána 
zákazníky. Málokterá masáž dovede navodit takové pocity jako právě masáž horkými kameny. 
Představte si příjemné teplo pravých lávových kamenů, které svojí vibrací a teplem mají vliv na 
energetické dráhy v těle, působí blahodárně na mysl a skvěle Vám uvolní Vaše zatuhlé svaly. Masáž 
lávovými kameny dokáže navodit pocit absolutního klidu a uvolnění. Zákazníci pak mohou na sobě 
sledovat účinky této masáže ještě několik dní po masáži. 
 
REFLEXNÍ MASÁŽ PLOSKY NOHY       60 min. 350,- Kč 
 
Reflexní terapie (či reflexologie) je metoda prevence, diagnostiky a léčby. Vychází z přesvědčení, že 
každý orgán v těle se promítá do reflexních plošek na chodidlech, dlaních či třeba uších. Masáží těchto 
plošek je možné zjistit a poté posílit oslabené orgány. 
   
KLASICKÁ MASÁŽ       Částečná  200,- Kč  
                                   Celková   400,- Kč  
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Obecní úřad informuje 

 
PLATBY V HOTOVOSTI  PRO ROK 2011  BUDOU PŘIJÍMÁNY  POUZE DO 

STŘEDY 21. 12. 2011 DO 12:00 HODIN. 
 

  

UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    

vv  22..  ppoolloolleett íí    22001111  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    

oodd  99..  11..  ddoo  2288..  22..  22001122    

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

 
 

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 12, vydáno 2.12. 2011 

 

      
     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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Vždy od 18:00 hodin          Vstupné: 55,-Kč 

 
Sobota 3.12.   KAMARÁD  TAKY  RÁD  (USA 2011) Komedie 
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis) rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Když 
si Newyorčanka Jamie, zaměstnaná jako hledačka nových příležitostí, vyzkouší své umění na 
uměleckém řediteli Dylanovi z Los Angeles, kterého přemluví, aby vzal svou vysněnou práci v New 
Yorku, uvědomí si oba, že jsou si velice podobní. Každý z nich má za sebou tolik zkrachovalých 
vztahů, že jsou ochotni zkrátka pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu…Dále hrají: Patricia 
Clarkson (Lorna), Jenna Elfman (Annie), Bryan Greenberg (Parker) ad. Režie: Will Gluck   
Doporučená přístupnost: od 12 let.       Délka filmu: ca. 109min.   České titulky.      ŠÚ projekce 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.12.  SAXÁNA  A  LEXIKON  KOUZEL   (ČR 2011) Rodinná komedie 
Máš-li mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený 
před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou čarodějnické školy v Říši pohádek, která utekla do 
světa lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním životem v krásné rodinné 
vile se svým manželem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou a strýcem Evženem. Na co 
ale úplně zapomněla, je půda skrývající tajemství o jejím předešlém čarodějnickém životě…Hrají: 
Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr, Jiří 
Lábus ad.     Režie: Václav Vorlíček                    Mládeži přístupno.                  Délka filmu: ca. 90 min                                                                                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.12.  KOVBOJOVÉ  A  VETŘELCI   (USA 2011) Akční sci-fi 
Už zase na nás útočí mimozemšťané. Tentokrát si ale vybrali špatný čas a špatné místo. Jejich 
prvotním cílem se stal Divoký západ a doba kdy všem, kdo tu chtěli přežít, visely kolty proklatě nízko. 
Kombinace westernu a sci-fi zní na první pohled bizarně, jména tvůrců ovšem slibují mimořádný 
zážitek. Na všech klíčových postech najdete filmové ikony, ať jsou to producenti Steven Spielberg a 
Ron Howard, scenáristé Star Treku a Transformers Roberto Orci a Alex Kurtzman a především režisér 
Jon Favreau, který natočil oba díly Iron Mana. Před kamerou pak uvidíte Daniela Craiga (aktuální 
James Bond) a Harrisona Forda… 
Mládeži přístupno.                     Délka filmu: ca. 118 min.             Český dabing .               ŠÚ projekce 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neděle 25.12.  TINTINOVA  DOBRODRUŽSTVÍ   (USA 2011) Animovaná komedie  
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě oblíbenými příhodami knižního a comicsového hrdiny 
Tintina belgického autora, publikujícího pod pseudonymem Hergé, sleduje osudy výjimečně 
zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Ti společně narazí na 
model lodi, který v sobě ukrývá nebezpečné tajemství… Režie: Steven Spielberg 
Mládeži přístupno.                  Délka filmu: ca. 107 min.                Český dabing.                ŠÚ projekce 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pondělí 26.12.  JOHNNY ENGLISH  SE VRACÍ (USA 2011) Komedie 
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden 
muž už před lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal 
nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje 
mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu.  Dále hrají: Gillian 
Anderson, Rosamund Pike, Dominic West ad. Režie: Oliver Parker 
Mládeži přístupno.               Délka filmu: ca. 101 min.                   České titulky.                 ŠÚ projekce 


