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Vážení spoluobčané, 

chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na akci „Adventní zpívání“,  ať už to byli hasiči, 
kteří připravili přístřeší a zázemí pro akci, děti z mateřské školy a školní družiny, jejichž pásmo 
potěšilo každého, anebo prodávající, organizátoři skvělé soutěže o Perninský perník, sponzoři a 
v neposlední řadě Mikuláš a zaměstnankyně OÚ, které pomáhaly s přípravami. Věřím, že jste 
se všichni pobavili a užili si první adventní neděli, i když počasí nám trochu nepřálo. 

Z prvně jmenované akce je zřejmé, že se letošní rok blíží ke konci a tak mi dovolte, abych Vám 
ho  připomněla aktivitami, které byly financovány mimo jiné z našeho rozpočtu. Asi nejvíce se 
dělo na ulici TGM. Nejprve došlo k opravám na obecním úřadě – výměna oken, oprava střechy 
a zateplení na půdě jistě přispějí k úspoře nákladů na vytápění budovy. Tyto práce byly 
provedeny také díky dotaci 150 tis. Kč z Karlovarského kraje, obec pak přidala ze svého 
rozpočtu 218 tis. Kč. Na opravách se podílely následující firmy: 3xN spol. s.r.o., Karlovy Vary, 
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p. Gajdoš a spol., Nejdek, p. Aizner, Pernink. Změnu doznal i chodník od obecního úřadu, kde 
byl vytvořen firmou p. Štefana z Perninku nejprve parkovací pruh a následně pak byl opraven 
chodník v celkovém nákladu 476 tis. Kč. Na podzim se také prořezávaly stromy v Nádražní 
ulici, v Andělské a na hřbitově se pokácely nemocné  stromy, které ohrožovaly okolí. Z našeho 
rozpočtu jsme podpořili sport: na úpravu běžeckých tratí šlo 109 tis. Kč,  dorost a mužstvo A 
kopané dostali 130 tis. Kč a nadějná atletka Kristýnka Sedlecká 5 tis. Kč.  V letošním roce jsme 
se zapojili do spolupráce s německou stranou, v rámci projektu nazvaného Karlova stezka II by 
měla být vybudována cyklostezka mezi naší obcí a Horní Blatnou. Ta navazuje na již úspěšně 
realizovanou Karlovu stezku mezi Perninkem a Abertamy, kterou jsme letos v květnu oficiálně 
předali společně s Městem Eibenstock do užívání široké veřejnosti. Druhý projekt, do kterého 
jsme se zapojili společně s městem Bad Schlema a dalšími městy a obcemi po obou stranách 
naší hranice, je nazvaný „SOS – systém k optimalizaci a zjištění přeshraniční německo-české 
ochrany proti katastrofám“ a bude se týkat především dobrovolných hasičů jako záchranné 
složky obyvatelstva. Oba projekty byly podány a čekáme, zda uspějeme. V letošním roce také 
skončila pětiletá lhůta udržitelnosti projektu našeho komunitního centra Krušnohorka, kdy jsme 
museli tzv. monitorovacími zprávami dokládat, že tento projekt došel naplnění, jak je využíván, 
a zda dodržujeme všechny podmínky získané dotace.   

V prosinci nás čeká poslední zasedání v tomto roce, na kterém budeme schvalovat rozpočet na 
příští rok. Doufám, že už budeme v plném počtu devíti zastupitelů, neboť od září je nás po 
odstoupení  p. Janeckého ml. z postu člena zastupitelstva stále osm.   

Závěrem bych Vám všem, milí spoluobčané, chtěla popřát moc pěkné Vánoce, ať Vás po celý 
sváteční čas provází klid, pohoda, radost a spokojenost. V nadcházejícím roce pak přeji hlavně 
pevné zdraví, lásku a štěstí, a ať se Vám všem dobře daří, jak v osobním tak i profesním životě. 

        
      Vaše starostka 

 

           Usnesení 13. zasedání zastupitelstva ze dne 23. 11. 2015  
 
 
 
1/13/15 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Rudolfa Holého a ing. Ladislava Vetešníka  a 
pořizovatele zápisu Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

2/13/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 12. Zasedání ZO. Hlasování: pro 5 hlasů,  
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
  

3/13/15 ZO schvaluje program jednání 13. Zasedání. Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

4/13/15 ZO schvaluje směnu části p.p.č. 349/1 o výměře  2597 m2 v k.ú. Pernink v majetku 
obce Pernink za p.p.č. 349/36 o výměře 2320 m2 v majetku Lesy ČR,  s.p. , Přemyslova 
1106/16, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451, doplatek ve výši  Kč  
27700,- Kč,- bude firmou Lesy ČR uhrazen na účet Obce Pernink a dále Lesy ČR, s.p. ponesou 
náklady na pořízení GP, směnné smlouvy, veškerých poplatků a daní spojených s převodem 
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pozemku a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

5/13/15 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 809/10 o výměře 201 m2 manželům Andree a Janu 
Dvořákovým, Andělská ul. 436, Pernink za cenu Kč 150,-/m2 a dále části p.p.č. 809/24 o 
výměře 9 m2 za cenu Kč 50,-/m2 za podmínek a pravidel stanovených ZO pro prodej pozemků 
na stavbu rodinných domů s tím, že ponesou veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 
a pořízení geometrického plánu  a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 5 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
Dalším bodem bylo projednání souhlasného stanoviska se stavbou opěrného bodu pro kabely 
NN v Andělské ulici 
 

6/13/15 ZO souhlasí se stavbou opěrného bodu trasy vedení nazvanou „Pernink, KV, Andělská 
č.p. 85, vNN“ dle předložené PD firmy Elektroprojekce Vincíbr, s.r.o. Sadovská 60, Jalovice. 
Hlasování: pro  5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/13/15 ZO bere na vědomí  hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink, 
Karlovarská ul. 118, Pernink k 30.9.2015. Hlasování:   pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Rozpočtová opatření 6, 7, a 8/2015, starostka dopodrobna vysvětlila jednotlivé položky ve výše 
uvedených rozpočtových opatření, nebyly žádné dotazy či připomínky k předloženým RO, a 
tak bylo hlasováno. 
 

8/13/15 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2015, 7/2015 a 8/2015 dle předložených  
položkových rozpisů. Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole dle usnesení 11/7/15 – předána v písemné 
podobě členům ZO, podrobně se jí bude ZO zabývat na prosincovém zasedání. 
Dále byly projednány obřadní dny pro rok 2016. 
 

9/13/15 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2016 dle předloženého  návrhu 
Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/13/15 ZO schvaluje pronájem p.č. 663/19 o výměře cca 3500 m2 v k.ú. Pernink  manželům 
Bc. Daně Holé a Rudolfu Holému, Jáchymovská 360, Pernink za cenu Kč 35000,-, nájem 
začíná 20.12.2015 a končí 31.3.2016, částka je splatná nejpozději do 31.3.2016   a pověřuje 
starostku podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 5 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas 
(p.Holý) 
 

11/13/15 ZO schvaluje pronájem p.p.č. 316/1 o výměře cca 3500 m2 v k.ú. Pernink panu 
Františku Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink za cenu Kč 35000,-, nájem začíná dnem 
20.12.2015 a končí dne 31.3.2016, částka je splatná nejpozději do 31.3.2016.  a pověřuje 
starostku podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/13/15 ZO schvaluje odstoupení manželů Pospíšilových Jakub a Dagmar, Pražská 260, 
Abertamy od smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 24.10.2013  na prodej p.p.č. 782/25 
v k.ú. Pernink a nařizuje jim, aby pozemek uvedli do původního stavu, a to nejpozději do 
31.5.2016. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/13/15 ZO schvaluje  koupi p.p.č. 782/30 o výměře 302 m2  z majetku manželů Jakuba a 
Dagmar Pospíšilových,  Pražská 260, Abertamy za cenu Kč 45300,- s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem nemovitosti uhradí prodávající, tj. kupní smlouva, poplatek za vklad do 
KN, daň z nabytí a pověřuje starostku podpisem  smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

14/13/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přes p.p.č. 1887/7 v majetku 
obce Pernink s Vodohospodářským sdružením obcí západní Čech, Studentská 32/64, 36007 
Karlovy Vary pro část stavby “Kanalizace města Abertamy a Hřebečná – SO O6 ČSOV B“U 
Hřbitova“ SO 16 výtlak Abertamy – Pernink“ za podmínek, že pozemek č. 1887/7 bude po 
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ukončení prací dán do původního stavu, který byl před započetím stavby a převzetí záruky za 
tuto část po dobu udržitelnosti projektu Karlova stezka a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

15/13/15 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 792/9 o výměře cca 5 m2. Hlasování: pro 6 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

 

16/13/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 
1299, 362 21 Nejdek, IČ 40525881 na celoroční propagaci v rámci lyžařských tratí a cyklostras 
v Perninku a okolí na částku Kč 10000,-  a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

17/13/15 ZO bere na vědomí předložení dokladů sl. Kristýny Sedlecké o úhradě nákladů na 
dětskou olympiádu, na kterou ZO přispělo částkou 5000,-. Hlasování  pro 6 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

Další zasedání ZO Pernink bude 14.12.2015. 
 
 

Úplné znění 13. 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. 

 
 

                                      Zprávy ze základní školy  
 

 

Listopad byl ve znamení výjezdů za kulturou, sportem i vzděláváním 

Žáci 8. a 9. třídy navštívili Karlovy Vary, kde v kinosále Thermal absolvovali představení k  
dopravní výchově pořádané netradiční  a zajímavou formou - s hosty, hudbou a tancem. 

Všichni žáci 2. stupně se také vydali do Lázní III na koncert Symfonického orchestru KV 
s putováním po různých hudebních stylech za doprovodu výtečného a nám dobře známého 
moderátora Viktora Braunreitera. 

Za sportem jsme intenzivně vyjížděli do Ostrova, a to zápolit v halovém fotbale zastoupeném 
chlapci a florbale, do kterého se pustily navíc i dívčí kolektivy. Ačkoli jsme neskončili na 
nejvyšším stupni vítězů, do samotných zápasů jsme se pouštěli s vervou za podpory našeho 
kouče – pana učitele Davida Hanakoviče, nikdy jsme neskončili poslední. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat panu Löfflerovi, který našim reprezentantům zajišťoval pohodlnou dopravu. 

Měsíc listopad je i dobou návštěv zástupců z okolních učilišť a středních škol. Žáci z 9. i 8. 
tříd, a na třídních schůzkách i jejich rodiče, se tak mohli seznámit s jednotlivými možnostmi 
dalšího kariérního rozvoje.  

V tomto měsíci jsme také vyrazili za hranice k našim německým sousedům. Paní učitelky Mgr. 
Kateřina Freudová a Mgr. Hana Dlouhá měly možnost v rámci Projektu 56 prohlédnout si 
školy v Eibenstocku a zúčastnit se vyučování v předmětech anglický jazyk, přírodopis, 
prvouka, informatika a pracovní vyučování formou tzv. stínování. Akce byla velmi zajímavá 
s mnoha poznatky a ubezpečením se, že naši práci děláme minimálně stejně dobře. Zároveň 
jsme se setkali se vstřícností německých učitelů, kteří nás přijali na svých hodinách a 
zodpověděli nám na naše všetečné dotazy.  
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V době, kdy si naši žáci vychutnávali ředitelské volno, proběhlo na škole vzdělávání učitelů 
včetně vychovatelek ŠD a učitelek MŠ, které bylo zaměřeno na problematiku výuky žáků se 
speciálními potřebami. Na škole nás navštívily se svým zajímavým programem metodičky 
z PPP a SPC Karlovy Vary.  

Vánoce se blíží a s nimi i další tradiční vánoční ples žáků a dětí ZŠ a MŠ Pernink. Ten se 
uskuteční v poslední den v tomto kalendářním roce -18. 12. 2015. Tradičně se jeho organizace 
ujali žáci 9. třídy. Přejeme jim kreativního organizačního ducha a veselý průběh. 

ZŠ a MŠ Pernink přeje všem 

pohodový adventní čas 

a 

šťastné a veselé Vánoce na bílé kupě sněhu 

Mgr. Dana Osičková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiony v Perninku 

V úterý 3. listopadu jsme prošli Perninkem s lampiony. Celkem svítilo 68 lamp. Na konci cesty 
čekalo všechny překvapení. Rozsvítili jsme svíčky po celém hřišti, řekli společně přání a pak 
vypustili balonek štěstí. Akce se moc líbila. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další 
setkání. 

Opět v Domově seniorů 

ŠD spolupracuje s domovem seniorů. Dalším tématem našeho projektu byla recitační soutěž. 
Děti měly na určité slovo složit básničku k obrázku, který namalovali senioři. Celkem se 
zúčastnilo 16 dětí. Jejich básničky se moc líbily. Říci, která je nejlepší, nebylo vůbec lehké.  
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Všichni zaměstnanci naší školy posuzovali a rozhodli takto: 

Mladší žáci 

1. Klára Kunstová 
2. Jakub Václav 
3. Anna Klimmová 

Starší žáci 

1. Benjamín Kolitsch 
2. Roland Grahsberger 
3. Štěpána Dáňová 

Všem dětem patří pochvala, své básničky zarecitovali v domě seniorů. Ten jsme navštívili ještě 
jednou. Tentokrát jsme předvedli naše taneční schopnosti na lístečkovém plese. Myslím, že 
jsme nezklamali, hodnocením byl velký potlesk. Děti dostaly i sladkou odměnu. Naše setkání 
nebylo poslední už brzy půjdeme na další vystoupení, které bude plné koled a vánočních 
básniček. Krásné svátky, klid, pohodu a všem zdraví do Nového roku přejí děti ze školní 
družiny a vychovatelky. 

 

Vánoční dílna ve škole 

První adventní neděli jsme tiše jen za zvuku vánočních koled přivítali vánoční dílničkou, kam 
jsme pozvali všechny rodiče s dětmi, aby si vyrobili tradiční vánoční českou ozdobu, svícen 
s jablíčky a ozdobu pro štěstí. Došlo méně rodičů, ale sváteční nálada přišla mezi nás. 
Děkujeme všem, kteří byli u tohoto kouzelného okamžiku. 
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A ještě jedno hezké překvapení 

Díky projektu 72 hodin, který se uskutečnil v říjnu, jsme přihlášením do fotografické soutěže 
získali sadu deskových her, kterou obohatíme naši školní družinu. Na naše úspěšné foto se 
můžete podívat na  http://www.72hodin.cz/2015/clanky/vysledky-fotosouteze-72-hodin. 

        Hana Schadeová, Vlasta Polanská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      TJ Sokol Pernink  
 

 
Dorost se v krajské soutěži neztratil  
 
Dorost byl přihlášen do soutěže po několika letech. Jako nováček si vedl nad očekávání velice 
dobře. Po podzimu skončil na pěkném 5. místě, 8 výher a 5 proher ze 14 týmů. Mezi kanonýry 
soutěže je Václav Mašek jun. Na pěkném 2. místě s 21 brankami a Petr Čečák jun. je na 8. 
místě s 16 brankami.  
 
Soupiska dorostu: 
Brankář - Štěpán Kordík 
Obránci - Jiří Kotrla, Dominik Hanšut, Marek Dibelka, Jan Frankovič, Vilda Abrahám, David 
Gála, Jan Sedlecký 
Záložníci – Petr Nguyen (King), Petr Čečák, David Braný, Petr Kečka 
Útočníci – Václav Mašek, Jan Červeňák, Jan Jakab, Šťepán Witmaer, Dan Klim (dlouhodobé 
zranění) 
 
Všem hráčům patří velké dík stejně jako trenérům Vildovi Hanšutovi a Václavovi 
Maškovi, kteří mají velkou zásluhu na úspěchu dorostu! Poděkovat musíme rovněž 
realizačnímu týmu – Miloš Braný sen., Rudolf Helmich a Marek Dibelka - i správci hřiště 
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Jířímu Ryzkovi za kvalitní trávník. A bez finančního příspěvku obce Pernink bychom tuto 
soutěž hrát nemohli. Děkujeme. 
 
Trénink dorostu v hale je každou středu od 18 hod. 

     Vedoucí mužstva Miroslav Hájek  
 
Výsledky 
 

1. Pernink - Svatava 7:3 

2. Habartov - Pernink 6:2 

3. Pernink - Březová 2:3 

4. Sedlec „B“ – Pernink 0:7 

5. Pernink - Rotava 4:1 

6. Citice - Pernink 4:10 

7. Pernink – Stará Role/Nová Role 6:2 

8. Plesná - Pernink 0:3 

9. Pernink - Chýše 9:1 

10. Horní Slavkov - Pernink 4:2 

11. Pernink - Kynšperk 13:1 

12. Kynžvart - Pernink 1:0 

13. Pernink - Lomnice 0:6 

 

  

                                                                          Aktivní Pernink 
 

 
 

JAK TO BYLO S MARCEBILOU 
 

Vyprávění filmaře, fotografa a scénáristy Petra Mikšíčka naslouchalo v sobotu 28. listopadu 
v komunitním centru Krušnohorka bezmála 50 posluchačů. Pásmo bylo zároveň protkáno 
několika autorskými filmy Petra Mikšíčka věnovanými zviditelnění Marcebily. Ta byla 
vybrána v roce 2012 ve veřejné soutěži za novou patronku Krušných hor. 

Organizátor večera, skupina Aktivní Pernink, děkuje Petru Mikšíčkovi za jeho pořad, 
manželům Mitterpachovým za výborný svařák a posluchačům za jejich přínosnou diskuzi.  
 

Z vyprávění vyjímáme:  
 

Legenda praví, že kdysi dávno, když lidé zachvácení krušnohorskou horečkou se do kraje 
vrhali s vidinou snadného zisku, žila v kraji přísečnickém překrásná panna Marcebila. 
Přebývala na zámku svého otce na hoře zvané Bartelwulfenberg. Pověst o její kráse se brzy 
krajem rozšířila a mnoho mládenců, rytířů a hornických obchodníků ji žádalo o ruku. Četná 
setkání  Marcebila využívala pro poslouchání příběhů z krajů zdejších i vzdálených, neboť 
nejvíce ze všeho ji zajímalo, kam až doputovaly lesklé kamínky ze zdejších potůčků. O mocné 
pány zájem nejevila, však měla jasno v lásce své. Tou byl mládenec Siegfried z panství 
Sonnenberg (Výsluní), známý vyprávěním svým o štolách v Rudohoří. Otec Marcebilin se ale 



 9

obával o své bohatství a byl přesvědčován sousedem, rytířem Kunem z hrádku Hassberg, 
k rodinnému obchodu a provdání Marcebily výměnou za ochranu jeho rýžovišť a štol. 
Marcebile bylo tatínka líto, ale vzít si Kuna odmítala, a tak raději odešla do kláštera v Kadani. 
Než se po roce Marcebila vrátila, špatnými radami Kuno tatínka o jmění skoro připravil a k 
sňatku s jeho dcerou takřka donutil. Marcebila ale také nelenila a tajně se v Kadani zasnoubila 
se Siegfriedem, se kterým si přes zeď klášterní povídala. Po návratu domů oznámila, že si do 
roka musí vzít Siegfrieda a tatínek na veselku s Kunem konečně rezignoval. Na svatbu ale 
pozval v dobré víře i Kuna. Ten však nepřenesl přes srdce štěstí snoubenců a v záchvatu 
žárlivosti v rytířském turnaji, který následoval po svatebním obřadu, probodl novomanžela 
Siegrieda. Překrásná Marcebila se vrhla k smrtelně raněnému Siegfriedovi a na památku si 
vzala jeho rytířskou rukavici. Opustila rodný zámek a navždy zmizela do temných hvozdů. 

Dnes se Marcebila stává symbolem Krušných hor, neboť její postava splývá se zdejší přírodou. 
Je stejně zádumčivá a krásná, mlha je s Marcebilou stejně spjata jako mlha s podhůřím. Její 
nenadálé změny nálady jsou podobné rychlým změnám počasí. Podle legendy se Marcebila  
ráda toulá těmito krásnými horami, zároveň vyhledává kontakt s lidmi a naslouchá jejich 
příběhům. V létě, když panuje v Krušnohoří pěkné počasí, pohybuje se hlavně venku v krajině. 
Na podzim, když se v horách ochlazuje, schovává se stále častěji do podzemí, kde má svůj 
domov. V zimě se pak Marcebila skrývá v osamění štol. Na jaře zase postupně vychází ven a 
sleduje, jak krajina ožívá pod paprsky slunce.  
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PERNINSKÝ PERNÍK 2015 

Při letošním Vánočním jarmarku a 
rozsvícení vánočního stromu 
v Perninku, o první adventní neděli, 
uspořádala skupina Aktivní Pernink 
1. ročník soutěže „O nejlepší 
perninský perník“. Zápolení se 
zúčastnilo 8 soutěžících. Každý 
připravil 30ks vzorků na ochutnání, 
které byly shodně a anonymně 
nabídnuty k degustaci. Návštěvníci 
jarmarku mohli za symbolický 
poplatek a následným vhozením 
soutěžního žetonu označit nejhezčí, 
nejchutnější či zkrátka ten nejlepší. 

Vzorky byly více než lákavé, a tak 
než stačily děti dozpívat u stromečku 
koledy, byly talíře prázdné. 

Každý ze soutěžících byl odměněn drobnou cenou útěchy a první tři místa se podělila o 
finanční výnos z poplatku návštěvníků. 

A kdo umí nejlepší perník? No přece Nikol Doleželová! Gratulujeme a ostatním děkujeme za 
účast. 

 

 
 

 
P o z v á n k a 

 
Zveme zájemce – členy SPCCH i nečleny - na zábavné odpoledne s hudbou 

a bohatým dárkovým „Košem štěstí“ , které se koná v 
 

úterý 8.12.2015 od 14:00 do 18:00 hodin 
 
 

v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné (dobré autobusové spojení tam i zpět). Malý 
příspěvek do „Košíku štěstí“ je vítaný . 

 
 

Ingrid Doleželová, tel. 353892439    Lydia Holá, tel. 353892471 
 

důvěrnice SPCCH pro Pernink 

 

 

 



 11

 

Novoroční sousedská vycházka 
                                 nejen pro sousedy…. 

 
 

 

 

 

 

 Jak na Nový rok, tak po celý rok! 

 

Srdečně zveme zájemce o novoroční vycházku 

Pernink → Červená jáma → Pernink. 

V pátek 1. ledna 2016 v 11:00 hod. sraz u OÚ Pernink. 

Výbavu necháme zcela na vás dle aktuálního počasí 
(hole, lyže, sněžnice, běžky, pěšky, ploutve či naboso). 

Na setkání se těší skupina Aktivní Pernink. 
 
 
 

 

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 32, číslo 12, vydáno 4.12. 2015 
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Světlo z Betléma 

 
 

Plamínek světla z místa narození Ježíše Krista 
 

je symbolem lásky, vánoční radosti a naděje. 

 
Pro Betlémské světlo si můžete přijít do kostela v Perninku  

ve středu 23. prosince od 16:00 do 17:00 hodin 

Udělejte radost sobě i druhým! 

 
 
 

 
 

 

 

Obec  Pernink Vás srdečně zve na 

Vánoční koncert 

Pěveckého sboru z Merklína 

který se uskuteční  

v neděli 27. prosince 2015 

v 17.00 hodin 

v kostele Nejsvětější Trojice v Perninku 

 

 
Vstupné dobrovolné. 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

  

UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleett íí    22001155  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  1111..  11..  ddoo  2288..  22..  22001166    
  

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

 

Pozvánka  -  vítání občánků 

Vážení rodiče, 
 

blahopřejeme Vám k narození děťátka a dovolujeme si Vás pozvat na vítání občánků obce 
Pernink. Vítání  probíhá v prostorách obřadní síně OÚ Pernink a je určeno pro děti, které mají  
v naší obci trvalý pobyt.  
Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů není možné 
zvát nově narozené děti a jejich rodiče na vítání občánků automaticky. 
 

V případě zájmu Vaší účasti na vítání občánků vyplňte níže uvedenou přihlášku, kterou 
prosím zaneste na OÚ Pernink infocentrum – podatelna nebo do kanceláře  matričního 
úřadu. 
 

Na vítání občánků  mohou rodiče přihlásit děťátka, která se narodila od 15. 5. 2015.   
Přesný termín  konání  bude včas upřesněn.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška – vítání občánků: 

Jméno/a a příjmení dítěte (jak bude uvedeno v pamětním listu): 

………………………………………………………………………………………………....... 

Datum narození dítěte: …………………………………………………………………………. 

Jméno/a  a  příjmení rodičů: ......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kontakt: telefon, email: .................................................……………………………………….. 

 
 
 



 

 
 
 
 

Škola běžek v Perninku 
 

Učíme klasiku i bruslení, mazání, 
půjčíme běžky, hole i boty. 

Jitka a Vláďa Slavíkovi 
 

Info: +420 603834846, 
jitka.slavikova@post.cz  
nebo v areálu Velflink 

  

 

 

 

 

 

Vážení, 

přichystali jsme pro Vás 
předvánoční překvapení,  

od 26. listopadu najdete 
v našem obchodě 

volně prodejné léky a 
potravinové doplňky 

těšíme se na Vás 

PLUS JUNKOVI 

TGM 17, Pernink 

 

 

 
 

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 
 

 



 

 

 

Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

Sobota 2.1.  JURSKÝ SVĚT (USA 2015) Dobrodružný 
 

Před dvaadvaceti lety tragicky skončil sen excentrického milionáře Johna Hammonda, který 
chtěl na odlehlém ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park s živými exponáty. Od té 
doby se ale mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou milióny nadšených 
návštěvníků, kteří s očima navrch hlavy sledují v akci desítky „vyhynulých“ živočichů. Jenže 
vedení parku stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou atrakci ještě víc zatraktivnit. A v tu 
chvíli přijdou komplikace. Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D´Onofrio, Omar 
Sy ad. Režie: Colin Trevorrow. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 125 min.      Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 9.1.  V HLAVĚ  (USA 2015) Animovaný 
 

Ať už se jednalo o dobrodružný balónový let vysoko v oblacích či velkoměsto plné příšerek, 
zavedl oscarový režisér Pete Docter (Vzhůru do oblak, Příšerky s.r.o.) diváky vždy na ojedinělá 
a nápaditá místa. V původním filmu společnosti Disney Pixar V hlavě nás zavede do těch 
nejpozoruhodnějších míst, jaká vůbec mohou existovat – do lidské mysli... Obsazení českého 
znění: Ivana Korolová (Radost), Zuzana Slavíková (Smutek), Michal Bumbálek (Bing Bong) 
ad. Režie: Pete Docter, Ronnie Del Carmen. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 102 min.          
Český dabing                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 16.1.  MIMONI  (USA 2015) Animovaná komedie 
 

Fíha! Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni 
dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie 
Mimoni, která z nich konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich 
vlastního příběhu... Hrají (hlasy): Ivana Chýlková, Jan Vondráček, Jiří Klem, Radka Stupková, 
David Suchařípa ad. Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 91 
min. Český dabing.                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota  23.1.  SEDMERO KRKAVCŮ (ČR 2015) Pohádkový příběh       

Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové "Sedmero krkavců". Mladá 
dívka na sebe bere těžký úkol. Musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je prokletí, které na 
ně uvrhla jejich matka. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova, pravdě a 
opravdové lásce...Hrají: Martha Issová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil, Sabina Remundová, 
Zuzana Bydžovská ad. Režie: Alice Nellis. 
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 min.                                                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota  30.1.  WINX CLUB: MAGICKÉ DOBRODRUŽSTVÍ   (Itálie 2010) Animovaný   
 

Večírek pořádaný na oslavu nového školního roku na Alfee naruší prastaré čarodějnice, které 
se spojily s mladými Trix a společně se chystají zničit veškerou pozitivní energii na světě. 
Bloom uniká z paláce v Dominu, kde se u skutečných rodiču učí být princeznou, a vrací se na 
Zemi, kam za ní přichází i Winx. Společně se vydají na cestu k záchraně magické dimenze a 
obnovení přátelství mezi Sparxem a Eraklyonem...  Hrají: Letizia Ciampa, Molly C. 
Quinn, Amy Gross, Romi Dames ad. Režie: Iginio Straffi. Mládeži přístupno.  Délka filmu: ca. 
87 min.  Český dabing. 


