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           Usnesení 23. zasedání zastupitelstva ze dne 9. 11. 2016  
 
 

 
1/23/16 ZO určuje ověřovateli zápisu pány ing. Ladislava Vetešníka a Rudolfa Holého a 
pořizovatele zápisu pí Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/23/16 ZO schvaluje program jednání 23. Zasedání včetně jeho doplnění o schválení úhrady 
nákladů za pořízení kotle do č.p. 290 a úhrady opravy hygienického zařízení MŠ a ŠD 
z režijních nákladů, schválení výjimky z počtu dětí v MŠ a dále schválení záměru prodeje 
p.p.č. 782/26 v k.ú. Pernink, projednání  zhotovení PD – Parkoviště na p.p.č. 277/1 v k.ú. 
Pernink, schválení Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Lesy ČR, projednání 
nákup  úklidového stroje do KC, informace o Dílčí zprávě o provedené kontrole hospodaření. 
Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/23/16 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 22. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/23/16 ZO schvaluje projekt „Celková modernizace učeben ZŠ Pernink, dále schvaluje 
zajištění financování projektu „Celková modernizace učeben ZŠ Pernink, a to 
předfinancování projektu ve výši 100% celkových nákladů, což podle rozpočtu činí 
5 685000,- Kč, následné spolufinancování projektu ve výši 10% celkových způsobilých 
výdajů projektu, což podle rozpočtu činí 568500,- Kč a financování všech nezpůsobilých 
výdajů projektu v předpokládané výši 240000,-  Kč a případných dalších nezpůsobilých 
výdajů projektu, nezbytných pro jeho řádnou realizaci. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

5/23/16 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace,  úhradu opravy 
hygienického zázemí v budově č.p. 290 v MŠ a ŠD ve výši Kč 119333,- a dále nákup kotle do 
bytové jednotky v č.p. 290 za cenu Kč 34 852,- z režijních nákladů příspěvkové organizace. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/23/16 ZO schvaluje výjimku z počtu dětí v mateřské škole v Základní škola a mateřské 
škole Pernink, příspěvková organizace, a to pro školní rok 2016/2017  od 1.11.2016. 
Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/23/16 ZO bere na vědomí informace Krajského úřadu Karlovarského kraje o centrálním 
nákupu el. energií . Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/23/16 ZO schvaluje  úhradu částky  Kč 238 000,-, slovy Dvěstětřicetosmtisíc korun českých 
na nákup budovy event.č. 46 včetně st.p.č. 757o výměře 256 m2, na které stojí v k.ú. Pernink  
na nákup p.p.č. 663/23 o výměře 1535 m2 v k.ú. Pernink, dále schvaluje uzavření předložené 
Kupní smlouvy s prodávajícím: štancl-insolvence v.o.s., IČ 29105048, se sídlem Kollárova 
619/44, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň, jednající a podepisující společníkem, Mgr. Jiřím 
Štanclem, insolvenční správce v insolvenční věci dlužníka Krušnohorská kapitálová spol. 
s.r.o., IČ 18227295, se sídlem Merklín 8, 362 34 Merklín, ustanoven usnesením Krajského 
soudu v Plzni, čj. KSPL 54 INS 18307/2014-A-47, ze dne 13.2.2015 a pověřuje starostku 
podpisem této kupní smlouvy a pověřuje starostku provedením úhrady částky dle této kupní 
smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/23/16 ZO schvaluje nákup 2 ks radarových ukazatelů rychlosti za celkovou cenu Kč 112 
809,- vč. DPH. Hlasování: pro 9  hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/23/16 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 dle předloženého položkového členění 
Hlasování: pro 9. 
 



 3 

11/23/16 ZO schvaluje obřadní dny pro r. 2017 dle předloženého návrhu, který je součástí 
zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/23/16 ZO schvaluje záměr prodeje   p.p.č.  782/26 o výměře 936 m2. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/23/16 ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace Pernink, parkoviště na p.p.č. 
277/1 u panelových domů v k.ú. Pernink firmou ing. Martin Kohout IMK projekt, Klínovecká 
998, Ostrov za nabídkovou cenu Kč 73000,- + DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

14/23/16 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení služebnosti s Lesy 
ČR, s.p. se sídlem, Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 508 00, 
IČ 42196451 – uložení inženýrských sítí do p.p.č.332/2, 349/1 a349/36 v majetku obce v k.ú. 
Pernink, služebnost se pořizuje úplatně, a to jednorázovou úplatou, jejíž výši sdělíme po 
předložení geometrického plánu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

15/23/16 ZO schvaluje nákup úklidového čistícího stroje do KC Krušnohorka za nabídnutou 
cenu  60017,- Kč včetně DPH. Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

16/23/16 ZO bere na vědomí dílčí zprávu o provedené kontrole hospodaření obce Pernink za 
1. pololetí 2016. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 

Úplné znění 23. 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. 
 

 

Slovo starostky 
 
 
 
Vážení spoluobčané, 

rok 2016 se pomalu chýlí ke svému konci a čeká nás všechny asi to nejkrásnější období – 
Vánoce. Už máme za sebou i druhou adventní neděli, zkrátka ten čas strašně rychle letí. Letos 
připadl 1. Advent na poslední neděli v listopadu a přinesl jako každý rok už tradičně vánoční 
trh, adventní zpívání dětí ze základní a mateřské školy a školní družiny a také soutěž o 
nejlepší perninský perník. Dovolte mi, abych poděkovala všem organizátorům, prodávajícím, 
paním učitelkám a v neposlední řadě našim dětským zpěváčkům, kteří přinesli pod rozsvícený 
stromek vánoční atmosféru provoněnou nejen písničkami, ale i dobrotami a neodmyslitelným 
svařeným vínem. Všem, kteří se zúčastnili soutěže  Perninský perník děkujeme za účast a 
vítězům blahopřejeme. A když mluvíme o perníku, víte, jak vlastně perník vznikl a z čeho se 
pekl? Zcela zásadní surovinou pro pečení perníku byl a je med. Podle historie se svatý Marek 
na poušti živil kukuřičnými plackami slazenými medem, a proto se mu říká chléb svatého 
Marka, který je patronem perníkářů. Takzvanou božskou manu si lidé představovali jako med, 
sladkou, výživnou a zdravou. Fakt je, že med hodně pomáhal a pomáhá jako lék a byl 
dostupný jak za hladomoru, tak při epidemiích. Od medových chlebů a placek se už v době 
antiky přešlo k ozdobným perníčkům a o ty se můžete pokusit i vy. Třeba zrovna tímto 
receptem: na vál prosejte 650 g hladké mouky, 250 g moučkového cukru, prosévání není 
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důležité jako čistící prevence, ale proto, aby se sypké přísady načechraly. Do směsi přidejte 
100 g rozehřátého medu, 50 g tuku máslového typu, perníkové koření a jedlou sodu. 
Propracujte se 4 vejci, nechte v lednici přes noc odpočinout. Druhý den těsto rozválejte, 
vykrájejte formičkami tvary a na pečícím papíru potřete rozšlehaným vejcem. Upečte 
v předehřáté troubě.  Bílkovou polevou perníčky ozdobte – 1 bílek, 140 g moučkového cukru, 
lžíce citronové šťávy a lžička Solamylu – vše dohromady ušlehat. A k dobrému perníčku 
třeba rumový vánoční punč – 2 citrony, 3 pomeranče, 1 grapefruit, půl litru rumu, půl litru 
vody, 500 g cukru. Svaříme cukr s vodou a pak přilijeme vymačkanou ovocnou šťávu a rum. 
Do hrnečku nalijeme čtvrtinu svařeného nápoje a dolijeme horkou vodou. Tak dobrou chuť a 
šťastné a veselé! 

A když už jsme v tom vánočním čase, tak  bych Vás ráda pozvala na vánoční koncert, který se 
bude konat v kostele Nejsvětější Trojice ve středu 28. prosince od 18:00 hod. tentokrát Vám 
zahraje a zazpívá skupina Petr nebo Pavel. 

Závěrem bych Vám všem, milí spoluobčané, chtěla popřát krásné a ničím nerušené Vánoce, 
dobrou pohodu a klid nejen u štědrovečerního stolu, ale po celou dobu vánoční a také 
v nastávajícím roce 2017. Ať Vás po všechny dny v novém roce provází pevné zdraví, samá 
radost, štěstí, spokojenost a láska. 

        Vaše starostka Jitka Tůmová 

 

                                      Zprávy ze základní školy  
 

 

Z lavic ven 

Listopad byl bohatý na výjezdy našich žáků i dětí z MŠ do Ostrova. Žáci 6. a 7. třídy se 
vydali na průzkum vesmíru do 3D laboratoře na Gymnáziu Ostrov. Na téže škole proběhl také 
turnaj žáků v rámci AŠSK  ve florbale. Nás reprezentovali hoši ze 7. třídy – M. Rudinec, 
Ondra a Jindra Dudovi, P. Silný, V. Lébl, J. Holík a M. Plachý podpořeni N. Vaníčkovou. 
Ačkoli se umístili na 4. předposledním místě, byli naši hráči kromě borců z 1. ZŠ 
rovnocennými soupeři  ostatním. V Ostrově bojovali i starší žáci z 8. a 9. třídy, tentokrát na 1. 
ZŠ. Ačkoli  naši žáci nevyhrávají, těší se sport velké oblibě. Tomu nasvědčuje i fotbalový 
turnaj, který se rozhodli zorganizovat žáci 9. třídy. Děti ze školky zase zhlédly divadelní 
představení v DK Ostrov.  

 
Projekt Záložka do knihy spojuje školy 
Od kamarádů ze Slovenska jsme dostali krásné záložky, dopis, jehož  přečtení nám dalo 
trochu práci a knihu o obci a okolí, ve které děti bydlí. Dětem jsme poděkovali a domluvili se 
na další spolupráci. Společně vytvoříme česko – slovenskou knihu příběhů Osmijanka a 
kočičky a pejska (to jsou postavičky, které si děti společně vybraly). Pár příběhů už máme, 
také některé ilustrace. Informace o projektu a fotky si můžete prohlédnout na stránkách školy. 
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Rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti 
Ve škole děti pracují v kroužku čtení i kroužku matematické logiky a deskových her. Aby i 
rodiče měli možnost podívat se, co se jejich děti už naučily a společně s nimi prožít 
odpoledne v kroužku uspořádáme dne 14. 12. ukázkovou hodinu pro všechny, co mají 
zájem. 
Přijďte se podívat, že matematika i čtení mohou být zábavné. 
 
Adventní čas 
Již na konci listopadu se v obci rozzářil vánoční stromek, při jehož rozsvícení nemohly chybět 
děti z družiny a školky, s nimiž připravily paní vychovatelky a učitelky hezký program. 
Nechyběla ani mikulášská nadílka, nad kterou kromě stromečku zářily i oči obdarovaných 
capartů. Děkujeme, Mikuláši!  Také naše škola a školka s družinou se vyzdobily na adventní 
čas v netrpělivém očekávání Vánoc. Již nyní se těšíme na školní vánoční ples 22. 12. Do té 
doby přejeme všem hezký adventní čas plný pohody. 
 
                                                                           Připravily Mgr. H. Dlouhá a Mgr. D. Osičková 
 

 

 

 

P o z v á n k a 
 
 
 

Klub čtení 
 

Klub matematické logiky  
a deskových her 

 

přijďte se podívat, že 
matematika i čtení mohou 

být zábavné 
 

kdy:  14. 12. 2016   
od 15:30 – 16:30 

 
kde:  ve škole 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 
 

 
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  

v pátek 23. prosince od 16:00 do 17:00 hodin 

Udělejte radost sobě i druhým! 

 
 
 

 
 

 

 

Obec  Pernink Vás srdečně zve na 

Vánoční koncert 

skupiny Petr nebo Pavel 

který se uskuteční  

ve středu 28. prosince 2016 

v 18:00 hodin 

v kostele Nejsvětější Trojice v Perninku 

 

 
Vstupné dobrovolné. 
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                                                                          Aktivní Pernink 
„A“  

 

Perninský perník 2016 

První adventní neděli se v Perninku uskutečnil druhý ročník soutěže o nejlepší perninský 
perník. Domácí pekařky se mohly pochlubit svým uměním a ukázat jak dobré vánoční pečivo 
na letošní rok chystají. Dlužno dodat, že se soutěže zúčastnil i jeden muž, což vzbuzovalo u 
všech žen tichou závist. Jak snadné má totiž přípravy na Vánoce jeho manželka, když má 
doma takového pomocníka. Navíc se soutěže zúčastnila i jedna šikovná pekařka z vedlejší vsi, 
za což jí velice děkujeme a můžeme se pochlubit, že se tímto soutěž stává regionální! 

Akce probíhala v rámci jarmarku, který je nedílnou součástí tradičního rozsvěcování 
vánočního stromu. Za zpěvu koled dětí mateřské a základní školy byla návštěvníkům 
jarmarku nabídnuta degustace osmi druhů domácích perníků. Soutěžní kousky lahodily oku i 
chuťovým buňkám. Dřív než byla dozpívána poslední koleda, bylo snědeno a návštěvníky 
zvoleno. Nejlepším perníkem se pro letošní rok stávají perníkové kuličky malých pekařek 
Aničky, Karolínky a Loty. Gratulujeme! 

Za Aktivní Pernink Martin Liška 

 

Zhodnocení činnosti komise pro cestovní ruch a kulturu při OÚ Pernink 

Je to již víc než rok, co se sešlo pár nadšenců, kterým není lhostejný kulturní a společenský 
život v naší obci. Protože se nám označení Komise pro cestovní ruch a kulturu moc 
nezamlouvalo, začali jsme užívat oslovení skupina AKTIVNÍ PERNINK. Dnes bychom si 
dovolili malou rekapitulaci naší dobrovolnické činnosti, neb toho rozhodně není málo. 

Vše odstartovala Sousedská vycházka s geologem Michalem Urbanem v říjnu 2015. Této 
první akce se zúčastnilo 90 zájemců o historii hornictví v Krušných horách. V témže roce 
jsme ještě uspořádali Sousedské posezení s Petrem Mikšíčkem, který nám přiblížil legendu o 
Marcebile, novodobém symbolu Krušných hor. V rámci vánočního jarmarku jsme vyhlásili 
soutěž o nejlepší perník - Perninský Perník. Nový rok 2016 jsme zahájili Novoroční 
sousedskou vycházkou na Červenou jámu a v lednu jsme společně s neziskovou organizací 
První krušnohorská o.p.s. plánovali Krušnohorský výlet na běžkách v okolí Perninku. I přes 
nepřízeň počasí, kdy se akce kvůli nedostatku sněhu přesouvala z ledna až na březen, se této 
akce zúčastnilo cca 50 sportovců. V únoru jsme začali pilně pracovat na podkladech 
Krušnohornické stezky, která do té doby byla v terénu označena jen pomocí QR kódů. 
Společně s autorem textů, Michalem Urbanem, se nám podařilo připravit jak textové, tak 
obrazové podklady pro 17 informačních tabulí. Instalace včetně vyznačení trasy, výroby 
letáku, mapky a zaregistrování na portálu mapy.cz proběhla pak v červnu. Červen se také nesl 
v duchu prvního Perninského masakru. S nápadem uspořádat v Perninku řezbářský víkend nás 
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oslovil abertamský truhlář a dnes už i řezbář Tonda Dorazin. Za tento nápad mu patří velký 
dík, akce to byla opravdu vydařená a zviditelnění Perninku ukázkové. Vyřezané sochy dnes 
zdobí prostranství Perninku a není kolemjdoucího, který by se nezastavil a neprohlédl si tyto 
skvosty. Za zmínku určitě stojí i to, že jsme pro milovníky hry geocaching instalovali na 
místech, které stojí za návštěvu, sérii „kešek“ s názvem ZOO Pernink. S Přáteli dolu svatý 
Mauritius jsme uspořádali přednášku o minulosti a současnosti tohoto dolu. V květnu jsme 
byli spoluorganizátoři setkání bývalých německých obyvatel Perninku a dozvěděli se něco 
z historie a navázali nová přátelství. 

Díky tomuto setkání jsme získali podporovatele Perninku, kteří v Německu založili Sdružení 
přátel české strany Krušnohoří a vyhlásili veřejnou sbírku. Z té obec Pernink získala 
příspěvek na opravu kapličky a sochy Ježíše u kostela v celkové výši 1600 EUR. Během 
prázdnin jsme si trochu odpočinuli a nový školní rok zahájili tradičním štafetovým během na 
nádraží, tentokrát v dobovém oblečení. Špatné počasí se podepsalo na malé účasti, ale i tak 
jsme si to užili. První advent je v Perninku ve znamení vánočního jarmarku a zpívání, které 
bylo opět zpestřeno 2. ročníkem soutěže Perninský Perník. 

O našich aktivitách informujeme na facebookových stránkách AKTIVNÍ PERNINK, 
přispíváme pravidelně do Perninských novin a milovníky Krušných hor informujeme o dění 
v naší obci v časopise Krušnohorský Luft. Pravidelně aktualizujeme kalendář akcí v Perninku 
a okolí, abychom vás informovali o dění u našich sousedů. Shromažďujeme staré fotografie, 
abychom vám ukázali, jak se naši předci dokázali i v těžké době bavit, kolik spolků a 
dobrovolníků v Perninku bylo, kteří se před 2. světovou válkou zasloužili o rozkvět naší obce. 

A o co nám po celou dobu jde? Umožnit všem hodit všední starosti za hlavu, pobavit se, 
potkat se, užít si to a přitom se třeba dovědět i něco nového nebo jaké to tu dřív bylo. A 
hlavně být hrdí na obec, ve které žijeme. Zároveň jsme chtěli Pernink více zviditelnit a oslovit 
turisty, kteří by tu mohli trávit nejen zimní dovolenou a tím podpořit místní podnikatele. 

Pokud se k nám chcete přidat či máte námět, co by se zde dále mohlo zrealizovat, zanechte 
prosím vzkaz v IC Pernink nebo nám napište na FB stránky.  

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat zastupitelům obce v čele s paní starostkou Tůmovou, že 
nám dali důvěru a naše aktivity podporují, pomáhají s realizací a shánějí dotace, stejně tak i 
místním hasičům, ZŠ Pernink, paní Mitterpachové v Krušnohorce, Nikole Dörflerové z IC 
Pernink a všem našim příznivcům. 

Přejeme krásné vánoční svátky a těšíme se na viděnou při novoroční vycházce ☺ 

Za Aktivní Pernink Romana Lišková 
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Novoro ční sousedská 
vycházka 

nejen se sousedy… 

 

         
 

 

 Jak na Nový rok, tak po celý rok! 

 
Srdečně zveme zájemce o novoroční vycházku 

 
Pernink → Červená jáma → Pernink 

 
V neděli 1. ledna 2017 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. 
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Dopisy čtenářů 

 

Odvrácená tvář zimní turistiky 

Pernink je jistě, jak je ostatně často zdůrazňováno, považován především za horskou obec 
spojenou se zimní turistikou. Řadě občanů přináší zimní turistika příležitost k výdělku 
z různých forem podnikání a obecní pokladně pak zisk z daní a poplatků. Co ale přináší těm 
nepodnikajícím „obyčejným“ trvale bydlícím občanům, sousedům perninských skiareálů, za 
které z  titulu trvalého pobytu proudí od krajského úřadu do obecní pokladny „pouze“ 
příspěvek na výkon státní správy? Přináší jim zcela jistě zhoršení životních podmínek a 
pohody bydlení po celé zimní období. Zde pak velmi záleží na majiteli skiareálu, zda zvolí 
spolužití se sousedy ve formě „na svém pozemku si mohu dělat, co chci“, a nebo ve formě 
komunikace, při níž budou společně hledána oboustranně přijatelná ohleduplná řešení 
provozem areálu vzniklého obtěžování. 
Každý si v naší obci hlídá klid a pohodu bydlení ve svém okolí a nikdo jistě netouží být 
dlouhodobě a mnohdy naprosto zbytečně obtěžován hlukem. Část občanů naší obce 
v poslední době jistě zaznamenala výrazný hluk z prostoru skiareálu Velflink, který obtěžoval 
dokonce i v době nočního klidu (zatím jedna noc z 29. na 30.11.2016). Nejvíce jsou zatíženi 
hlukem 52 – 65 dB (dle orientačního měření, limit pro den je 50 dB, pro noc 40 dB=hluk 
běžné ledničky) obyvatelé Velflinské ulice. Někteří z nich mají své důvody tento hluk 
tolerovat (nyní denně od 6:00 – 22:00 hod.), ale my, stálí obyvatelé domů č.p. 300 a č.p. 229, 
žádný důvod nemáme. Jako přímí sousedé jsme provozem skiareálu každý rok po dobu 3 až 4 
měsíců již značně obtěžováni nepříjemným hlukem letitých hnacích jednotek vleků, moderní 
jsou daleko tišší. U domu č.p. 229 přesahuje hnací jednotka vleku sever povolený hlukový 
limit (doloženo měřením Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje). Obtěžující jsou 
hluk, vibrace a výfukové plyny při zahřívání rolby, která bývá parkována, startována a 
zahřívána nedaleko domu č.p. 300. Vše zatím snášíme, ale hlučné zasněžovací dělo je již 
příliš. Během nestandardně probíhajícího dvoudenního zkušebního provozu zasněžovacího 
děla značky SHERPA  na konci února tohoto roku byli majitelé skiareálu Velflink 
informováni o orientačně naměřené nadlimitní hlukové zátěži u našich domů (vlastní 
hlukoměr V. Cipry).  Zároveň byli majitelé požádáni, aby takto hlučné zasněžovací dělo 
nebylo ve skiareálu užíváno. Nedočkali jsme se žádné odpovědi a provoz výše citovaného 
zasněžovacího děla byl bez jakékoliv diskuze s námi nyní zahájen. Zasněžování celého 
skiareálu přitom bylo až dosud dostatečně zajištěno systémem zasněžovacích tyčí, jejichž 
hluk je i v noci snesitelný. Vzhledem k tomu, že majitelé skiareálu s námi téměř 
nekomunikují a neprojevují žádný zájem na nalezení oboustranně přijatelného řešení, nezbylo 
nám nic jiného, než se obrátit se stížnostmi na příslušné kompetentní orgány.    
Pro příklad uvádíme, jak se zachoval velký skiareál Plešivec ke svým jediným sousedům ve 
Pstruží, kteří ho požádali o snížení obtěžujícího hluku, který byl způsoben provozem 
zasněžovacích děl v blízkosti jejich domu: Sám zajistil měření hluku KHS KK a následně pak 
nahradil zasněžovací děla méně hlučnými zasněžovacími tyčemi. Na jejich žádost je také 
přestala obtěžovat do prostoru vysílaná hudba. Nejsou obtěžováni startováním a zahříváním 
rolby v blízkosti svého bydliště a ani jejím provozem v době nočního klidu.  
 

V Perninku 6. 12.  
manželé Ing. Václav a Jaroslava Ciprovi, Velflinská 300   

 Libuše Wrbiková, Velflinská 229 
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Kalendář akcí Pernink a okolí 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

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 12, vydáno 12.12. 2016 

 

 

 

16.12.2016 Potůčky Vánoční koncert skupiny ALISON - Irish folk 

17. - 18.12.2016 Abertamy Eduardův Sprint - závody psích spřežení 

18.12.2016 Ostrov Zlatý advent - řemeslné a prodejní stánky na Starém náměstí 

22.12.2016 Jáchymov Česká mše vánoční J. J. Ryby 

22. - 23.12.2016 Abertamy Eduardův Sprint - závody psích spřežení 

26.12.2016 Boží Dar Česká mše vánoční J. J. Ryby 

28.12. 2016 Pernink Vánoční koncert skupiny Petr nebo Pavel 

28.12.2016 Ostrov 
Velký vánoční koncert - kytarový mág Lubomír Brabec a 
sopranistka Karolína Žmolíková 

30.12.2016 Jáchymov Felix Slováček a Bigband Červení Panteři 

31.12.2016 Boží Dar Koncert kantorské skupiny SILBERGRIM 

do 31.12.2016 Nejdek Krajkované zvonění - výstava paličkovaných krajek 

1.1.2017 Pernink Novoroční sousedská vycházka 

7. - 8.1.2017 Boží Dar Štít Krušných hor - závody na běžkách 

do 8.1.2017 Ostrov Andělské Vánoce - výstava Betlémů 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

 
Sobota 7.1.  ŽELVY NINJA 2  (USA 2016) Akční, dobrodružný. Tihle čtyři jsou 
jednoznačně nejrychlejší želvy, které se kdy plazily po povrchu zemském. Ačkoliv se jmenují 
Leonardo, Donatello, Rafael a Michelangelo, strop Sixtinské kaple rozhodně nevymalují, zato vám 
vymalují ksicht. Pokud je teda naštvete. Pod producentskou taktovkou Michaela Baye, nejvýbušnějšího 
filmaře současnosti, se do kin vrací hrdinové, kteří bydlí v kanále, zbožňují pizzu a tu a tam zachraňují 
svět. Hrají: Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Laura Linney, Alessandra Ambrosio ad.    
Režie: Dave Green. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 112 min. Dabing. Mluveno česky. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobota 14.1.  OSTRAVAK OSTRAVSKI  (ČR 2016) Komedie 
Komedie jako cyp. Nová česká filmová komedie, navazující na nejlepší tituly z této oblasti naší filmové 
tvorby „OSTRAVAK OSTRAVSKi“, byla volně vytvořena dle námětu legendárního blogera a jeho 
sedmi knižních bestsellerů s názvem Deniky Ostravaka. Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když 
ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a 
rázem se mu jeho život obrátí naruby. Vedením firmy je povýšen z dolu do kanceláře, aby se staral o 
horníky, dostane se do zorného úhlu médií, rodiny, přátel, ale především se znásobí jeho kredit u žen. 
Kdo by ale mohl tušit, jak to celé je vlastně doopravdy…Hrají: Igor Chmela, Dušan Sitek, Jitka Smutná, 
Pavel Kikinčuk, Jan Vondráček, Michal Čapka, Vladimír Polák, Filip Čapka ad. Režie: David Kočár. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 90 min.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobota 21.1.  HLEDÁ SE DORY (USA 2016) Animovaný 
V animovaném filmu od studií Disney•Pixar „Hledá se Dory“se na stříbrná plátna vrací oblíbená modrá 
rybka Dory, která si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho 
nic vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na strhující 
dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde se léčí nemocní 
mořští živočichové. Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné obyvatele Mořského 
akvária: První je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká zřízencům; druhý je Bailey, samec 
běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu nefunguje echolokace, a třetí je krátkozraká ryba jménem 
Naděje. Při prohledávání moderního akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké 
máme nejraději kvůli jejich nedostatkům, a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina…  
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 103 min. Dabing. Mluveno česky. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobota 28.1.  HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR  (Německo Švýcarsko 2016) Rodinný, 
dobrodružný. Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny dětství společně s kamarádem 
Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody švýcarských Alp, kde bydlí v 
prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým dnům je však náhle konec, když je Heidi převezena 
tetou Dete do německého Frankufurtu nad Mohanem, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře ze 
zámožné rodiny. Dívky se sice ihned skamarádí, ale Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi a horách je 
příliš velký... Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury od Johanny Spyriové se 
vyznačuje nádherně nasnímanou švýcarskou přírodou a hřejivou atmosférou, která osloví každého od 
nejmenších diváků po babičky, které četly Heidi jako povinnou literaturu. Hrají: Anuk Steffen, Bruno 
Ganz, Quirin Agrippi, Isabelle Ottmann ad. Režie: Alain Gsponer.  
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 105 min. Dabing. Mluveno česky.    


