
 
 

     28. ročník, rok 2011, číslo 2 

 
Vážení spoluobčané, 
 
máme za sebou první měsíc roku 2011 - školáci dostali pololetní vysvědčení a začínají jim 
také jarní prázdniny. Chtěla bych tedy dětem popřát pěkný týden: Užijte si prázdnin ve zdraví, 
ať už na lyžích nebo sáňkách, odpočiňte si, a naberte sílu do druhé poloviny školního roku! 
Vás ostatní bych chtěla informovat o kulturních a společenských akcích, které proběhnou v 1. 
polovině tohoto roku. Tou první bude 1. reprezentační ples obce Pernink a města Abertamy, 
který společně pořádáme 26. února v komunitním centru Krušnohorka. Chtěla bych Vás 
srdečně pozvat, abyste se přišli pobavit a zatančit si. Předprodej vstupenek bude zajištěn 
v informačních centrech v Perninku, Abertamech, Horní Blatné, Potůčkách a v Hroznětíně. 
K tanci a poslechu bude hrát kapela Maracas, začínáme v 19:30. Pro přespolní jsme 
zorganizovali zdarma i autobusovou dopravu.  
Společně se sousedním městem také zajišťujeme již tradiční akci „103 let zimních sportů“, 
v areálu Technických služeb Abertamy budou závodit štafety družstev na historických lyžích 
a v historických kostýmech. Zábavný večer s vyhlášením vítězů bude opět v komunitním 
centru Krušnohorka. Na duben jsme připravili pro milovníky muzikálových melodií zájezd na 
muzikál Děti ráje, předprodej vstupenek bude opět v informačních centrech krušnohorských 
obcí a měst. Samozřejmě připravujeme i naše tradiční obecní sešlosti – stavění májky, 
čarodějnice, dětský den... Navíc perninský hasičský sbor v tomto roce chystá oslavu 145. 
výročí svého založení, a v kalendáři akcí 2011 nechybí ani další ročník fotbalového 
žákovského turnaje o pohár starostky obce. To jen tak na okraj, co se bude dít v 1. polovině 
tohoto roku, o tom, co přinese ta druhá půlka, o tom zase někdy příště. 
Ještě se vrátím k jednání zasedání ZO, na tom minulém jsme schválili rozpočet na letošní rok, 
a přestože příjmy obce ze státního rozpočtu jsou stále nižší, budeme se snažit, abychom je 
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efektivně využili pro blaho naší obce a Vás všech. V této souvislosti apeluji na ty, kteří 
podnikají v ubytovacích službách a zatím neplní svoje povinnosti vůči obci, aby uhradili 
poplatky za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity tak, jak jim to ukládá obecně závazná 
vyhláška. Bohužel z loňska evidujeme hned několik neplatičů, kteří měli ve svých 
ubytovacích zařízeních hosty, ale jaksi opomněli obci zaplatit. V letošním roce se proto 
zaměříme především na ty, kteří neodvádějí žádné rekreační a ubytovací poplatky i přes to, že 
hostí návštěvníky. Věřím, že v letošním roce budou poplatky za rok 2010 doplaceny a ty 
letošní budou hrazeny včas a v řádné výši. 
PS: Zápis z minulého zasedání včetně rozpočtu obce na tento rok najdete na našich stránkách 
www.pernink.eu 
 
        Vaše Jitka Tůmová, starostka 

 
       

                                                   Usnesení 4. zasedání ZO Pernink 
 
 

1/4/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Aloise Štaubera, pana Jaroslava Aiznera, a 
pořizovatel zápisu pana ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo 
2/4/11 ZO schvaluje program jednání 4. zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
3/4/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 3. zasedání ZO. Hlasování: pro  9 hlasů,  
proti nikdo. zdržel se nikdo 
4/4/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010 dle předloženého rozpisu. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/4/11 ZO schvaluje rozpočet v členění do kapitol na rok 2011 jako schodkový, a to celkové 
příjmy ve výši 7060 tis. Kč , celkové výdaje ve výši Kč 8560 tis. Kč s tím, že rozdíl mezi 
příjmy a výdaji ve výši 1500 tis. Kč bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá starostce 
a účetní obce rozepsat do položkového členění. Hlas: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel  se nikdo 
6/4/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 dle předloženého rozpisu. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/4/11 ZO schvaluje vytvoření společného školského obvodu základní školy a dále schvaluje 
uzavření dohody mezi obcí Pernink, T.G.Masaryka 1, Pernink, IČ 00254878, zastoupenou 
Jitkou Tůmovou, starostkou obce a městem Abertamy, Farní 2, Abertamy, IČ 00254398, 
zastoupeným Zdeňkem Lakatošem, starostou města s účinností od 3.2.2011  a pověřuje 
starostku podpisem této dohody. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/4/11 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se stanoví školský obvod 
příspěvkové organizace Obce Pernink Základní školy a mateřské školy Pernink , tato OZV 
nabývá účinnosti 15. dnem vyhlášení. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/4/11 ZO neschvaluje udělení souhlasu s užitím znaku obce firmě Aktiv Opava na reklamní 
předměty. Hlasování: Pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/4/11 ZO schvaluje použít v rámci ROPu prostřednictvím Sdružení Krušné hory západ o 
dotaci na zhotovení projektové dokumentace na přístupovou cestu k ČOV na Školní louce 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Dibelková) 
 

5. ZO se bude konat dne 16.2.2011 v zasedací místnosti OÚ Pernink 
 
Úplné znění 4. zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce www.pernink.eu, 

nebo na úřední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé znění zasedání ZO Pernink, 
můžete si ho nechat  vytisknout v podatelně (infocentru) obce. 
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ZŠ a MŠ Pernink 

 
 

Moderní technologie na ZŠ z evropských dotací 
 
Naše škola na podzim loňského roku zpracovala projekt Zkvalitnění vzdělávací nabídky v 
Perninku. Koncem ledna letošního roku jsme dostali vyrozumění, že náš projekt byl přijat. Od 
1. 2. 2011 po dobu 30  měsíců budeme tedy na naší škole tento projekt realizovat. Z peněz EU 
bychom v následujícím období chtěli nakoupit moderní interaktivní tabuli, notebooky a 
počítačový software. V některých vybraných hodinách se tak budou žáci učit pomocí nových 
moderních technologií. Doufáme, že pro žáky bude tato výuka zajímavější. 
 
                                                                             vedení školy   

 
 

Pozvánka na 1. ročník turnaje v sálové kopané žen 
 
 
V sobotu 19. února pořádá obec Pernink 1. ročník turnaje v sálové kopané žen, který se 
odehraje v KC Krušnohorka od 9:00 hodin. Všechny upřímně zveme, přijďte fandit. 
 
V této souvislosti také 
 

HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU!  
 
Pokud tedy máte chuť a elán reprezentovat Pernink v sálové kopané, přihlaste se prosím do 
12. února kapitánce týmu Evě Kunstové na tel. čísle: 602 430 232, nebo přímo v KC 
Krušnohorka osobně nebo na tel. čísle: 353 579 117. 

 
 

 
Akce pořádané SPCCH – ZO Abertamy 

 
 

1. 3. v 15:00 hod. v KC Krušnohorka v Perninku členská schůze pro obec Pernink 
 
Program:  

- zprávy o činnosti a hospodaření ZO za rok 2010 
- plán činnosti na rok 2011 
- příjemné posezení s malým občerstvením 

 
 
8. 3. ve 14:00 hod. v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné taneční posezení pro členy a       

                           ostatní zájemce 
 
     Lydia Holá, důvěrník SPCCH pro obec Pernink 
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Případní zájemci o poskytnutí sponzorského daru do tomboly mohou 
kontaktovat infocentrum v Perninku . 
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Pernink přivítal šest nových občánků 
 

 
 
      Ve čtvrtek 27. ledna jsme byli v obřadní síni svědky 
vítání občánků.  Starostka obce Jitka Tůmová mezi 
námi srdečně přivítala celkem šest dětí, které se 
narodily v uplynulém roce: dvojčátka Karlíka a 
Johanku Kadrliakovi, Haničku Mišterovou, Aničku 
Tůmovou, Nellinku Höhnlovou a Valentýnku 
Mižigárovou. 
 
       Všechny dostaly dárek a pamětní list. Jejich rodiče 
i prarodiče zase určitě potěšilo hudební pásmo a 
básničky dětí ze  sportovního kroužku pod vedením 
paní učitelky Ilony Höhnlové. 
 
        Všem novým občánkům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a lásky a již se těšíme na ty, kteří se narodí 
v tomto roce.  
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Zápis z výroční schůze  SDH  Pernink 2010 

 
Zásahy 
Během roku 2010 vyjížděli hasiči SDH Pernink celkem ke 34. zásahům, což je oproti 
minulému roku stoprocentní nárůst. Ve 20 případech se jednalo o technickou pomoc (spadlé 
stromy, čerpání vody…) a ve 14 případech šlo o požáry. U dopravní nehody nemuseli 
perninští dobrovolníci zasahovat ani jedenkrát. 
  

Cvičení 
Sbor SDH Pernink byl v minulém roce na dvou cvičeních. V prvním případě se jednalo o 
výcvik ve zdravovědě, který se uskutečnil na Božím Daru. Ve druhém pak případné hašení 
požáru na Blatenském vrchu a doprava vody pomocí hadic z blatenského rybníka. 
  

Pomoc při povodních 
Během letních povodní vyrazila jednotka SDH Pernink na Liberecko, kde pomáhala místním 
obyvatelům při likvidaci povodní. 
  

Školení a brigády 
Hasiči SDH se během minulého roku podíleli na třech brigádách, při kterých měli za úkol 
zvelebit obec Pernink. Proběhlo i školení několika členů zásahové jednotky, a to v používání 
dýchacích přístrojů a využívání vysílaček. 
Část výjezdové jednotky podstoupila i školení v zacházení s motorovými pilami, to je však 
podle nového ustanovení neplatné. S tímto ustanovením nesouhlasí velitel SDH Pernink ani 
další členové. 
  

Přípravy výročí 
V tomto kalendářním roce  bude Sbor dobrovolných hasičů v Perninku slavit již 145. výročí 
založení. Bližší informace budou včas zveřejněny. 
  

Informace pro členy výjezdové jednotky 
Přítomní členové byli velitelem Karolem Kadrliakem seznámeni s novým ustanovením 
týkajícím se používání nehořlavého spodního prádla. 
  

Zpráva strojníka Ji řího Mikeše ml. 
Zásahové vozidlo MAN má prozatím najeto 4374 km. Nejvíce pak ujelo cestou na Liberecko. 
Zásahové vozidlo AVIA má najeto 12205 km. Tento vůz je momentálně nevyužívaný a SDH 
Pernink výhledově přemýšlí o jeho prodeji. Za utržené peníze by se pořídilo jiné osobní 
vozidlo, tzv. velitelské. 
  

Zpráva starostky obce Pernink Jitky Tůmové 
V roce 2010 vyčlenilo zastupitelstvo obce pro SDH částku 194.000 Kč. Na prvním letošním 
zasedání zastupitelstva, které se konalo 17. ledna, byla schválena dotace ve výši 200 000 Kč. 
O další finanční prostředky bude vedení obce usilovat od HZS Karlovarského kraje. Žádosti 
jsou již odeslané. 
  

Zpráva pokladníka Václava Macha 
V pokladně SDH je v současnosti 15 206 Kč. Tato částka je složena z povinných a 
dobrovolných příspěvků a také ze sponzorských darů, které hasiči dostali cekem tři. A to 
v částkách 1 000,- (za požár boudy u hotelu), 3 500,- (za stavbu májky) a 1 000,- (za čerpání 
vody na Hřebečné). 
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Další ustanovení 
Do funkce zástupce velitele byl zvolen Alois Štauber na místo Zdeňka Macury. 
Zdeněk Vetešník byl vyznamenám za 30. let u sboru a byla mu předána pamětní medaile a 
stuha. 

        Jan Čech  
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Velflink ve znamení závodů 
 

Lyžařská škola Marian pořádá v sobotu 26. 2. závody 
ve slalomu na lyžích a snowboardu v areálu lyžařského 
vleku Velflink v prostoru lyžařské školy Marian. 

Pro děti ve věku od 3 – 15 ve slalomu na lyžích a pro 
děti ve věku od 10 – 15 ve slalomu na snowboardu. 

Přihlásit se je možné denně od 10:00 do 15:00 na tel. 
602 887 591 (pokladna lyž. školy) nebo v den konání 
závodů od 9:00 do 10:30 v budově lyžařské školy 
Marian. 

Předpokládaný start 1. závodníka je v 11:00. 

 

 
Ski cross pro dospělé a děti od 15 let se na Velflinku v Perninku pojede v sobotu 5. 3.  
od 14 :00 hod., prezentace závodníků bude do 13:00 hod. v altánu, závěrečné disko jistě 
potěší nejen samotné účastníky závodu... 

 
 

 
 
 

 
Názory čtenářů 

 
Odezva na článek o pneuservisu 

 
Když občan naší obce 6 let dojíždí denně do Karlových Varů a nevšimne si, že 
máme v Perninku dva servisy, je to divné. Z jakého důvodu se jede na 
podhuštěné pneumatice 8 km místo 400 m, toť otázka. 
Povinné pracovní soboty skončily již před desítkami let. Že je u nás otevřeno 
pro několik lidí, kteří nemají v týdnu možnost a objednají se předem, je mezi 
zákazníky známo a je to i vyvěšeno na průčelí servisu. 
Pokud toto paní Bílkové vadí, tak ať. Já odbavím 1 nebo 2 nebo žádné auto, ale 
objednané. Všichni pracovníci ve službách vědí, že není zákazník jako zákazník, 
a všem nevyhovíte. 
 
                    Jan Ptáček, Pneuservis 
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     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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Obec P E R N I N K  
 

pořádá  
 

zájezd  na muzikál Děti ráje 

 
Představení se hraje v pátek 15. 4. v pražském divadle GOJA od 19:00 hod. 

Odjezd v 16:00 hod. od Obecního ú řadu v Perninku. 

V případě zájmu možnost dopravy i z okolních obcí a měst. 
 

Cena: 670,- K č  (zahrnuje vstupenku a jízdné) 
 

Prodej vstupenek již nyní 

v Infocentru Pernink, tel.: 353 892 104 

v Infocentru Potůčky, tel.:  353 892 882 

a v Infocentru Abertamy, tel.:  353 892 333 
 
 

Bližší informace získáte na prodejních místech 
a na tel. čísle 728 028 291 u  Ilony Höhnlové. 

 
Těšíme se na Vás. 
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Kulturní a sportovní kalendář Únor 2011 

 
10.2. DŽEZOVÝ VEČER - známé jazzové skladby. Účinkují: Jazz Revue 
Kvartet s černošským zpěvákem Lee A. Davisonem, LS Radium Palace, 
Jáchymov 
 

12.2.   LYŽAŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI DO 15 LET, Ski areál Nádraží 
 

15.2. S HARMONIKOU KOLEM SVETA, hrají manželé Josef a Renáta 
Pospíšilovi LS Akademik Běhounek, Jáchymov 
 

15.2.  COLOUR BASS DUO – koncert, sál kina, Město Nejdek 
 

17.2.- 01.04. NENUĎ SE, UKAŽ SE výstava vítěze soutěže Galerie 
Supermarket WC Karlovy Vary 
 

18.2.  KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU 
A 6 (Johannes Brahms, Robert Schumann), Lázně III, Karlovy Vary 
 

19.2.  1.ROČNÍK V SÁLOVÉ KOPANÉ ŽEN, KCK Pernink od 9:00 hod. 
 

25.2.  KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU 
B 6 (Ludwig van Beethoven, Johanes Brahms). Lázne III, Karlovy Vary 
 

Do 27.2.  HRY A KLAMY II. - výstava, hlavolamy, kvízy, hádanky, optické 
klamy a.skládačky, Muzeum Nová Louka, Muzeum Karlovy Vary 
 

do ???? BANÁNÍ (do roztrhání) - výstava, studentské plakáty ke.státnímu 
svátku Boje studentu za demokracii v podchodu u galerie Supermarket WC 
Karlovy Vary 

26.2.  ZÁVODY VE SLALOMU NA LYŽÍCH A SNOWBOARDU, ar eál 
lyžařského vleku Velflink v prostoru lyžařské školy Marian. 
 

26.2.  1. REPREZENTAČNÍ PLES KC KRUŠNOHORKA V PERNINKU 
 

5.3.   SKI CROSS PRO DOSPĚLÉ A  DĚTI OD 15 LET, Ski areál Velflink 
v Perninku od 14 hod.,  prezentace do 13 hod. v altánu. 
 
 
*Podrobné informace o konaných akcích v Infocentru při Oú Pernink 

 
 
 

Upozorňujeme čtenáře Perninských novin, že neručíme za chyby, které se objeví 
v inzerátech, popř. v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink.  

Za obsah článku odpovídá autor. Redakční uzávěrka příspěvků do dalšího čísla PN je 
vždy ke 29. dni v měsíci. Příspěvky zasílejte na e-mail: infopernink@volny.cz, nebo přineste 

přímo do infocentra.  Děkujeme. 
Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
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                                                          Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
Sobota 5.2.   RED (USA/Kanada 2010) Akční komedii natočil na motivy stejnojmenné 
komiksové mikrosérie Warrena Ellise a kreslíře Cully Hamnera režisér Robert Schwentke. 
Vypráví příběh penzionovaného agenta CIA Franka Mosese (Bruce Willis), který žije 
poklidně a idylicky na venkově. Až do té doby, kdy se jej nové vedení CIA rozhodne 
zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj na život a na smrt mezi špičkovým, ale zestárlým 
agentem, a celým zbytkem CIA. Název filmu je zkratkou označení Retired Extremely 
Dangerous (v důchodu, extrémně nebezpečný), a právě takovým se náš hrdina ukáže. Dále 
hrají např. Morgan Freeman, Helen Mirrenová či John Malkovich. Doporučená přístupnost: 
od 12 let.      Délka filmu: ca. 115 min.           České titulky   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 12.2.  HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI část 1  (USA/UK 2010) 
Dobrodružné fantasy film je sedmým a posledním pokračováním dobrodružství Harryho 
Pottera, které je očekávanou událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních filmů. První 
část začíná, když se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je 
najít a zničit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti – viteály.  Spoléhat musí jen sami na sebe 
a to víc než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany 
profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaží rozdělit… Hrají: 
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, 
Tom Felton, Ralph Fiennes ad. Režie: David Yates. Mládeži přístupno (nevhodné pro děti do 
10 let).  Délka filmu: ca. 146 min.    Český dabing.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.2.  RODINKA  (ČR 2010) Rodinná komedie -Volné pokračování kultovního 
seriálu Taková normální rodinka, která se vrací ke svým divákům po více než třiceti letech! 
Nová setkání se „starými“ oblíbenými hrdiny Pavlou, Káčou, Zdeňkem, dvojčaty-raubíři 
(dnes jsou z nich muži v nejlepších letech) a „novými“ rodinnými příslušníky, o které se 
rodinka za více než třicet let od svého vzniku rozrostla. Sympatické na tomto setkání je, že 
dnešní RODINKA „zdědila“ originální smysl pro legraci, milou ujetost, zálibu v ztřeštěných 
nápadech i schopnost tolerance a že jde pořád o malou komunitu lidí, kteří se mají rádi a pro 
které je rodina a vzájemná soudržnost na prvním místě. Hrají: Jana Štěpánová, Daniela 
Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková, Lenka Vlasáková, Josef 
Polášek, Naďa Konvalinková, Radek Zima, Tereza Kostková, Petr Kostka, Veronika 
Svobodová,  Agáta Zimová a další POLDINKY a pes Alarm.  
Režie: Dušan Klein    Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 90 min                                                                                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 26.2.  JAKO KO ČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY  (USA/Austrálie 
2010) Rodinný V pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna kočička až příliš daleko. 
Kitty Galore, bývalá agentka kočičí špiónské organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela 
ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí 
kamarády a svět bude patřit pouze jí. Tváří v tvář takové bezprecedentní hrozbě musí kočky a 
psi poprvé v historii spojit své síly do neobvyklé aliance, aby zachránili sebe i lidstvo. 
Komedie spojující loutkařské umění a počítačovou animaci. Připravte se na akční komedii, ve 
které budou chlupy lítat!  Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 83 min.        Český dabing.                                                   


