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Vážení čtenáři,  
poslední únorová sobota se nesla v duchu sportovního a kulturního vyžití. V dopoledních 
hodinách proběhly ve Sky Areálu Velflink dětské závody na lyžích pořádané školou lyžování 
Marian, kde ti nejmenší bojovali o nejlepší umístění.  
Večer byl pak svátkem pro příznivce tance, v komunitním centru Krušnohorka  proběhl 1. 
ročník reprezentačního plesu pořádaný obcí Pernink a městem Abertamy. Ples splnil všechna 
očekávání. Během večera vystoupila taneční škola Best pod vedením manželů Zíkových, 
taneční uskupení Limited Edition a s velikým ohlasem  se setkaly dívky z kroužku aerobiku 
Pernink pod vedením Ilony Höhnlové. Parket byl zaplněn nadšenci tance, kterým do kroku 
hrála vynikající kapela Maracas. Bohatá tombola byla odměnou pro všechny přítomné hosty, 
rozdalo se přes 240 hodnotných cen. Příznivci disko hudby roztáčeli své taneční kreace na 
diskotéce v horním patře, hrál tam DJ Honza Dvořák.  
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách plesu. Jelikož se jednalo o 1. 
ročník,  byl to úkol náročný, ale ve finále dobře zvládnutý. Zvláštní poděkování patří: Ilona 
Höhnlová, Miroslav a Kamila Janeckých, Václav Bláha, Václav Mašek, Roman Duda, Jan 
Kolitsch, Martin Kelich, Petr Václavík, Petr Groh, Zdeněk Mackura, Zdeněk Vetešník, Míša 
Dáňová, Jana Kokrhelová, Iveta Dibelková, Nikola Dörflerová, Helena Kalánová, Jan Dvořák 
a samozřejmě Jitka Tůmová. Dále bych chtěl poděkovat starostovi Abertam Zdeňku 
Lakatošovi, pracovníkům městského úřadu Abertamy a především sponzorům, díky kterým 
byl ples povýšen na společenskou událost obce. Pevně věřím, že v budoucnu proběhnou další 
povedené akce, které obohatí kulturní život v obci. 

              Ladislav Vetešník 
                                místostarosta obce 
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Sponzoři plesu a věcných cen do tombolySponzoři plesu a věcných cen do tombolySponzoři plesu a věcných cen do tombolySponzoři plesu a věcných cen do tomboly    
 

Obec Pernink 
Obec Potůčky 
MUDr. Jan Pazdiora 
Lékárna Zdravíčko - Mgr. Milena Plechatá 
Truhlárna J. Kašpar 
Hračky TON – manželé Zahrádkovi 
QUILT spol. s r.o. 
Vlek Nad nádražím – Zdeněk Kučera 
Ski areál Nádraží – manželé Holých 
Pension Antik – Koudelovi 
Pension U Františka – Eva Nováková 
Pension Tonička 
Restaurace U Bendů, Pernink 
Restaurace TINA, rodina Tůmových  
Hospůdka U kostela, manželé Novákovi 
Auto Ragazi, manželé Zikovi 
Alarmy Dvořák, K.Vary 
Škola lyžování MARIAN, Marian Panák 
Krejčovství Hana Klímová, Pernink 
Pneuservis Ptáček, Pernink 
Potraviny u Junků, Pernink 
Krámek u Patrika 
Hana Gutová, Pernink 
Truhlářství Jaroslav Aizner 
Veřejné záchody Potůčky 
Léčebné Lázně Jáchymov 
SEG Plzeň 
Less & Forest, Bohdaneč 
Sportinvesta, s.r.o., Jáchymov 
Transparent Communications –  
Petra Kubíčková, Brno 
Fuctureinvest - RK, J. Hlávková Harantová 
Manželé Čadkovi, Pernink 
Manželé Grohovi, Pernink 
Manželé Janeckých, Pernink 

Manželé Šebestovi, Merklín 
Manželé Kydlíčkovi, Plzeň 
Eva Mackurová, Pernink 
Ilona Höhnlová, Pernink 
Alice Fleissigová, K.Vary 
Ladislav Vetešník, Pernink 
V. Weberová, Pernink 
Iveta Dibelková, Pernink 
Alois Štauber, Pernink 
Jitka Peřina, Boží Dar 
Rudolf Löffler, Abertamy 
Blex,a.s. divize Abertamy 
Horský statek Abertamy 
manželé Frejlachovi, Abertamy 
JP Engineering 
Ján Fekiač Abertamy 
Výtahy Schmidt a Sohn 
Areál Plešivec 
Libor Pospíšil Tabákové výrobky - 
prodejna  Nejdek 
Karel Lachoud - Nábytek Nejdek 
Lenka Gavlasová - Electronics Nejdek 
Vlnap, a.s. Nejdek 
Antonín Svoboda - Železářství Nejdek 
Radek Martínek - Porcelán M+M Dekor 
Regina Laurenčíková - Prodejna 
dárkového zboží Nejdek 
Helena Kotesová - Prodejna textilu 
Nejdek, Martin Urbánek – Pracovní oděvy 
a doplňky Nejdek, Milan Holzknecht – 
Solná jeskyně Nejdek 
Jana Rojovská - Domácí potřeby Abertamy 
Antonín Dorazín a Radka Weineck - 
Manufaktura porcelánu Nejdek 
Miloš Říčan – podnikatel Nejdek
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                                  Usnesení 5. zasedání ZO Pernink ze dne 16. 2. 2011 
 
1/5/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Petra Groha, Ivetu Dibelkovou a pořizovatele zápisu Jaroslava 
Aiznera. Hlasování:  pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
2/5/11 ZO schvaluje program jednání 5. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
3/5/11 ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR o situaci v obvodu OO Pernink v roce 2010. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
4/5/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 4. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
5/5/11 ZO schvaluje podání žádostí o dotaci na Kraj na posudky SEA, Natura 2000 a na Vyhodnocení 
vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území a pověřuje starostku vypracováním a podáním žádostí. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/5/11 ZO schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 7012 s ing.arch. Alexandrou Kaskovou a 
pověřuje starostku podpisem dodatku na Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území za 
cenu Kč 24000,-. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/5/11 ZO schvaluje podat žádost do POV dotační titul 1 na opravu střechy obytného domu čp. 30 
v Blatenské ul ve výši Kč 500000,- a pověřuje starostku vypracováním a podáním žádosti. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/5/11 ZO schvaluje uzavřít smlouvu s Českou spořitelnou ohledně ručitelského závazku obce Pernink 
ve výši 60000,- pro projekt z ROP 2.1. prostřednictvím Sdružení Krušné hory západ a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/5/11 ZO schvaluje vzít  na sebe ručitelský závazek Města Horní Blatná ve výši Kč 100000,- na projekt 
z ROP 2.1. prostřednictvím Sdružení Krušné hory západ do doby ustanovení nového ZM Horní Blatná a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s Českou spořitelnou ohledně ručitelského závazku Města 
Horní Blatná. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
10/5/11 ZO neschvaluje účast Obce Pernink v projektu Webový portál Svazku obcí Bystřice. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/5/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 – zvýšení příjmů v pol. 4122 neinvestsiční dotace 
z Kr.Ú 60000,- a zvýšení výdajů v par. 3429 úpravy běžeckých tratí Kč 60000,-. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 
12/5/11 ZO schvaluje podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0002995/1 se společností 
ČEZ Distribuce,a.s. Děčín Teplická 874/8 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
13/5/11 ZO ruší usnesení č. 10/4/11 ze dne 19.1.2011. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo 
14/5/11 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů Mgr. Josefu Svobodovi ve výši Kč 211,- a pověřuje 
hospodářku ZŠ a MŠ provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
15/5/11 ZO schvaluje použití částky z rezervního fondu ve výši 100036,46 Kč na zlepšení 
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Pernink v roce 2011, částka bude použita na posílení mezd roku 2011. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo zdržel se nikdo. 
16/5/11 ZO schvaluje převod částky 1,5 ml. Kč z termínovaného vkladu na běžný účet obce č. 
2520341/0100 a pověřuje starostku provedením výpovědi termínovaného vkladu u komerční banky 
Karlovy Vary. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
17/5/11 ZO bere na vědomí přehled čerpání finančních prostředků za rok 2010 v místní knihovně a 
zprávu o metodických návštěvách v roce 2010. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

Další zasedání se bude konat 28. 3. 2011 
Úplné znění 5. 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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Postřehy ze zastupitelstva 
 
Na posledním jednání zastupitelstva mimo jiné proběhla veřejná diskuse na téma nepořádek v okolí 
„kontejnerů“ na tříděný odpad a znečišťovaní veřejného prostranství psími exkrementy. Dovolím si 
k tomu ještě podotknout: 
 

V naší obci jsou v současné době tři místa, kde se soustřeďují nádoby na tříděný odpad, a to v ulici 
Karlovarská, Rennerova a Blatenská. Vzniklý  nepořádek v okolí kontejnerů mají na svědomí nejen 
místní obyvatelé, ale také turisti, lidé projíždějící nebo ubytovaní ve zdejších penzionech. Někdy to jsou 
papíry, které při jejich třídění majitelům vypadnou a oni je již nezvednou, nebo se tam objeví směsný 
odpad, který tam vůbec nepatří a naštěstí se do nádob nevejde. Systém tříděného odpadu je upraven 
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2010 o systému shromažďování komunálního odpadu. V zákoně č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, je v § 47 odst.1 písm. d) zase mimo jiného stanoveno, že přestupku se 
dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství. Za toto protiprávní jednání může být uložena pokuta až do 
výše 20.000  Kč. Naše obec disponuje přestupkovou komisí, která je oprávněná ve správním řízení 
pokutu uložit, ale i Policie ČR může uložit blokovou pokutu, i když ne v plné výši. Pokud někdo bude 
svědkem, kterak nějaká osoba spáchá výše uvedený přestupek, má právo celou věc oznámit na místní 
oddělení Policie nebo přímo na Obecní úřad. Zjištění jména přestupce, případně jeho zadokumentování 
(např. foto) pak pomůže k uložení sankce. Efektivním řešením problému může být ovšem prevence. 
Buďme proto více všímaví ke svému okolí a napomínejme ty, kteří odhodí odpadky mimo určená místa, 
že tohle se v naší obci nedělá. Do budoucna navíc zvažujeme rozšíření stanovišť s komunálním 
odpadem. 
A teď k psím exkrementům. Na jaře se nám každoročně naskýtá nepříjemný pohled na pozůstatky nutné 
potřeby pejsků, ať to je na ulici, na louce, kde sáňkují děti nebo na zastávce. Chtěl bych upozornit 
majitele psů na účinnost obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku. 
Tam je stanoveno, že pokud pes znečistí veřejné prostranství, je doprovázející osoba psa povinna 
neprodleně zabezpečit odstranění tohoto znečištění. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 
místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň a parky nacházející se v zastavěných částech obce. Porušení 
této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný správní delikt. Postih za toto 
protiprávní jednání byl popsán výše.  Určitě budou někteří občané reagovat, že v obci chybí odpadkové 
koše se sáčky na psí exkrementy. V současné době zvažujeme instalaci dalších odpadkových košů, i 
samotný přístup k sáčkům.  Jedním z řešení může být možnost vyzvednutí sáčků v infocentru na základě 
zaplacených poplatků za psa. Nutno podotknout, že v minulosti už tento princip fungoval, ale o sáčky 
nebyl příliš zájem. Nicméně tato situace nemění můj osobní názor: V dnešní době, kdy jsou 
v domácnostech denně používány mikrotenové pytlíky, nevidím sebemenší problém, vzít si k venčení 
psa sáček do kapsy. Pokud se to zdá někomu nepřirozené či odpudivé, tak se ptám, proč si vlastně psa 
pořizoval? Ještě je tu vysvětlení, že si majitel pejska následky jeho nutné potřeby vůbec neuvědomuje, a 
když se to stane u něj doma, tak si toho taky ani nevšimne...  
Nemám v úmyslu se někoho dotknout, pouze nastiňuji možná řešení výše uvedených problémů.  Jsem 
totiž přesvědčen, že každý z nás chce žít v čisté obci s názvem Pernink. 

        
                     Ladislav Vetešník, místostarosta 
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Společnost Člověk v tísni nyní nabízí své služby i v Perninku 
 

Nezvládáte řešit své dluhy? 
Nevíte, na jaké dávky máte nárok? 

Bojíte se jednat s úřady? 
Mají vaše děti problémy ve škole? 

 

Požádejte o pomoc, radu či podporu terénní sociální pracovnici 
společnosti Člověk v tísni, která nyní rozšiřuje svou působnost také na 
obce Abertamy, Pernink a Horní Blatná, a to v rámci tzv. Sociálně 
aktivizační služby určené pro rodiny s dětmi, které se nacházejí 
v nepříznivé sociální situaci. Tato služba zahrnuje bezplatné sociální i 
právní poradenství, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, možnost doprovodů na úřady, soudy a jiné 
instituce, dále poradenství v oblasti dluhů, exekucí, důchodů, hospodaření s penězi a rodinného 
prostředí, pomoc při zajišťování vhodných aktivit pro děti nebo zprostředkování kontaktu na jakoukoliv 
jinou organizaci. 
Navštívit nás můžete každý čtvrtek od 14:00-16:00 hod. v naší kanceláři na Finančním úřadě v Ostrově 
n. Ohří, Klínovecká 998, dveře č. 2 nebo můžete v pracovní dny od 8:30-17:00 hod. telefonovat na číslo 
739 220 903 a domluvit si schůzku přímo u Vás doma. Těšíme se na vzájemnou spolupráci! 

Bc. Farkalinová Alexandra - pobočka Sokolov 
(terénní sociální práce - Ostrov, Jáchymov, Abertamy, Pernink, H. Blatná) 

e-mail: alexandra.farkalinova@clovekvtisni.cz 
internetové stránky: www.clovekvtisni.cz 

 
 

 
 

       
     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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Zprávy ze základní školy 

 
Měsíc únor se na naší škole nesl v duchu nejen prázdninovém, ale také sportovním a masopustním.  
Po jarních prázdninách se opět školní práce rozjela na plné obrátky. Mladší žáky pohltila masopustní 
nálada, a to nejen na hodinách výtvarné výchovy, kde měli možnost malovat a zdobit obličej svého 
spolužáka, ale také ve školní družině při karnevalovém rejdění a soutěžení. 
Svoji hravost, představivost a myšlení si vyzkoušely děti 1. stupně a jejich třídní učitelky na interaktivní 
edukační výstavě, jejímž cílem je vzbudit zájem dětí o vědu, techniku a přírodní obory. K řešení různých 
úkolů na 70 exponátech bylo třeba zapojit nejen hlavu, ale i ruce, nohy, a tvořivost. Protože se výstava 
konala v Muzeu Karlovy Vary, spojili jsme tento výlet s historií i současností lázeňského města. 
Poslední únorový týden byl pro některé sedmáky toužebně očekávaný, neboť v tyto dny nebyly ani 
známky, ani úkoly, ale jenom lyže a slunečné počasí. Sedmáci prošli tradičním lyžařským výcvikem, 
zaměřeným na sjezdové a běžecké lyžování, prevenci a bezpečné chování na sjezdovkách.  

A sportovali jsme nejen aktivně, ale i pasivně. Hokejoví fanoušci HC Energie Karlovy Vary byli mile 
potěšeni nabídkou hokejového klubu našeho karlovarského týmu, který daroval žákům perninské školy 
(a jejich doprovodu) lístky na nedělní utkání se Spartou Praha. Někteří tak dostali možnost podívat se 
poprvé do KV Areny a prožít roli pravého hokejového fanouška. Co na to naši žáci?  

…ze školních sešitů v hodinách českého jazyka paní učitelky Dibelkové: 

    „V nové KV aréně jsem byla poprvé,velmi se mi tam líbilo. Škola zařídila lístky zdarma. Moc si toho 
vážíme a měli jsme velkou radost, neboť jsme měli možnost podívat se, jak naši hokejisté hrají a jakou 
máme krásnou novou arénu. V pátek jsme spolu se dvěma spolužáky vyráběli transparent, celých 5 
hodin, ale bavilo mě to, protože HC ENERGII fandíme. Nemohla jsem se dočkat neděle, až vejdu do 
arény, nesmírně  jsem se těšila……“.  

         (M. Krásná, 9. r.)  
     „… V neděli jsem musel jet o hodinu dříve než ostatní, abych  vyzvedl vstupenky v pokladně vedle 
arény. Poté jsem šel na bok arény, kde jsme si domluvili sraz se všemi spolužáky, abych jim rozdal 
vstupenky. Pět minut před šestou jsme šli dovnitř, do  sektoru 114, kde jsme měli svá místa. Jakmile 
začal hokej, roztáhli jsme transparenty a začali jsme fandit. Po první třetině byl stav vyrovnaný 1:1 a my 



 7 

jsme si šli něco koupit. Další dvě třetiny už nebyly moc úspěšné pro naše mužstvo, protože nám Sparta 
dala druhý gól a Energie to již nedokázala vyrovnat. Po hokeji jsme se rozloučili a všichni jsme odjížděli 
domů. Byl to dobrý zážitek.“                                                                                                 (P. Malý, 9. r.) 
 
„… Vyzvedli jsme si lístky a odešli ke vchodu do haly. Tam jsme své lístky nechávali projít turniketem a 
já jsem lístek dával tím čárovým kódem nahoru  a najednou mi nějaký pán  říká: „To musíš dát tím 
čárovým kódem dolů.“ A já říkám: ,,Aha, děkuji.“ ,,Není zač,“ zněla odpověď……. Hned v první třetině 
nám dala Sparta gól a všichni začali křičet : ,,Fůj !!!“Až  když jsme vyrovnali, tak všichni křičeli: 
„Góóóóóóól.“                                                     (J. Péč, 7. r.)                                                                                                                                                                                         
 
„…   Všichni jsme byli nadšení, skákali jsme radostí. Den poté se spočítalo, že na utkání se přihlásilo 
celkem 84 lidí. Z naší 7. třídy si každý vytvořil transparent, abychom  mohli fandit karlovarským 
hokejistům. Transparent dělali i tři žáci z 9. třídy. Všechny byly pěkné a vůbec nám nevadilo, že jsme 
zůstali déle ve škole, abychom je dokončili ……. Celkový stav hokeje byl 2:1, Sparta vyhrála. Když jsme 
fandili ENERGII, tak nás to mrzelo ,ale i tak jsme si to užili. A řekla bych, že všichni.“ 

                                                                                (D. Týřová, 7. r.) 
 
„Hned v páté minutě dostala Energie gól, v Aréně bylo úplné ticho, jen skupinka Sparťanů se radovala. 
Když Energie vyrovnala, v celé hale se oslavovalo. Hodně jsme jim fandili a věřili, že zvítězí. Nakonec to 
dopadlo pro nás špatně.“                                                               (R. Kalán, 6. r.) 
          

        Mgr. Erika Krnáčová 
 

Vyčistíme si svůj svět 
 
Naše škola se zapojila do akce EU peníze školám, jednou z klíčových aktivit 
jsou přírodní vědy. Ekologický projekt, který jsme si vybrali, zaštiťuje pod 
dohledem karlovarského kraje společnost Elektrowin a jmenuje se Ukliďme si 

svět. Jeho náplní je „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného 
sběru elektroodpadu“. 
 

Co to pro nás znamená, cíl projektu: 
Posílit funkčnost a efektivitu zpětného odběru. Tím dosáhnout správného chování žáků v nakládání s 
vysloužilými elektrospotřebiči - v souladu se zákonem o odpadech. 
Škola disponuje sběrnou nádobou a žáci do ní budou odevzdávat vysloužilé spotřebiče. Za sebrané 
spotřebiče obdrží škola motivační příspěvek. 
 

Co např. budeme nosit:  
 

- mikrovlné trouby    - pračky 
- sporáky     - varné konvice 
- toastovače     - holicí strojky 
- vysavače     - žehličky 
- pily (el.nástroj)    - sekačky 
- vrtačky     - brusky 

 

Elektrozařízení, velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. 
Co obsahuje monitory - nesbíráme. 
 

Pomoc rodičů a dalších vítáme! 
Projekt řídí Eva Hejtmánková (učitelka), Jiří Soukup (školník). Tel. škola: 353892216. 
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Víte, jak třídit odpad? 
 

Jaké odpady vznikají v domácnostech? 
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou 
směs, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad 
každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:  
Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo, 
plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný 
kuchyňský odpad atd. 
Pokud se tyto druhy odpadu třídí ve vaší obci/městě, ukládejte je do barevných 
nádob.  
Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, 
koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný 
stavební odpad atd. 
Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr. V některých obcích bývají 
přistavovány velké kontejnery, nebo tam zajíždí speciální sběrna. 
 Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat 
do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články 
(baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. 
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny, nebo na sběrný dvůr! 
Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.  
Ostatní - odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, 
např.: znečištěné - mastné obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, 
žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod. 
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli vyhazovat do koše na 
odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru před vaším domem. 
 

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. 
Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do 
které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat papír, do druhé plasty a do 
třetí sklo.  
 

Nádoby na tříděný sběr odpadu 
Sběr papíru  
 
Do modrých nádob můžete odhodit: 
noviny, časopisy, kancelářský papír, 
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, 
lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky) 
Prosím, nevhazujte: 
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité 
plenky a hygienické potřeby.  
 
Sběr skla 
 
Do zelených nádob můžete odhodit: 
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo 
Bílé sklo 
Pokud máte v obci zaveden oddělený sběr skla, potom při jeho třídění musíme 
rozlišovat, jakou má barvu. Pro jeho sběr jsou ve většině míst dva kontejnery: 
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bílý a zelený. Do bílého kontejneru patří čiré sklo a do zeleného kontejneru 
barevné sklo. Někde se ještě stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité 
sledovat barvy kontejneru nebo nálepku, kterou má každý kontejner. POZOR, do 
bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru. 
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. 
  
Sběr plastů  
 
Do žlutých nádob můžete odhodit: 
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je 
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly 
z plastů, polystyrén 
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od 
nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).  
 
Sběr kovů  
 
Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo do sběrných dvorů.  
 
 

Sběr nápojových kartonů  
 
Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, 
odhazujte je do kontejnerů označených 
oranžovou nálepkou.  
 
Na další informace se můžete zeptat na vašem obecním či městském úřadě, popř. 
u firmy, která u vás sváží odpady. 
 
Pokud se ve vaší obci kartony ještě nesbírají, nezbývá nic jiného, než je vyhodit do 
směsného odpadu.  
 
Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů  
 
je speciálně upravený nákladní automobil vybavený speciálními kontejnery na 
nebezpečný odpad. Tyto sběrny zajíždí pravidelně do obcí, mají svůj jízdní řád a 
zastávky.  
 
Velkoobjemové kontejnery  
 
Jak již název napovídá slouží k odkládání velkého odpadu, který se nevejde do 
běžných popelnic či kontejnerů. Nejčastěji je uvidíte na sběrných dvorech, nebo ve 
vašem okolí v době jarního úklidu, podzimní sklizně na zahrádkách, či rekonstrukci 
domu. Kontejnery mají objem od 5 až do 30 m3. 
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Co je možno považovat za objemový odpad:  
stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od 
domácích přístrojů a zařízení, apod. 
 
V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  
nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových 
jader, nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, popel, 
odpad z likvidace autovraků, pneumatiky, staré oblečení, hadry a boty, 
případně pytle a krabice naplněné drobným odpadem z domácností, záchody, 
umyvadla, dveře, apod.  
 
Pro nebezpečný odpad přijede jako vždy firma Sater Chodov s nákladním 
vozem. Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají 
osobně nebezpečný odpad.  
 
Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají 
nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a 
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, léky, zařízení 
s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a mrazničky, zářivky, 
televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a pryskyřice, 
organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 
fotochemikálie, pesticidy, jakož i  obaly a odpady znečištěné látkami. 
 
 

 
 

Svoz objemového odpadu z domácností 
a nebezpečného odpadu 

proběhne  v sobotu 30. dubna 2011 
na těchto stanovištích: 

 

  v 9:00 hod. u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 
            v 10:00 hod. u PIVNICE KONGO , Blatenská ul. 

v 11:00 hod., Karlovarská ul., odstavná plocha vedle RAGAZI 
12:00 hod. na Školní louce PNEU SERVIS  

(zde pouze objem. odpad z domácností) 
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              KOMUNITNÍ CENTRUM 
            P E R N I N K 

                13.března až 17.dubna 2011 
              NEDĚLE   OD 20.00 

      
 

TANEČNÍ ŠKOLA BEST KARLOVY VARY  
TANEČNÍ ŠKOLA PRO NÁRO ČNÉ 

 

 

TTAANNEEČČNNÍÍ     
PPRROO  DDOOSSPPĚĚLLÉÉ    

 

              Pouze pro páry ! 
 

Šest večerů s tancem a společenskou zábavou  
v sále komunitního centra Pernink 

 

ZOPAKUJEME VŠE, CO JSTE JIŽ 
ZAPOMNĚLI  A NAUČÍME VÁS TANČIT 

SOUČASNÉ TANCE TAK,  
                       JAK SE OPRAVDU  TANČÍ 

 
KURZ VEDOU UČITELÉ TANCE 

STANISLAV ZÍKA + BED ŘIŠKA ZÍKOVÁ 
 
 

Cena  1.800 Kč za taneční pár 
             

Přihlášky : 
Elektronickou poštou na adresu: best@bestdance.cz 

Osobně na adrese: RAGAZI s.r.o., Karlovarská 421, Pernink 
Přihlášky jsou na výše uvedené adrese a ke stažení na www.bestdance.cz 

Informace: 602 127 788 , 602 881 418 
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Děti závodily ve slalomu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V sobotu 26. února uspořádala  
Škola lyžování Marian 
v lyžařském areálu Velflink  
závody ve slalomu na lyžích 
a na snowboardu pro děti od 3 do 15 let. 
Lyžařského klání se za pěkného počasí zúčastnilo celkem 39 závodníků v 6 kategoriích. 
Na hladkém průběhu závodů se podíleli  jak  instruktoři  Lyžařské školy Marian, tak osazenstvo 
lyžařského areálu Velflink. 
Veliký dík také patří sponzorům, kteří přispěli pěknými cenami pro naše závodníky – 
firm ě Quilt Pernink, Krámku u Patrika, firm ě Müller production, Lyža řskému areálu Velflink a 
také firmě Alarmy Dvořák za pěkné ozvučení celé akce.  
Výsledky dvoukolového závodu podle kategorií najdete na webových stránkách 
 www.skiarealpernink.cz nebo www.marianpanak.cz 
 

 
 
 
 
 
 

1. ročník v sálové kopané žen 
 
V sobotu 19. února se v KC Krušnohorka odehrál 1. ročník turnaje v sálové kopané žen. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 5. družstev – 1 družstvo z Perninku, 2 družstva z Abertam a  
2 družstva z Potůček. 
 

Perninské družstvo ve složení Eva Kunstová (kapitánka), Monika Žiláková, Nikola Žiláková, 
Alžběta Grohová, Šárka Říhová a Kateřina Juráčková skončilo na hezkém 2. místě. Alžběta 
Grohová přitom obdržela cenu za nejlepší hráčku turnaje, gratulujeme! 
 

Konečné pořadí: 1. Potůčky „Mlaďasky“, 2. Pernink, 3. Abertamy I, 4. Potůčky „A Team“, 5. 
Abertamy II.  
 

Poděkování patří Obci Pernink, která zapůjčila bezúplatně halu v KC Kruškohorka a dalším 
sponzorům: Quilt s.r.o. Pernink, potraviny SPAR Junek, manželé Zahrádkovi, ALARMY Jan 
Dvořák, SKI SERVIS Roubíček, Witte Nejdek. A nesmíme zapomenout na poděkování 
bratrům M. a S. Šípkovým z Potůček a J. Dvořákovi a P. Václavíkovi, kteří se postarali o celý 
chod turnaje včetně rozhodcování.  
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Bohužel z okolních obcí se sešla dvě družstva žen a za Pernink, který byl pořadatelem, sotva 
jedno a to s pomocí přespolních. Ženy a dívky z Perninku, zkuste se zapojit do našich akcí, u 
kterých je vždy spousta zábavy. Čekáme na vás, na věku nezáleží, fotbalu zdar! 

 

Klára Grohová za fotbalistky TJ Sokol Pernink  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
K přerušení dodávky 
elektřiny v Perninku 

 dojde v úterý 22. března 
od 8:00 do 12:00  

v ulicích Karlovarská, 
Velflinská, Jáchymovská, 

Kostelní, Meinlova,  
Nejdecká, Rennerova, 

Střední, T.G.M. 1  
a v obci Rybná. 

 
 

 

Upozornění  
- sčítání lidu, domů a bytů 2011  

Vzhledem k tomu, že se v březnu 2011 
uskuteční SLDB 2011  upozorňuje obecní 
úřad vlastníky všech nemovitostí na 
povinnost označit budovy čísly určenými 
obcí (viz § 32.  odst. 1, zákona  č. 
128/2000 Sb.  o obcích – obecní zřízení).  
Žádáme proto všechny majitele 
nemovitostí, kteří to ještě neudělali, aby 
sjednali nápravu.  
 

 

Obec Pernink  pronajme od 1. 4. 2011 
místnost v 1. patře obecního úřadu pro 

podnikání. Místnost je vhodná 
například pro zřízení kosmetiky, 

nehtového studia, masáží a podobných 
služeb. 

 Cena pronájmu činí K č 190,- /m2/rok + 
služby. Velikost místnosti je cca 16 m2. 

Zájemci se mohou hlásit písemně na 
adrese Obec Pernink, T.G.M. 1, 362 36 

Pernink. Bližší informace na tel: 
353 892 104 u starostky obce. 



 

VEŘEJNÝ ZÁVOD NA LYŽÍCH 

pro děti od 15 let a dospělé 

SKI CROSS 

5.3. 2011 
 

Prezentace v altánu do 13:00 hod. 
 

Po dobu závodu – DISCO A OBČERSTVENÍ 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Karneval na lyžíchKarneval na lyžíchKarneval na lyžíchKarneval na lyžích    
pro děti i dospělé 

12.3. 2011  

v 15:00 hod. 

    
Sladká odměna pro všechny zúčastněné maskySladká odměna pro všechny zúčastněné maskySladká odměna pro všechny zúčastněné maskySladká odměna pro všechny zúčastněné masky....    

    



 
Kulturní a sportovní kalendář - Březen 2011 

 
5.3.    SKI CROSS PRO DOSPĚLÉ A DĚTI OD 15 LET, Ski areál Velflink 
          od 14:00 hod.,  prezentace do 13:00 hod. v altánu. 
5.3.    1. DĚTSKÝ VEŘEJNÝ ZÁVOD V LYŽOVÁNÍ , pro děti do 11 let, od   
          9:00 hod., Ski areál Abertamy 
18.3.  Cirkus ORION, K.C.K. Pernink v 17:00 hodin 
19.3.  103 let spolku zimních sportů, 4. štafetový závod družstev        
          krušnohorských měst, obcí a spolků, areál technických služeb Abertamy 
          19:00 vyhlášení vítězů a taneční zábava v KCK Pernink, tombola 
12.3. Karneval pro děti i dospělé od 15:00 hodin ve Skiareálu Velflink 
12.3.  KIWI CUP 2011, Boží Dar – Neklid, 10:00 hod. 
12.3.  KLOBOUKOVÝ BÁL , 20:00 hod. v hotelu Modrá hvězda v Horní  
          Blatné, podmínka pro vstup je klobouk!  
 

*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 5.3.   MEGAMYSL (USA 2010) Animovaná rodinná komedie 
Moc často se nestává, aby se hlavním hrdinou rodinného filmu stal padouch. Studio 
DreamWorks Animation to naposledy zkusilo se Shrekem a skončilo to hned čtyřmi díly a 
jednou z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Po zelené teď na DreamWorks semaforu 
naskočila modrá, jinak barva kůže nového gaunera, Megamysla, který si má získat srdce 
diváků, vlastní zlé povaze navzdory. Režie: Tom McGrath. Hrají: v českém znění: Petr 
Rychlý, Lukáš Hlavica, Lucie Vondráčková, Otakar Brousek ml. 
Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 96 min.           Český dabing.          ŠÚ projekce.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 12.3.  PARANORMAL ACTIVITY 2   (USA 2010) Horor  
Nejočekávanější hororová událost roku. Chce to pevné nervy a připravit se na pár 
bezesných nocí. Nevěřili byste, jak strašidelné můžou být záběry z průmyslových kamer. 
Když před třemi lety debutující režisér Oren Peli představil horor, kde tyto záběry tvořily 
základní obrazovou složku, málokoho napadlo, že Paranormal Activity vstoupí do historie. 
Nicméně stalo se. Film za patnáct tisíc dolarů jich vydělal bezmála 200 miliónů, čímž se stal 
co do návratnosti investic jedním z nejúspěšnějších filmů všech dob. Navíc je považován za 
hororový vrchol, protože tuhle duchařskou historku ustojí jen ti skutečně nejotrlejší. Režie: 
Tod Williams. Hrají: Katie Featherston, Brian Boland, Molly Ephrain, Micah Sloat ad. 
Doporučená přístupnost: od 15 let   Délka filmu: ca. 91 min.  České titulky.      ŠÚ projekce. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.3.  SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (Belgie 2010) Animovaná 
dobrodružná komedie. Když máš kámoše, je možné úplně všechno! Sammy, malá mořská 
želvička se najednou vylíhne ve hnízdě na pláži v Kalifornii. Jenom vyleze z hnízda a už 
zažívá dobrodružství. Poznává malou Shally, lásku svého života, kterou v zápětí ztrácí. 
Rozhodne se cestovat napříč oceány a než se vrátí zpátky na pláž, kde se narodil, čelí 
mnohým nebezpečím, nástrahám a pořád s jedním cílem – najít Shelly. Na cestě ho doprovází 
kamarád Ray a spolu jsou nestrannými pozorovateli koloběhu života a zásahů lidí do 
životního prostředí. Bojoval s piraňami, unikl orlovi a objevil novou tajemnou chodbu. Až 
jednoho dne, po všech těchto dobrodružstvích Sammy opět potkává Shelly. Ona na něj taky 
nezapomněla...Režie: Ben Stassen. Hrají: v českém znění Hádek Kryštof (Sammy), Vladimír 
Brabec (děda Sammy), Jiří Racek (Ray), Ota Jirák (Slim), Simona Stašová (Věra). 
Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 88 min.                       Český dabing.                                                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 26.3.  FOTŘI JSOU LOTŘI   (Little Fockers, USA 2010) Komedie 
Nejhorší věcí v životě Grega Jebala (Ben Stiller) je jeho tchán Jack Byrnes (Robert De Niro). 
Na to si už za tu dobu, co žije s dcerou bývalého elitního agenta tajných služeb stačil 
zvyknout. Vztah vzájemně trpěné tolerance přežil fázi seznamování, svatebních příprav, 
dokonce i vzájemného setkání rodičů Grega a jeho ženy Pam (Teri Polo). Ve třetím díle 
Jebalovic komediální rodinné kroniky se ovšem schyluje k Velkému třesku. Greg se chce 
konečně stát neformální hlavou rodinného klanu, čemuž se Jack pochopitelně zuby nehty 
brání…Režie: Paul Weitz. Hrají: Ben Stiller, Teri Polo, Robert De Niro, Dustin Hoffman, 
Barbra Streissand, ad.     Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 98 min.          Český dabing.                                                   


