
    32. ročník, rok 2015, číslo 3 

 

 
 
 
 

 
Vážení a milí čtenáři Perninských novin, 

za čerstva se ohlížím za již 5. ročníkem reprezentačního plesu obce Pernink, který se odehrál 
poslední únorovou sobotu v komunitním centru Krušnohorka. Začínali jsme ve 20:00 
předtančením taneční školy BEST z Karlových Varů, ale největší úspěch mělo vystoupení 
našich nejmenších dětí z mateřské školy, které si pod vedením paní učitelky Ilony Höhnlové 
zahrály na kočku a myšky, ty o trošku větší pak předvedly svoje umění jako čarodějnice 
z Mrazíka. K tanci i poslechu hrála kapela pana Kociána - Alfa Sextet z Karlových Varů, 
která nenechala nikoho z návštěvníků sedět. Překvapením pro účastníky bylo pak vystoupení 
orientální tanečnice a fakíra.  

Chceme poděkovat všem štědrým sponzorům za jejich finanční a věcné dary. Poděkování 
patří i organizátorům této akce, která si za dobu své existence získala opravdu hodně 
příznivců.  Věříme, že se všichni už teď těší na příští ročník obecního plesu. 
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Ten samý den, odpoledne před plesem, byl v Abertamech také odstartován závod štafet 
v historických oblecích v rámci 107 let zimních sportů. Máme tu čest poblahopřát vítěznému 
mužstvu štafet, kterým jsou perninští borci ve složení: Ladislav Vetešník, Antonín Sedlák, 
Rudolf Kokrhel ml., Martin Liška, Marian Panak, Jan Doležel, Iveta Dibelková, Miloš 
Václavík, Petr Let a Petr Klíma. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší obce!  

Za vedení obce Jitka Tůmová, starostka 

 

 

           Usnesení 5. zasedání zastupitelstva ze dne 16. 2. 2015  
 
 
1/5/15 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Maška Václava a p.Štaubera Aloise, pořizovatele 
zápisu pak Ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
Zastupitel Rudolf Holý navrhl doplnění programu o pověření  kontrolního výboru kontrolou  
s hospodařením s pozemky 663/19, 663/20, 580/1 v k.ú. za rok 2014,  (jedná se o pozemky 
kolem bývalého Kanova)  
 

2/5/15 ZO schvaluje program 5. Zasedání ZO Pernink včetně doplnění. Hlasování: Hlasování: 
pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 

3/5/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 4. Zasedání. Hlasování: pro: 9, proti: 0  
zdržel se: 0 
 

4/515 ZO schvaluje partnerství v MAS Krušné hory, o.p.s. se sídlem Klínovecká 1407, 
Ostrov, IČ 22691022  a dále schvaluje uzavření předložené dohody o partnerství s MAS 
Krušné hory o.p.s. a pověřuje starostku podpisem této dohody a uhrazením příspěvku do 
MAS  o.p.s. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
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5/5/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 dle předloženého položkového rozpisu 
Hlasování: pro: 9,  proti: 0,  zdržel se: 0 
 

6/5/15 ZO schvaluje pro rok školní 2015/2016 poplatek Kč 350,-/dítě do mateřské školy 
Pernink a poplatek 200,-/žáka do školní družiny ZŠ a MŠ. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel 
se: 0 
 

7/5/15 ZO schvaluje  úhradu  částky z rozpočtu obce Pernink ve výši 7.700,- za lyžařský kurz 
I. stupně ZŠ Pernink a pověřuje starostku k provedení převodu.  
Hlasování: pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1 (p. Holý) 
 

8/5/15 ZO schvaluje zadat vypracování energetických průkazů budov PENB v majetku obce 
Pernink firmě: Varská projektová K.Vary za částku 50.900,- Kč včetně DPH. Hlasování: pro:  
9, proti: 0, zdržel se: 0 
  

9/5/15 ZO schvaluje podat žádost do POV na výměnu oken na obecním úřadu, zateplení 
půdního prostoru a opravu nátěru střechy budovy obecního úřadu na částku 600.000 Kč,- a 
pověřuje starostku podpisem a podáním žádosti. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 

10/5/15 ZO schvaluje strategický dokument obce Pernink pro roky 2015-2020 
Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 

11/5/15 ZO vydává souhlasné stanovisko se stavbou optické liniové sítě 11010-052323 (tm) 
BTA Karlovy Vary KVPER OK pro O2 Czech Republic, a.s. Hlasování: pro: 9, proti: 0, 
zdržel se: 0 
 

12/5/15 ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Janem Samcem, Majakovského 
39, Karlovy Vary na obraz „Podvečer u Horní Blatné“ v hodnotě Kč 6000,- a pověřuje 
starostku obce podpisem. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 

13/5/15 ZO schvaluje darovací smlouvu s paní Inge-Rose Lippok, De-Haen-Platz 6, 
Hannover SRN na obraz „Byt v perfektní zelené“ v hodnotě Kč 6800,- a pověřuje starostku 
obce podpisem. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 

14/5/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy s WITTE Nejdek, spol. s.r.o. Rooseveltova 1299, 
Nejdek, IČ 40525881, DIČ C525881 na celoroční propagaci firmy za částku Kč 10000,- a 
povařuje starostku obce  podpisem smlouvy. Hlasování: pro:  9, proti: 0, zdržel se: 0 
 

15/5/15 ZO schvaluje snížení částky za prodej č.p. 308 na částku 2.950.000 a pověřuje 
starostku s informovaním realitní kanceláře o této skutečnosti.  
Hlasování: pro: 8, proti: 1 (Štauber), zdržel se: 0 
 

16/5/15 ZO schvaluje zadání vyhotovení projektové dokumentace na umístění 4 ks 
informačních tabulí paní Ing. Ireně Pichlové - Nejdek za nabídkovou cenu 19.000,- Kč včetně 
DPH a pověřuje starostku k vyřízení. Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 

17/5/15 ZO pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly s hospodařením obce s pozemky 
č. 663/19, 663/20, 580/1 v k.ú. za rok 2014. Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 2 (Groh, 
Vetešník). 
 
 

Úplné znění 5. 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. 
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                           Zprávy ze základní školy  
 

 

Sněhové a jiné zpravodajství ze školy 

Nový školní rok byl zahájen studijně, a to školením pedagogů v rámci projektu ORP Ostrov. 
Ti se sešli v úterý 3. 2. po práci se svými kolegy z Hroznětína, 
Merklína a Abertam na společném semináři  věnovanému 
vzdělávání  a motivaci žáků se speciálními potřebami. Naše 
učitele čeká další seminář v úterý o jarních prázdninách 
v Hroznětíně a v pondělí se ještě sejdou v Perninku, aby se 
zdokonalili pod vedením lektora Martina Kuneše z projektu 
počítačová gramotnost výzvy 51 ESF v ovládání dotykové 
technologie a v dalších oblastech ICT. 

Nové vybavení učebny s interaktivní tabulí a především tablety 
si nemohou vynachválit paní učitelky na 1. stupni. Z projektu 
ORP Ostrov jsou tablety vybaveny výukovým softwarem, škola 
nově zakoupila výukové programy pro žáky se speciálními 
poruchami na český jazyk a dále matematický program.  

 

 

Interaktivní tabule nelenila ani při dalším z preventivních projektů, tentokrát zaměřeném na 1. 
pomoc při úrazu.  Při vstupu do jedné z tříd, kde probíhaly workshopy, ohromilo návštěvníka, 
když viděl třeťáka, jak se na cvičné panně za pomoci lektora ČČK učí náročnou masáž srdce.  
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Škola má za sebou zápis do 1. třídy, který proběhl pod vedením paní učitelky Zemanové a 
paní učitelky Novákové 5. února v odpoledních hodinách. Příští rok se tak sejdeme se 12 
novými žáčky, na které se již moc těšíme. Současní předškoláci se s paní učitelkou 
Höhnlovou ještě několikrát podívají do školy a stráví s našimi žáky pár hodin, aby se 
seznámili s budoucím prostředím.  

 

 

V únoru měli naši žáci možnost navštívit 
Městské divadlo v Karlových Varech.  Divadelní 
zážitek v krásném prostředí byl umocněn 
možností obléknout se „do gala“, čehož využili 
hlavně starší žáci. Opravdu jim to moc slušelo.   

Ve druhém a následujícím únorovém týdnu bylo 
zahájeno lyžování žáků 2. – 5. třídy a 7. třídy. 
Povedlo se všechno: počasí, fyzička, nálada a 
chuť se naučit lyžovat nebo se zdokonalit. Velký 
dík patří paní učitelce Kateřině Zemanové a 
asistence Zdeně Křížové včetně instruktorů 
lyžování za zabezpečení začátečníků. U těch 

pokročilých a velkých se ani na chvilku nezastavil pan učitel Vojíř, který se zhostil výcviku 
sjezdového lyžování s tradičními přednáškami. Na jednodenní túru na běžkách se se svou 
třídou vydala paní učitelka Dibelková. Celé sněhové zápolení by se nemohlo uskutečnit bez 
pomoci a vstřícnosti provozovatelů a zaměstnanců lyžařských areálů Velflink a Pod Nádražím 
a zastupitelstva obce Pernink. Chtěli bychom všem touto cestou jménem žáků, rodičů a 
jménem školy poděkovat za jejich velkou pomoc a velkorysou podporu při šíření lyžařského 
sportování žáků perninské školy.  
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Dobré sněhové podmínky nás konečně vytáhly i na běžky. Díky nové výstroji zakoupené 
z výhry Globus se může zapojit více žáků a zájem je překvapivě velký. Pro běžkování se 
využívají hodiny SPD a TV. Vyrážíme kroužit na místní „Kolečko“ nebo trénovat dvojtakt, 
střídavý běh nebo se jen klouzat přes letiště směrem na Abertamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžecké lyže, boty a hůlky máme,  
ale pořád jich není dostatek, ty 
starší nám již dosluhují. A proto se 
obracíme na čtenáře, naše příznivce 
a lyžníky s výzvou o podporu 
lyžování na perninské škole. Pokud 
máte zachovalou funkční výstroj, 
kterou můžete postrádat, budeme za 
ni velmi vděčni.  

Únor patří bláznům, veselí, maškarám, 
maskám a hrám a přípravě na půst. A 
právě na masopust se nezapomnělo ve 
školní družině a ve školce. Ve středu 
18.2. se zaplnila hala KC Krušnohorky 
desítkami princezen, strašidel a jiných 
masek v masopustním reji. 
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Tím ale svátek u nás skončil. Masomilci určitě nepřijdou o oblíbenou součást školního 
jídelníčku, který nám 1. března před úctyhodnými 30 lety začala připravovat a převádět do 
obědové podoby naše samojediná kuchařka Naďa Silná. Gratulujeme, Naďo, k úctyhodnému 
jubileu. 

A co se v nejbližší době chystá? 23. března vyrazí zájemci z 2.-5. třídy opět na týden do 
německého Weißenstadtu za objevováním přírody s moderní technikou spolu se žáky  
z Merklína a německými žáky z Rehau.  

 

Na konci měsíce března si připomeneme měsíc knihy v rámci partnerství komunitního centra 
Krušnohorky a Krajské knihovny Karlovy Vary.  

 Za učitele, žáky a ostatní zaměstnance, Mgr. Dana Osičková 

 
 
 
 
 

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 3, vydáno 4.3. 2015 
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Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie 
 

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 
• Hračky – nepoškozené a kompletní 
• Peří, péřové přikrývky a polštáře 
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
• Knihy 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční: 

 
dne:          pátek    6. 3. 2015   od 9:00  do 16:00 hod. 
          sobota  7. 3. 2015   od 9:00 do 12:00 hod. 
 
místo:   Infocentrum v Perninku (přízemí obecního úřadu) 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem. 

 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 491 524 342, 739 999 112 
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Mezinárodní skupina WITTE dodává klíčové koncepty světovým značkám. 

Více než dvacet let v České republice vyvíjíme, testujeme a montujeme tradiční výrobky (klíče, 
zámky, lišty, kliky) i novinky (WITOL, LED softtouch). Jsme nejdynamičtěji rostoucím 
zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. Naše specializovaná pracoviště rozšiřujeme také v Plzni. 
Stavíme na zkušených profesionálech v rámci mezinárodní aliance VAST. Talentům nejen 
v technických školách pomáháme v odborném růstu. Podporujeme naše zaměstnance formou 
rozvojových, vzdělávacích a benefity programů v jejich profesní kariéře i v osobním životě. 
 

S Vámi se chceme stát světovou třídou mezi dodavateli automobilového průmyslu.  

 

NÁBOROVÝ DEN 

11. BŘEZNA   

14 – 16 HODIN, KC KRUŠNOHORKA V PERNINKU 

Volná pracovní místa s nástupem IHNED: 

• LISAŘ 
• MONTÁŽNÍ D ĚLNÍK 
• NÁSTROJAŘ 
• PŘEDÁK 
• SEŘIZOVA Č 

Nenašli jste Vaši pozici? Zeptejte se nás! 

Nabízíme Vám: 

• Stabilní zázemí předního zaměstnavatele a perspektivní mezinárodní společnosti 
• Příležitosti k osobnímu rozvoji, profesnímu růstu a dalšímu vzdělávání 
• Zajímavé finanční ohodnocení 
• Nejmodernější technologie a příjemné pracovní prostředí 
• Volitelné zaměstnanecké benefity (finanční produkty, zdraví, sport, stravování aj.) 
• 5 týdnů dovolené 
• Pracoviště v Nejdku 
 

Kontaktujte nás: 

WITTE Automotive 
WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek 
Email: zamestnani@witte-automotive.cz 
Telefon: +420 359 016 777 

www.witte-automotive.cz 
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Obec PerninkObec PerninkObec PerninkObec Pernink    
aaaa    

Ski areál  Velflink Ski areál  Velflink Ski areál  Velflink Ski areál  Velflink     
    

popopopořádajíádajíádajíádají    
    

8.8.8.8. 3. 2015 od3. 2015 od3. 2015 od3. 2015 od    13:00 hod.13:00 hod.13:00 hod.13:00 hod.    
    

Maškarní na lyžíchMaškarní na lyžíchMaškarní na lyžíchMaškarní na lyžích    
    

pro dpro dpro dpro děěěěti i dospti i dospti i dospti i dospěěěělélélélé    
    

Sladká odměna pro všechny zúčastněné masky. 
 

 

 
 
 



 11

 
LyLyLyLyžaaaařská a snowboardová škola ská a snowboardová škola ská a snowboardová škola ská a snowboardová škola 

MarianMarianMarianMarian    
 

pořádá dne 15. 3. 2015 
v lyžařském areálu Velflink  

 

Závody ve slalomu na lyZávody ve slalomu na lyZávody ve slalomu na lyZávody ve slalomu na lyžích a na ích a na ích a na ích a na 

snowboardu snowboardu snowboardu snowboardu     
 

v prostoru lyžařské školy Marian 
pro děti ve věku od  3 – 15 let  

ve slalomu na lyžích 
 a pro děti ve věku od 10 – 15 let 

 ve slalomu na snowboardu.         
 

Přihlásit se je možné denně  od 10 – 15 hod.  

na tel. 602 887 591 (pokladna lyž.školy)  

nebo v den konání závodů  

od 10:00 – do 12:30  

v budově lyžařské školy Marian 
 

 

Předpokládaný start 1. závodníka je ve 13 hod. 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

Sobota  7.3.  HODINOVÝ MANŽEL (ČR 2014) Česká komedie  
Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Ti zoufalci i na dně 
bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili zkusí provozovat pochybnou živnost "hodinový 
manžel" a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže nejen 
domácnosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to zareagují jejich partnerky sledujte v nové 
české komedii.. Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka 
Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zuzana Norisová, Simona Babčáková, Eva 
Holubová ad. Režie: Tomáš Svoboda. Doporučená přístupnost: od 12 let. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.3.  DÍRA U HANUŠOVIC   (ČR 2014) Načernalá komedie 
Učitelka němčiny Maruna (Tatiana Vilhelmová), toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. 
Na malé vesnici je o vhodné muže nouze: nerozhodný starosta (Ivan Trojan) tráví hodně času 
na posedu a čeká na svého jelena, dětsky naivní Olin (Jaroslav Plesl) je okolím považován za 
neškodného vesnického blázna a klempíř Kódl (Lukáš Latiňák) se s chutí otočí za každou 
sukní. Maruně na klidu nepřidá ani její panovačná matka (Johanna Tesařová), o kterou spolu 
se sestrou Jarunou (Lenka Krobotová) pečují. Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a 
odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s matkou i 
nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události... Ve filmu dále 
hrají David Novotný, Simona Babčáková, Hynek Čermák, Ján Kožuch, René Přibil, Klára 
Melíšková, Martin Myšička. Režie: Miroslav Krobot. Doporučená přístupnost: od 15 let 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  21.3.  VEJŠKA  (ČR 2014) Komedie 
Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen 
pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. 
Na školu se hlásí i krásná Julie (Eva Josefíková), do které se Kocourek bezhlavě zamiluje. 
Michal Kolman (Jiří Mádl) studuje VŠE, ale místo přednášek a seminářů ho zajímají jen 
spolužačky a rychlá auta. Zkoušky a zápočty řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí svého 
vlivného otce (Jan Kraus). Kocourkova matka (Zuzana Bydžovská) se dávno vzdala 
představy, že její syn bude studovat něco pořádného, zatímco paní Kolmanová (Ivana 
Chýlková) svého synka neustále vydržuje a hýčká. Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální 
malování graffiti. Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká 
dobrodružství. Při jedné noční honičce je Kocourek dopaden… Hudba a rap DJ Mika 
Trafika a Vladimira 518, strohé herectví, dynamická kamera, tajemná noční zákoutí – to vše 
dává Praze autentickou podobu. Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 85 min. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  28.3.  7  TRPASLÍKŮ  (The 7th dware, Německo 2014) Animovaná pohádka 
Sedm hrdinů, sedmkrát větší zábava. Pohádkový příběh, jak ho neznáte. Možná to byla 
nemotornost, možná jen smůla…  Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků neš-ťastnou náhodou 
píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. 
Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé království do 
staletí trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu na-pravit. Ale jak? 
Přece polibkem z pravé lásky! Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 88 min.ŠÚ projekce.   
Český dabing 


