
27. ročník, rok 2010, číslo 4 
 

Vážení obyvatelé Perninku, milí čtenáři! 
 
          Máme před sebou větší část čtvrtého měsíce letošního roku a ten nám přináší 
nejen radost z tradičních velikonočních svátků, ale také očekávání velké události 
v naší obci. Tou je slavnostní otevření nově postaveného komunitního centra. Chci 
Vás proto co nejsrdečněji pozvat k slavnostnímu přestřižení pásky, ke kterému dojde 
v pátek 16. dubna. Celá sláva začne ve 13:30 a účastnit se jí budou hejtman 
Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný, náš bronzový olympionik Lukáš Bauer, 
zástupci Regionální rady Soudržnosti, zástupci společnosti Baustav, starostové obcí 
regionu a další vážení hosté. Podrobný program najdete na další stránce v pozvánce. 
Přijďte se tedy nejen podívat, ale také se pobavit, těšíme se na Vás!  
Ráda bych Vás také informovala, že poslední týden v březnu proběhlo výběrové 
řízení na dodavatele herních prvků na dětské hřiště, které vznikne na bývalém 
školním pozemku. Do uzávěrky PN však nebyl vítěz výběrového řízení znám. Na 
tuto akci obdržela naše obec dotaci ve výši 130 tis. Kč z Programu rozvoje venkova. 
Z tohoto programu přijdou do obce i další peníze, tentokrát na obnovu zeleně na 
našem hřbitově. 
Na posledním ZO odsouhlasilo zastupitelstvo prodej pozemků v Nádražní ulici 
(Selská cesta) firmě Baustav, která zde vybuduje inženýrské sítě, dále komunikace a 
veřejné osvětlení. Záměr prodeje pozemků byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ a 
na internetových stránkách obce, jak stanoví zákon. Obec nyní uzavře s firmou tak 
zvanou smlouvu o smlouvě budoucí a teprve po vybudování inženýrských sítí budou 
pozemky převedeny firmě. V této lokalitě by mělo následně vzniknout cca 30 
pozemků pro stavbu rodinných domů. 
Dovolte mi ještě pár slov k záměru vybudování „lanového centra“. Ráda bych 
uvedla věc na pravou míru tak, aby nezůstal prostor pro šíření nejrůznějších fám: 
Obec v loňském roce oslovila firma, která se zabývá vybudováním lanových center, 
vytipovala lokalitu, kde by  mohla tato atrakce být umístěna a došlo i na přípravné 
práce – vyřezání náletových dřevin a pokácení některých stromů. V současné době 
obec hledá zájemce, který by si tento pozemek pronajal a na vlastní náklady lanové 
centrum postavil a provozoval. 
Jaro je tedy definitivně tady... Kromě probuzené přírody ovšem odhaluje i špínu a 
nepořádek, které skrýval sníh. Děkuji všem, kteří se snažíte uklidit jak na své 
zahrádce, tak před vlastním domem, a záleží Vám na tom, aby byla čistá celá obec. 

Vaše Jitka Tůmová  
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Perninské komunitní centrum 

 
 

 se skupino 

 
 

Nové komunitní centrum v Perninku má nové jméno 
 
Krušnohorka  – tak se bude jmenovat perninské komunitní centrum. 
Z došlých anketních odpovědí o tom rozhodla pracovní komise na 41. jednání ZO.  
Mezi návrhy, které jste doručili, se dále objevovaly názvy: Bérinka, KC Medvěd, 
Meinlovka, PK – centrum, PKC – aréna, PKC – Impuls nebo PKC – Regina. 
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ZŠ a MŠ Pernink 

 

     Školní závěr lyžařské sezóny 
Nádherné teplé a slunečné počasí vylákalo žáky 2. stupně naší školy na lyžařský 
svah  Velfling  a na přilehlé běžecké kolečko. V pondělí 22. 3. se zde totiž 
uskutečnil  školní přebor ve sjezdu a v běhu na lyžích. Žáci si v závěru zimy mohli 
vzájemně porovnat časy a definitivně tak udělat pomyslnou tečku za letošní 
lyžařskou sezónou. Jak jinak než pobytem na zdravém jarním slunci. Nejrychlejšími 
závodnicemi  v běhu na  lyžích se staly Tereza Doleželová (6. tř.) a Veronika 
Baňárová (9. tř.), mezi  chlapci zvítězil Petr Jaroš (9. tř.). Ve sjezdu  zvítězila 
Veronika Pošvová (5.tř.), mezi chlapci se nejlépe umístil Rudolf Höhnl (6.tř.) a na 
snowboardu zvítězil Jiří Kvaššay (9.tř.).                                                   
          Iveta Dibelková 

 
 

Základní škola a Mateřská škola Pernink 
vyhlašuje 

 
ZÁPIS DĚTÍ 

  
do mateřské školy na školní rok 2010/2011 

   
Zápis, který je zároveň i dnem otevřených dveří pro rodiče a jejich děti, se koná  

 
v pondělí 3. 5. 2010 od 8:00 do 10:00 a v úterý 4. 5. 2010 od 13:00 do 15:30  

  
v budově mateřské školy. 

  
Velmi se na Vás a Vaše děti těšíme! 
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TJ Sokol Pernink  

 
 

Fotbaloví žáci se těší na jaro a kvalitní povrch 
 
Žáci Sokolu Pernink sehráli 27. března první jarní utkání a to s mužstvem Vojkovic. 
Hrálo se na nové umělé trávě v Ostrově. Po dlouhé době se tak naši žáci dostali na 
kvalitní povrch hřiště. Trochu tomu odpovídal i samotný zápas. 
V první půli jsme drželi se soupeřem krok a poločas prohráli 2 : 1. Naši branku 
vstřelil P. Lobodáš. Ve druhé části hry soupeř ukázal větší rozehranost a přidal další 
dva góly do naší sítě. 
Tréninky probíhají zatím v podmínkách, které většinou fotbalové nejsou. Určitě se 
všichni moc těšíme na novou halu a na hezké hřiště v Perninku, kde se bude 
konečně, po dlouhé zimě, dobře trénovat i hrát. 
                                                             Trenéři žáků TJ Sokol Pernink 
........................................................................................................................................ 
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Policie ČR, Obvodní oddělení Pernink – informuje: 

 
 

Vyměňte si řidičák 
Rádi bychom upozornili řidiče, kterým byl vydán řidičský průkaz v době od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000, že platnost takového průkazu končí dnem 31. prosince 
2010. Vyzýváme proto všechny, kterých se výměna týká, aby si co nejdříve požádali 
na příslušném odboru dopravy dle místa bydliště (Pernink – ODS při MÚ Ostrov) o 
výměnu za nový. Více informací lze získat na webu speciálně k tomu vytvořeném a 
to http://www.vymentesiridicak.cz 
 
Nepodceňujte venčení svých miláčků 
Dále bychom chtěli upozornit všechny občany pohybující se na území katastru obce 
Pernink, že již od 6. února 2009 je v účinnosti Obecně závazná vyhláška obce 
Pernink o zajišťování a ochraně veřejného pořádku č. 1/2009, ve které jsou mimo 
jiné zakotveny podmínky pro pohyb psů na území katastru obce Pernink a to v čl. 3 
– viz úplné znění níže: 

Čl. 3 
Pohyb psů 

 
(1) Z důvodů zapezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví občanů je zakázáno nechat volně pobíhat psy na 
veřejném prostranství (veřejným prostranstvím jsou všechny náměstí, místní 
komunikace, chodníky, veřejná zeleň a parky nacházející se v zastavěných 
částech obce). 

(2) Doprovázející osoba je povinna na veřejném prostranství, kde je zakázáno 
volné pobíhání psů, zabezpečit psa vedením na vodítku. 

(3) Pokud pes znečistí veřejné prostranství, je doprovázející osoba psa povinna 
neprodleně zabezpečit odstranění tohoto znečištění. 

 

Porušení tohoto ustanovení vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, pokud 
nepůjde o jiný správní delikt a bude postihováno dle § 46 odst. 2 z.č. 200/90 Sb. - 
přestupkový zákon, kdy hrozí pokuta až do 30.000,- Kč. To znamená, že policejní 
orgán zadokumentuje, že se určitá osoba dopustila přestupku a toto oznámí na 
Obecní úřad k projednání u přestupkové komise, kde mu bude stanovena pokuta. V 
opakovaných případech lze právě uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč. 
 
Tato vyhláška platí tedy již déle než rok, který lze brát jako zkušební dobu, po 
kterou měli občané možnost projevit vůli k jejímu dodržování. I přes domluvy na 
místě, jsou v Perninku ovšem stále jedinci, kteří vyhlášku porušují. A je to vidět 
právě nyní, kdy po odtání sněhu se po ulicích, chodnících, ale i veřejné zeleni 
nacházejí psí výkaly. Policisté z OO PČR Pernink se proto chystají tato porušování 
vyhlášky striktně postihovat, resp. po zaevidování oznámit k projednání na OÚ. 
Vyzýváme tímto občany k dodržování vyhlášky o pohybu psů a napomáhání udržení 
pořádku a čistoty v obci.  
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Štafetový závod vyhrálo družstvo Perninku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Třetího ročníku štafetového závodu družstev krušnohorských měst, obcí a spolků se 
v sobotu 20. března zúčastnilo rekordních 190 závodníků. Krásu zimních sportů si 
všichni účastníci oslav 102 let spolku zimních sportů Abertamy připomněli spolu s 
lyžaři v dobových kostýmech a s bohatým doprovodným programem. 
Z 15 desetičlenných družstev ze všech obcí v okolí byla nakonec nejrychlejší 
perninská štafeta! Její členové a všichni přáznivci sportu i dobré zábavy vítězství 
oslavili večer na zábavě v Perninku. Navzdory předjarnímu mlžnému počasí na trati 
šlo o jednoznačně vydařenou akci. 
 
Pořadí štafet v cíli:   
1. PERNINK 
2. LYŽNÍCI BOŽÍ DAR 
3. PODKRUŠNOHORSKÝ SPOLEK VELOCIPEDISTŮ 
4. HORNOBLATEŇÁCI 
5. MERKLÍN 
6. KRUŠNOHORCI 
7. TELEMARK TEAM BOŽÍ DAR 
8. HŘEBEČNÁ KLASIK 
9. HORALOVÉ ABERTAMY 
10. SKUHRATŮR 
11. SKI KLUB SCHWARZENBERG 
12. POTŮČKY 
13. NEU HAMMER 
14. SAMOTA RYBNÁ 
15. SRPŠ (SEREPEŠAČKY) 
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      Tradi ční stavění májky  
          a pálení čarodějnic 

 
 
 

se bude konat v pátek 30. dubna 2010 od 17.00 hodin 
v parku naproti Obecnímu úřadu  v Perninku. 

Občerstvení, zábava a  hudba zajištěna, 
nezapomeňte doma dobrou náladu! 

 

srdečně zvou 
 

HASIČI  PERNINK 
OBEC  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 za pochopení. 

Redakční rada Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková, Iveta Dibelková, Jaroslav Novotný 

 
PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 

Milan Vachel 
Žižkova 896 

362 21 Nejdek 
                                                   (naproti radnici) 

NABÍZÍ:  
• Brikety 
• Mostecké uhlí 
• Pytlované brikety 
• 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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Sobota 3.4.   ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2  (USA 2009) Rodinná komedie  
Jsou zpět a nejsou sami. V roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního filmu 
komiksový fenomén mnoha generací Alvin a Chipmunkové. V okurkové sezóně se 
hudebnímu skladateli Daveovi Sevillemu podařilo ze zpívajících Chipmunků 
Alvina, Simona a Teodora udělat filmovou senzaci, a to i přesto, že toto 
nekontrolovatelné trio zdevastovalo svému kamarádovi Daveovi dům, ohrozilo 
kariéru a převrátilo život vzhůru nohama.   Režie: Betty Thomas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 10.4.  POUTA  (ČR 2010) Thriller  
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku. Antonín, příslušník 
tajné policie v sobě má obrovský nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný 
život - ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku, neví, co od 
ní chce, ale chce to strašně. Není v tom láska ani jiný druh čisté vášně - pouze 
spalující touha po iluzi útěku z klece nudného života beze smyslu. Antonínova 
nesmyslná snaha získat Kláru pro sebe ho obrací i proti vlastním lidem a systému. 
Pokud ale Antonín porušuje pravidla organizace, jíž slouží, není to gesto občanské, 
nebo dokonce politické - je to vzpoura čistě osobní a zběsilá. Antonínova zkáza v 
sobě však možná nese i jakousi prchavou naději... Hrají: O. Malý, K. Farkašová, M. 
Finger, L. Veselý, L. Latinák, O. Kaiser, Roman Zach ad. Režie: Radim Špaček 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.4.  PLANETA 51 (V.B., Španělsko 2009) Animovaná komedie 
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v útulných domcích na 
předměstí, vychovávají děti, venčí psíky… Poklidnou idylku ruší jen strach z 
mimozemské invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní… Astronaut NASA, 
kapitán Charles „Chuck“ Baker, přistane s vesmírnou lodí spousty světelných let od 
domova. Domnívá se, že nadešel velký okamžik a on objevil neosídlenou planetu. 
Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně není první, natož sám. Přistál uprostřed 
zahrady zrovna v době, kdy si rodina zelených starousedlíků užívá grilovací párty…   
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 24.4.  DOKTOR OD JEZERA HROCH Ů (ČR 2010) Komedie 
Komedie režiséra Zdeňka Trošky natočeno podle stejnojmenné knihy Miroslava 
Švandrlíka. Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na interně a 
žije v bytě se svou manželkou a její matkou. Již na samém začátku příběhu jsme 
zasvěceni do složitého propletence jejich vztahů, kterým bezkonkurenčně dominuje 
rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou a 
vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného, 
úspěšného a váženého. Čeněk Dobešek snad ještě před pár lety, když si její dceru 
Zuzanu bral, mohl její představu naplnit. Dnes je ovšem panovačná matrona zcela 
pohoršena Dobeškovou nedostatečnou ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně 
neschopností vydělat dostatek peněz na drahé auto a vilu na pražské Ořechovce… 
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Bob Klepl, Miroslav Vladyka ad.  

Vstupné: 55,-Kč                  Vždy od 18,00 hodin 


