
28. ročník, rok 2011, číslo 4 
 

 
 

Pondělí velikonoční letos připadá na 25. dubna. Tak veselé Velikonoce!... 
 
 

 
Tradi ční stavění májky 

a pálení čarodějnic 
s netradičními soutěžemi 

 

se bude konat v sobotu 30. dubna od 16:00 hodin 
v parku naproti Obecnímu úřadu v Perninku. 

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

 

srdečně zvou 
 

HASIČI  PERNINK 
OBEC  PERNINK 
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Zprávy ze základní školy 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Milé děti, vážení rodiče, 
 

zápis do mateřské školy v Perninku pro školní rok 2011/2012 se bude konat   
9. - 10. 5. 2011 od 8:00 do 12:00 hod. 

Přijďte se podívat,  seznámit se s prostředím mateřské školy a vyzvednout si přihlášky. 
 

Velmi se na Vás těšíme! 
 

Paní učitelky Ilona Höhnlová, Kamila Virágová a spousta kamarádů 

  
 
 

Florbalové zápolení 
 
Základní škola a mateřská škola v Perninku uspořádala školní kolo ve florbalu pro 3. -5. třídu a 
celý II. stupeň. 
Hrál každý s každým, dvakrát 4 minuty po pěti 
hráčích. Soutěž byla pěkná a hravá až do 
posledních soubojů turnaje. Sice s převahou 
vyhráli deváťáci, ale i ostatní družstva 
nenechala hru chladnou. Výbušnost, taktika a 
příkladná hra v kolektivu byla cítit po celou 
dobu krátkého časového rozpětí her. A vůbec se 
nešetřilo góly! Hráči nakonec obdrželi diplom 
pro družstvo a drobné sladké ceny. Všem 
zúčastněným patří pochvala za úspěšný průběh 
turnaje… 
 
Pořadí:  
1. x 9. třída, skóre    20:3 body - 7 
2. x 8. třída, skóre     6:3 body - 5 
3. x 6. třída, skóre       4:9 body - 2 
4. x 7. třída, skóre   4:11 body - 1 
5. x 3.-5. třída, skóre    1:9 body - 0 
 
Účastnilo se celkem 35 žáků + fanynky, 
rozhodčí byla Eva Hejtmánková, 
JURY: Sandra Häuserová  - zápis 
            Lída Vondráčková - foto 
            Veronika Pošvová - časomíra 
 
 

Soutěžíme o nejlepší statistický plakát na téma Životní prostředí 
 

Do Mezinárodního projektu statistické gramotnosti se zapojila 8. třída. Bude se zabývat životním 
prostředím, respektive hledáním souvislostí na téma obnovitelné zdroje. 
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Jaký bude náš postup? 
 

- Práce s informacemi 
- Zpracování vlastních statistických 

měření 
- Vyhodnocení 
- Výroba plakátu 

 

Složení týmu: Bohuslav, Ondra, Sandra, 
Monika, David, Milan, Lída, Jenda, Jakub, 
Jiří a vedoucí projektu Eva Hejtmánková. 
 
 
Co nás baví 
Ke konci března se tělesná výchova nesla 
v duchu pohybové aktivity rytmické gymnastiky a tance. Žáci a žákyně tyto hodiny vzali zodpovědně, 
někteří se na pěkně „vyšvihli“ a kroky polky jim vůbec nedělali potíže. Zato někteří žáci na dechovou 
hudbu tančili poprvé... ☺ 

Jak to viděli:  
 

Monika Dupačová, 8. tř. 
Tance jako polka a valčík mi nejdříve nic neříkaly, myslela jsem, že je to nudné, ale i 
přes to, že je to starší styl, nakonec mě tanec potěšil, bylo to velmi zábavné, akorát je 
problém si nešlapat na nohy. Není jenom hip-hop a disco... 
 

David Braný, 8. tř. 
Tancovat mě bavilo, tančil jsem poprvé. Zatím jsme měli jen polku, ale mě to zatím 
stačí. 
 

Pavlína Cejpková, 9.tř. 
Ve čtvrtek jsme měli na tělocviku tance. Měli jsme tančit polku. Se spolužáky jsme se 
na sebe letmo podívali a začali jsme se smát. Paní učitelka pobízela kluky, aby začali 
tančit, ale styděli se. My jsme se taky styděly, ale nakonec jsme to šly zkusit. Nejdříve 
jsme si šlapali na nohy, nestíhali jsme rytmus jeden druhého, dokonce jsme padali, ale 
když jsme se sehráli, šlo nám to. Jsem ráda, že jsem se naučila tancovat, a jsem ráda za 
tu zábavnou hodinu. 
 

 
TJ Sokol Pernink 

 
Jarní část soutěže žáků na startu 

Začíná jarní část OP 
v kopané žáků. V dubnu 
sehrají naši žáci tři 
utkání: v sobotu 2.4. ve 
14 hod.v Kolové, v neděli 
10.4. s Jáchymovem a 
taktéž v neděli 17.4. 
v 10:30 hod. s Pilou. 
Na jarní sezonu se žáci 
připravovali v naší nové 
hale, kde probíhal každou 
sobotu dvouhodinový 
trénink. Ve skvělých 
podmínkách se scházelo 

pravidelně 12 až 14 žáků. Chtěli  bychom poděkovat správci haly paní Heleně Kalánové, že nám 
celou zimu při přípravných trénincích vycházela maximálně vstříc. 

               Trenér Václav Mašek 
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1. B Třída Muži „A“  
 

DATUM                            ZÁPAS                                                 VÝKOP 
 
So 26.03.11              Dolní Žandov - Pernink                                        15.00 
So 02.04.11              Březová - Pernink                                                 10.30 
So 09.04.11              Pernink - Kraslice                                                 10.30 
So 16.04.11              Božíčany - Pernink                                               10.30 
So 23.04.11              Pernink - Kynšperk                                               10.30 
Ne 01.05.11              Hroznětín - Pernink                                              15.00 
So 07.05.11              Pernink - Nejdek                                                   10.30 
So 14.05.11              Loket - Pernink                                                     17.00 
So 21.05.11              Pernink - Sedlec                                                    10.30 
Ne 29.05.11             Teplá - Pernink                                                      16.00 
So 04.06.11              Pernink – Kr. Poříčí                                              10.30 
So 11.06.11              Skalná - Pernink                                                    10.00   
So 18.06.11              Pernink - Útvina                                                    10.30 
 
 

4. Třída Muži „B“  
 

           SRAZ 
 
So 02.04.11              Sedlec „B“ - Pernink                           12.30           14.00 
Ne 10.04.11              Pernink - Štědrá                                  15.30           16.30 
Ne 17.04.11              Stružná - Pernink                                13.00           15.00 
Ne 24.04.11              Pernink - Jáchymov                            16.00           17.00 
Ne 01.05.11              Kr. Údolí - Pernink                             15.30           17.00 
Ne 08.05.11              Pernink - Otročín                                16.00           17.00 
Ne 15.05.11              Bochov „B“ - Pernink                         12.30           14.00 
Ne 22.05.11              Pernink - Valeč                                    16.00           17.00 
Ne 29.05.15              Údrč  - Pernink                                    12.30           14.00                      
     volno 
Ne 12.06.11             Ol. Vrata – Pernink                             15.30            17.00 
 

Okr. přebor žáků  
 
SO 02.04.11              Kolová - Pernink                                               14.00 
NE 10.04.11              Pernink - Jáchymov                                               14.00 
NE 17.04.11              Pila - Pernink                                                           10.30 
 
Po odehrání těchto zápasů následuje nadstavbová část… 
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Postřehy z dění v obci 

 
 
Milí perninští spoluobčané,  
 
zimu máme sice za sebou a můžeme se těšit ze slunných jarních dnů, ale já bych se přesto rád 
ještě vrátil k poslední zimní sobotě, kdy se v areálu technických služeb v Abertamech 
uskutečnila akce 103. let spolků zimních sportů. Setkání nadšenců  vyvrcholilo taneční zábavou 
v kulturním centru Krušnohorka, na celé události se  organizačně podílela i naše obec. Jsem rád, 
že mohu s klidným svědomím napsat, že akce to byla úspěšná. Tímto bych chtěl poděkovat 
soutěžním družstvům reprezentujícím obec Pernink za skvělá umístění (1. místo TJ Sokol 
Pernink a výborné 11. místo Ženy Pernink) a také těm, kteří se podíleli na přípravě taneční 
zábavy. Myslím si, že naše hala opět ukázala, že se v ní nemusí konat pouze akce sportovního 
rázu. 
Dále na tomto místě děkuji také Janu Dvořákovi, který již několik let poskytuje sboru 
dobrovolných hasičů Pernink sponzorské dary na zkvalitnění jejich činnosti. V minulých letech 
to byly např. vysílačky či svítilny, letos to byl digitální fotoaparát, který bude sloužit výjezdové 
jednotce k dokumentaci požárů a ostatní činnosti. Jednotlivé fotografie najdete na webových 
stránkách našich hasičů www.hasicipernink.cz 
 
 
Jak je to doopravdy s plesem   
 

Dovolte mi ale vrátit se ještě k jedné záležitosti. Tou jsou reakce na již uskutečněný 
reprezentační ples obce Pernink a města Abertamy.  Jak jsem již v minulém čísle psal, byla to 
vydařená akce, ohlasy byly ve velké míře pozitivní. A právě uznání a pochvala jsou odměnou 
pro všechny, kdo se organizačně na podobných akcích podílejí. Ovšem přišly i opačné reakce, i 
když jaksi skrytě, stylem šuškandy. Naše obec je malá a některé věci se k Vám donesou rychleji 
než vlna tsunami. Abych byl konkrétní, obcí se nesou informace, že Miroslav Janecký ml. a 
Ladislav Vetešník si na plese "namastili kapsy". Chci vše jasně uvést na pravou míru a 
jednoznačně odpovědět lidem, kteří pochybují o finančních tocích:  
Už z názvu plesu lze soudit, že se na něm podílela obec Pernink a město Abertamy. Tuto akci by 
ale nebylo možné uskutečnit bez lidí, kteří ve svém volném čase v rámci svých možností a 
schopností pomáhali celý ples uskutečnit. Veškerý výnos z občerstvení (provizorní bar dole v 
hale, nikoliv bar v patře) připadl do rozpočtu plesu. Miroslav Janecký ml. tam měl pozici pouze 
jako osoba odpovědná za úsek občerstvení, nikoliv jako osoba soukromá, tudíž vydělané peníze 
neskončily v jeho kapse, jak se někdo mylně domnívá. Byl jedním z mála dobrovolníků, kteří se 
intenzivně podíleli na přípravách a průběhu plesu. Pro někoho zřejmě zcela nepochopitelné, že se 
najdou lidé, co konají něco dobrovolně ve prospěch dobré věci. Přípravy plesu již začaly minulý 
rok, na zasedání zastupitelstva jsem přednesl zastupitelům předpokládaný průběh s tím, že jsem 
si nepřipouštěl možnost, že by ples musel být dotován z rozpočtu obce. Také představitelům 
města Abertamy jsem předložil svůj záměr, že ples nebude ztrátový (mimo jiné, zastupitelstvo 
města Abertamy si odhlasovalo možný příspěvek ve výši 6.000 Kč). Kdo má trošku přehled ve 
finanční sféře ví, že každý uskutečněný finanční záměr má své náklady  a také příjmy. S 
podrobnou kalkulací vás nechci zatěžovat, pokud by i přesto měl někdo zájem, může mě 
kontaktovat a následně nahlédnout do celého financování plesu. Samozřejmě jsem průběžně 
seznamoval s finanční situací vedení obce Pernink a města Abertamy, kde se jednalo o 
vzájemnou spolupráci. Nicméně pro malý přehled uvedu, že výdaje plesu překročili částku  
40.000 Kč, mimo jiné se jednalo o položky za hudební kapelu, taneční vystoupení, ozvučení, 
podium, výrobu a tisk vstupenek, pohonné hmoty užitkových vozidel, spotřební materiál, 
odměny těm, kteří se větší mírou podíleli na organizaci, dopravu autobusem a další neméně 
důležité platby.  
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Ačkoliv byly výdaje na ples vysoké, podařilo se nakonec ještě získat finanční prostředky ve výši 
cca 3.000 Kč (čeká se na poslední vyúčtování poplatku ochranného svazu autorů "OSA" za 
hudební reprodukci), které budou použity ve prospěch našich nejmenších - buď na vítání máje, 
nebo na dětský den. A také byl pořízen spotřební gastronomický materiál, jako jsou sklenice na 
víno apod., který zůstal v rámci vybavení pro další využití haly a tím došlo ke zkvalitnění služby 
s ohledem na její další možný pronájem. 
Ples nebyl zamýšlen jako ziskový záměr, který měl přinést peníze do rozpočtu obce, byl 
uspořádán za účelem propagace naší haly a především mělo jít a já jsem přesvědčen, že šlo – o 
společenské setkání lidí z naší obce, města Abertamy a okolí. Jsem velmi spokojen, že výsledek 
je v kladných číslech a ušetřené finanční prostředky z obecní pokladny mohou být vynaloženy  
na další potřebné záležitosti, kterých je v obci mnoho. 
 

 S pozdravem Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
 
 

 
Dopisy čtenářů 

 
Poděkování čestnému nálezci 
 

V sobotu 26. února jsme v Perninku ztratili fotoaparát. Díky nálezci panu Josefu Kašparovi si 
však ztracený fotoaparát našel cestu zpět k nám. Ještě jednou proto Josefu Kašparovi za jeho 
rozhodnutí pro správnou věc děkujeme, moc si toho vážíme! 
 

    Radek a Gabriela Zíkovi 
 
Z Perninku a Abertam do Kanady 
 

Začátkem března jsem se účastnila Mistrovství světa veteránů, které se konalo v Kanadě, ve 
středisku sportu - SOVEREING LAKE, poblíž Vernonu. Mistrovství trvalo na severoamerickém 
kontinentu celý týden, průběžně se střídaly lyžařské disciplíny ve volném a klasickém stylu a 
celkem mezi sebou měřilo své síly 1 137 závodníků z celého světa.  
 

Vyvrcholením soutěže byly štafety národů. Českou republiku reprezentovalo 21 veteránů (z toho 
3 ženy). Muži měli délky tratí: 30, 10, 45 km a závodník si mohl vybrat, který styl chce jet. V ten 
den ale mohl závodit jen jednou. Ženy měly tratě trochu kratší: 15, 10 a 30 km. 
A jak jsem závodila já? Všechny trasy jsem absolvovala klasicky. Trať byla technicky velice 
náročná, až mi bylo líto, že jsem aspoň jednu trať nezvolila volnou technikou, na tento styl byla 
trať lépe stavěná. Na distanci 15 km jsem obsadila 11. místo (z 23 závodnic v kategorii 45-50 let, 
RUS, USA, DAN, GER a hodně velké zastoupení CAN) na 10 km jsem dojela 15., na 30 km na 
14. místě. Tedy vždy to byl takový střed, vím, umím lépe ☺ V ženské štafetě jsme nejely, 

chyběla čtvrtá závodnice. 
 

Abych vůbec mohla jet na závody do 
tak vzdálené destinace, musela jsem 
požádat hodně sponzorů o finanční 
pomoc. Díky nim se podařilo vše 
zajistit, a já tedy mohla Kanadu 
navštívit. Země původních indiánů 
nás po indiánsku přivítala: 2 metry 
sněhu, tanec indiánských dětí, sob 
jako plyšový maskot v životní 
velikosti a tradiční ochránci přírody 
v červených uniformách s klobouky. 
Zážitek to byl mimořádný, země se 
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mi líbila i ochota lidí, i setkání s českými obyvateli, jen ten časový posun - ten mi dělal hodně 
problémy. A žádného medvěda jsem neviděla! 
 
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří mi umožnili se zúčastnit tak velkých závodů, kde mají 
lidé k sobě blízko, ať jsou ze západu nebo z východu, staří a ještě starší, kde sport nedělá žádné 
hranice ani bariéry...       

             DĚKUJI, Eva Hejtmánková  
 
 
 
 

Sbírka  pro občanské sdružení Diakonie  Broumov se 
uskuteční  v Infocentru při Oú v Perninku ve dnech: 

 

• čtvrtek 26.5. od  9:00 do 16:00 hod. 
• pátek   27.5. od 9:00 do 16:00 hod. 
• sobota 28.5. od 9:00 do 12:00 hod. 

 

Věci které vybíráme: 
 

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2), domácí potřeby -
nádobí bílé i černé, skleničky (vše nepoškozené), vatované přikrývky, 
polštáře a deky, obuv (nepoškozená), hračky (nepoškozené a kompletní) 
 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem 

 
 
 

 
 

Obec Pernink  pronajme od 1. 4. 2011 
místnost v 1. pat ře obecního ú řadu 
pro podnikání. Místnost je vhodná 
například pro z řízení kosmetiky, 
nehtového studia, masáží a 
podobných služeb. 
Cena pronájmu činí Kč 190,- /m2/rok 
+ služby. Velikost místnosti je cca 16 
m2. Zájemci se mohou hlásit písemn ě 
na adrese Obec Pernink, T.G.M. 1, 
362 36 Pernink. Bližší informace na 
tel: 353 892 104 u starostky obce . 
 
 

 
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: infopernink@volny.cz, nebo přineste přímo 
do infocentra, T.G.M. 1, 362 36 Pernink. Děkujeme.  
Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které 

se objeví v inzerátech, popř. v příspěvcích, které 
nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink.   

Ročník 28, číslo 4, vydáno 1.4. 2011 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 
Sobota 2.4.   127 HODIN (USA 2010) Drama 
Na světě není silnější moci než vůle žít. Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu 
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26-letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po 
odlehlých skalách národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o 
neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku. Ralston (James Franco) přežil 127 trýznivých hodin v divočině s rukou 
přiskřípnutou ohromným kamenem, s malým množstvím jídla a jen několika kapkami vody. Bojoval s přírodou i 
vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že má potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z 20 metrů hluboké propasti a 
zraněný ušel více než 10 kilometrů než konečně najde záchranu. Jen díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti. 
Režie: Danny Boyle. Hrají: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Treat Williams ad.  
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 93 min.           České titulky.      ŠÚ projekce.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 9.4.  NA VLÁSKU  (USA 2010) Animovaná dobrodružná komedie  
Na vlásku je animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy zlaté barvy 
dlouhé víc než 70 stop. Princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži a touží 
po dobrodružství. Nyní je ve věku teenagera s bujnou fantazií a odhodlá se s pomocí temperamentního bandity 
provést velký husarský kousek. Locika a její komplici nacházejí dobrodružství, srdce, humor a vlasy… spoustu 
vlasů. Prozrazení jejího královského původu visí na nitce a její únosce je jim v patách. Tato komedie je 
převyprávěním klasické pohádky bratří Grimmů.Režie: Nathan Greno, Byron Howard.  Hrají: v českém znění Mamá 
Gothel – Helena Vondráčková (dialogy a zpěv), Locika: Ivana Korolová (dialogy a zpěv), Flynn: Vojta Kotek 
(dialogy) a Ondrej Izdný (zpěv). Režie českého znění: Vojta Kotek 
Mládeži přístupno.            Délka filmu: ca. 92 min.                   Český dabing.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 16.4.  OPRAVDOVÁ KURÁŽ (USA 2010) Western 
Odplata si nakonec cestu najde. Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Odpověď 
nabízejí nejúspěšnější hollywoodští bratři Joel a Ethan Coenovi v temném westernu Opravdová kuráž. Herecký 
objev Hailee Steinfeld na krvavé cestě za mstou doprovázejí Jeff Bridges jako jednooký šerif  Rooster Cogburn a 
Matt Damon v roli Texas Rangera. Režie: Joel Coen, Ethan Coen. Hrají: Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt 
Damon, Josh Brolin, Barry Peppe ad.                      Doporučená přístupnost: od 12 let.       Délka filmu: ca. 109 min.     
České titulky.        ŠÚ projekce. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 23.4.  NEVINNOST  (ČR 2010) Drama 
Lásky se nikdy nezbavíš. Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a 
všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí 
obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina 
prokazuje hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou. Pravda 
prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat vítězství. Někdy je to jen 
přestávka před dalším, mnohem náročnějším zápasem. Zvlášť když ve snaze zachránit se obětujete tajemství, která 
měla zůstat navždy skrytá, protože jsou pro vás i pro vaše okolí příliš nebezpečná.. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: 
Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek Čermák, Zita Morávková, Alena Mihulová, Anna 
Linhartová ad.     Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 102 min.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 30.4. LETOPISY NARNIE: PLAVBA JIT ŘNÍHO POUTNÍKA  (USA 2010) 
Dobrodružný   Kouzelný svět Narnie se vrací!   
Edmund a Lucinka, dvě nejmladší z dětí Pevensieových tráví prázdniny u svých příbuzných společně se svým 
nesnesitelným bratrancem Eustacem. Často tu vzpomínají na Narnii a na dobrodužství, které tam zažili, když 
jednoho dne z ničeho nic ožije obraz lodi, který visí v Lucinčině pokoji a oni se skrz něj dostávají zpátky do 
Narnie…Režie: Michael Apted. Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter, Liam Neeson, 
Bill Nighy ad.  Mládeži přístupno.          Délka filmu: ca. 114 min.           Český dabing.                          ŠÚ projekce. 
 


