
    31. ročník, rok 2014, číslo 4 

 
 

 
 
 

Tradi ční stavění májky 
a pálení čarodějnic 

 

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

 

Srdečně zvou 
 

HASIČI  PERNINK 
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Usnesení 36. zasedání ZO Pernink ze dne 31. 3. 2014  
 
 
1/36/14 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Janu Kokrhelovou, Václava Maška a 
pořizovatele zápisu Ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

2/36/14 ZO schvaluje program jednání 36. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 
0 
3/36/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 35. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0 
 

4/36/14 ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR OOP Pernink o situaci v obci za rok 2013. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

5/36/14 ZO schvaluje udělení výjimky z počtu žáku ZŠ a MŠ Pernink pro školní rok 
2014/2015. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

6/36/14 ZO schvaluje OZV č. 1/2014 o vedení technické mapy obce Pernink s účinností od 
1. 5. 2014. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

7/36/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 
0 
 

8/36/14 ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Pernink na roky 2015-2019. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

9/36/14 ZO schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2013. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0 
 

10/36/14 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 3 s firmou Dáňa & Löffler, vos Pernink 258  IČO 
48362590 o prodloužení trvání smlouvy uzavřené dne 1. 3. 2004, a to od 1. 7. 2014 do 30. 6. 
2016. Ostatní ujednání smlouvy uzavřené dne 1. 3. 2004 včetně dodatků se nemění.  
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

11/36/14 ZO schvaluje prodej pozemku č. 57/3 o výměře 169 m2 v k.ú. Pernink panu Janu 
Macháčkovi, TGM, Pernink za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že pan Jan Macháček ponese veškeré 
náklady na pořízení kupní smlouvy, vklad do KN a úhradu daní spojených s prodejem 
pozemku a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0 
 

12/36/14 ZO schvaluje zrušení usnesení č.13/35/14 ze dne 17. 2. 2014. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 

Úplné znění 36. 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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                                                                      Zprávy ze základní školy 
 

 

STUHA PŘÁNÍ 

Nová tradice při stavění Máje a vítání jara 

Tak jako každý rok i letos se společně sejdeme u stavění májky a 
oslavíme příchod jara. Již několik let pravidelně s dětmi z mateřské 

školy zdobíme větve májky a při posledním vázání stužek nás 
napadlo, že by bylo hezké, kdyby ve větvích jarního symbolu vlála 
stužka, kterou si naváže každý sám či s přáteli nebo rodinou. A při 

vázání je možné něco hezkého si přát... 

Kdo ví, třeba se přání, o něco blíž nebi, vyplní. A když ne? Nevadí, 
věřit je přece krásné a hezkou společnou chvíli Vám nikdo nevezme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vázání stuh na májku 30. 4. během celého dne, před stavěním májky 
bude možné stuhy zakoupit i na místě.  

S pozdravem hezkého jara Ilona Höhnlová a děti ze školky 
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Dobývání hradu Hohenberg 10. – 14. března 2014 
 
Na dobytí hradu, který se nachází ve stejnojmenné obci v bezprostřední blízkosti česko-
bavorských hranic, se dohodly ZŠ a MŠ Pernink a ZŠ Merklín u Karlových Varů spolu se 
základní školou v Selbu. Kromě knížecího paláce, několika strážních věží, opevnění a 
mučírny, má zde své působiště vzdělávací instituce, která se zaměřuje na vzdělávání dětí, 
mládeže, rodin, studentů a dalších zájemců v oblasti životního prostředí. Na naši skupinu 
čekal zajímavý týdenní program pod názvem “Ohře – řeka, která spojuje“. 
 

Dobytí hradu proběhlo bez komplikací, malí dobyvatelé z druhých až pátých tříd obsadili své 
pozice na pokojích, které si označili originálními vizitkami a hurá na vzájemné seznamování 
s ostatními, s programem, úkoly, pravidly. V pondělí nás ještě čekala prohlídka okolí hradu, 
procházka podél Ohře a večerní představování jednotlivých skupin. Naše děti se pustily do 
prezentace svých škol, obcí a země v angličtině, někteří jedinci zvládli i německou verzi. 
Následující den se všichni vypravili na výlet do Čech, kde pro ně byl připraven program 
v chebském MDDM Sova a výlet na Komorní hůrku a do SOOS s výkladem. Ve středu jsme 
opět náš hrad opustili, abychom zajeli k prameni Ohře a popovídali si o dalších řekách, 
pramenících ve Smrčinách a putujících jako zázrakem do všech světových stran. Návštěva 
kulturního centra v Marktredwitz nás nadchla programem ve workshopech, jejichž výsledkem 
byla výroba místních krojů. 
 

Ve čtvrtek jsme se opět vrátili k přírodě, a to doslova fyzicky. V podhradí u řeky jsme pod 
dohledem učitelů biologů vybaveni holínkami, sítky, cedníky a dalším nářadím pátrali po tom, 
co se v té naší řece vše nachází. Náš úlovek jsme pak poprvé v životě zkoumali jako 
opravdoví vědci pod mikroskopy. Úžasný zážitek!  
 

Nádherné jarní počasí, výborný program, neustálá přítomnost němčiny propojená 
s anglickými slovíčky, setkání s německými žáky a hlavně spousta nových informací nás 
provázely na cestě za řekou Ohří, která spojila 39 dětí z Čech a Německa. 
Těšíme se již na další společné dobývání!       

Mgr. Dana Osičková 
        ZŠ a MŠ Pernink a ZŠ Merklín 

 

Fotografie z pobytu najdete na webových stránkách obou škol. 
 

 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY 

Milé děti a vážení rodiče, 

zápis do MŠ v Perninku pro školní rok 2014/2015 

se bude konat:   13. 5. 2014 od 7:00 hod. do 14:00 hod. 

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

Občanský průkaz a rodný list dítěte vezměte prosím s sebou 

Velmi se na Vás těšíme, 
 

paní učitelky Ilona Höhnlová, Vlasta Bláhová a spousta kamarádů. 
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Zveme všechny děti 

 

na veselou a vtipnou divadelní  pohádku  
 

Jak loupežníci chtěli ukrást draka 
 

Divadelní soubor „KONVALINKY “  MDK Sokolov 
 

v sobotu 17. května 2014  
 

od 16 hod. - kino v Perninku 
 

vstupné 10,- 
 

(prodej vstupenek  na místě, délka představení cca. 40 min.) 

 
 
 

 

A je to tady! 

 

Základní škola v Perninku vyhlašuje čtvrtý ročník  pěvecké soutěže  
 
 
 

Perninský talent, 
 
 

který se uskuteční v červnu. 
 
 

Soutěž je určena pro děti od 0 –15  let včetně. 
Stačí si jen vyzvednout přihlášku na základní škole, vyplnit ji a přijít 

všem zazpívat. 

Na nejtalentovanější zpěváky čekají hodnotné ceny. 

Datum konání soutěže bude upřesněn, 

další informace u paní učitelky Ilony Höhnlové 

tel: 728 028 291 



 6 

 

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, 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 3. května 2014 

na těchto stanovištích: 

  v   9.00 hod. u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 

            v 10.00 hod. u PIVNICE KONGO  na Blatenské ul. 

v 11.00 hod. na Karlovarské ul. odstavná plocha vedle RAGAZI 

12.00 hod na Školní louce PNEU SERVIS  

(zde pouze objem. odpad z domácností) 
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Kino v Perninku uvádí 

 

v sobotu 17. května 2014 od 19 hodin 
 

Divadelní soubor MDK Sokolov 
 

„KONVALINKY“ 
 

Po dvaceti letech se setkávají spolužáci na třídním srazu. Mají si stále co říci?  
Co před sebou skrývají? Situační komedie o tom, co mnozí z nás velmi dobře znají. 

 

SPOLUŽÁCI 
 

Námět, scénář a režie: Eva Konvalinová 
 

Hrají: Petr Křivánek, Marcela Ligmajerová, Michal Ondřejička, Miroslav Špatenka, Olga Střelcová, 
Bohouš Bohuslav, Josef Štýbr, Michaela Weinlichová, Zdeňka Němcová, Ilona Höhnlová, Matěj Rob, 
Miloslav Čermák, Eliška Davidová, Pája Bísková. Hudba: Jaroslav Slánský 
 
 

Vstupné: 60,- Kč 
 

Předprodej vstupenek v Infocentru při Oú Pernink od 5.5.2014 
 

 
 
 

                                                                                     
Obecní úřad informuje 

 

    Obec Pernink – provozovatel místního pohřebiště upozorňuje nájemce hrobových a 
urnových míst na dodržování  „Smlouvy o nájmu hrobového místa“ a to čl. III. – Povinnosti 
nájemce, odst. 3  – viz znění níže: 

3. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence 
pohřebiště v souladu s § 21 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů (např. změna trvalého pobytu, změna jména, příjmení, přidání další urny do 
okénka, vyklizení apod.) 

Veškeré změny hlaste na OÚ Pernink, T.G.Masaryka 1, matrika – paní Grohová, písemně 
nebo na  telefonním čísle 353 892 104. 

 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. Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 

Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech.  
Ročník 31, číslo 4, vydáno 15. 4. 2014 
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         Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 
 

Sobota 3.5. MAFIÁNOVI  (Francie-USA 2013) Akční, Komedie, Kriminální 
Pro někoho zločinci, pro ně rodina... Kdysi měl všechny a všechno pod palcem. Ale časy se 
mění. Bývalý mafiánský boss Giovanni Manzoni, jeho rázná manželka Maggie a jejich dvě 
děti jsou za příkladnou spolupráci se zákonem umístěni do programu na ochranu svědků. Žít 
životem spořádaných občanů se jim příliš nedaří. Zoufalý agent FBI Stansfield je musí opět 
přestěhovat, protože mafiánské klany zuřivě pátrají po špinavém udavači s jasným cílem... 
Hrají: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron a další. Režie: 
Luc Besson. Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: ca. 111 min.   Český dabing.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  10.5.   PŘÍBĚH  KMOTRA   (ČR 2013) Drama, Krimi 
Skutečný příběh velké lásky. Lásky k penězům. Mezi vrcholnou politikou a organizovaným 
zločinem leží často jen tenká hranice. Někteří ji překročí. Příběh budoucího mafiánského 
bosse Františka Vedrala začíná v 80. letech, kdy působil jako vekslák a postupně zbohatl na 
podvodech s nemovitostmi, bankovními machinacemi, kuponové privatizaci, lobbingu. 
Vypracoval se na pozici nekorunovaného vládce českého podsvětí a ovlivňoval zákulisí 
vysoké politiky. Z bank a firem vytuneloval 4 miliardy korun. Měl na svědomí smrt mnoha 
lidí. Před našima očima ožije zarputilý souboj člověka, který si řád přizpůsoboval svým 
vlastním potřebám, se zásadovým představitelem zákona a pořádku. Policista Cajthaml byl 
Kmotrovi celý život na stopě. Neúnavně bojoval s korupcí soudů, rozvědky  i policie. Nikdy 
neztratil víru ve vítězství spravedlnosti…  Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas, 
Kryštof Hádek, Kristýna Frejová, Vica Kerekes a další. Režie: Petr Nikolaev.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.5. – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „Spolužáci“ 

     Divadelní soubor Konvalinky, Sokolov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.5.   JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM  (Španělsko 2013) Animovaný. 
Justin je středověký chlapec z dobré rodiny a v království, kde žije, panuje zákon a pořádek. 
Osvícená královna zde zavedla spolu se svým kancléřem, Justinovým otcem, nekonečné 
množství předpisů a hlavním náboženstvím je byrokracie. Na věci, které se dříve řešily 
mečem a soubojem, je tu po ruce vyhláška či nařízení a rytíři byli z království vykázáni. Otec 
naplánoval Justinovi výnosnou kariéru právníka, ale Justin má úplně jiný sen: stát se rytířem. 
Vždyť jeho děda byl jedním z nejslavnějších a nejudatnějších. Rozhodne se odejít z domova a 
vydává se za do….  Mládeži přístupno.          Délka filmu: ca. 96 min.            Český dabing 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 31.5.  jOBS (USA 2013) Životopisný, Drama 
Někteří vidí možnosti. On možnosti změnil. Steve Jobs – vizionář, génius, manipulátor a 
egocentrik. Osobnost, která jednou provždy změnila náš svět i naše možnosti. V roce 1976 
založil společnost Apple v garáži svých rodičů, zažil vzestupy i kruté pády na dno, v roce 
2011 zemřel jako jeden z nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejbohatších mužů Ameriky. 
Neuvěřitelný příběh jedné z ikon současné doby nyní ožívá na filmovém plátně ve filmu 
jOBS. Hlavní roli ztvárnil Ashton Kutcher, jenž sám patří mezi výrazné investory do nových 
technologií a nabídku na roli dostal esemeskou – na svůj nový iPhone 4S. Hrají: Ashton 
Kutcher, Dermot Murloney, Josh Gad, Matthew Modine, John Getz, Lukas Haas ad. Režie: 
Joshua Michael Stern.  Doporučená přístupnost: od 12 let.  


