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Vážení čtenáři, 
 
dovolte mi, abych Vás seznámila s plány naší obce pro letošní rok. V současné době máme stavební 
povolení pro  opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení na Školní Louce, dokončují se projektové 
dokumentace na opravu veřejného osvětlení v Nádražní ulici v horní části, dále ve Střední, 
Rennerové a části Kostelní ulice. Realizace těchto projektů přitom záleží na tom, kterou  akci zahájí 
ČEZ dříve, neboť jsme dohodnuti, že kabely veřejného osvětlení budou dány do společného výkopu 
s kabely nízkého napětí. 
V nejbližší době bude vypsáno také výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na 
opravu kontribučenské sýpky a také na zhotovení nové propojovací obecní komunikace mezi Školní 
Loukou a Velflinskou ulicí. Na tyto projekty získala naše obec  dotaci v rámci sdružení Krušné hory 
západ. Dalším projektem, který se připravuje prostřednictvím svazku obcí Bystřice, je zhotovení 
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projektové dokumentace na přístupovou komunikaci k ČOV a k parkovišti na Školní Louce a dále na 
odstavnou plochu u lyžařské magistrály mezi Perninkem a Horní Blatnou. Projekční firmu, která 
připravuje dokumentaci, jsem oslovila a požádala je o podání nabídky na zpracování projektové 
dokumentace na odstavnou plochu u panelových domů. 

Obec dále požádala o dotace z prostředků Karlovarského  kraje, a to na opravu střechy v Blatenské 
ulici čp. 30, o příspěvek na posudky, které jsou nutné k dokončení územního plánu, i na školení 
hasičů a udržení akceschopnosti SDH. Zatím ale nevíme, zda bylo našim žádostem vyhověno. 
Chtěla bych také poděkovat našim hasičům za organizaci tradičních čarodějnic s netradičními 
soutěžemi. Myslím, že jsme se všichni báječně pobavili, a i když nám počasí  zrovna moc nepřálo, 
tak nás zahřály country písně v podání skupiny Walchaři, shlédli jsme výborná vystoupení tanečních 
párů, které nám předvedly, co se naučily v jarní taneční škole, zkrátka to bylo velmi příjemné a milé, 
takže všem ještě jednou děkujeme. 
Také bych Vám, milí spoluobčané, chtěla připomenout, že od 1. května opět platí Obecně závazná 
vyhláška č. 1/2009 o veřejném pořádku, to znamená, že všichni máme povinnost se  o nedělích a 
státem uznávaných svátcích zdržet veškerých prací spojených s užíváním motorových zařízení a 
strojů způsobujících hluk – sekaček na trávu, cirkulárek, pil, křovinořezů, brusek, sbíjecích kladiv, 
apod. Toto omezení platí do 30. září. V souvislosti s  vyhláškou upozorňuji i na to, že je zakázáno 
nechat volně pobíhat psy na veřejném prostranství (chodníky, náměstí, místní komunikace 
v zastavěném území obce). Se zněním celé vyhlášky se můžete seznámit na našich oficiálních 
stránkách na adrese: www.pernink.eu 
Ještě připojuji několik informací o komunitním centru. Příští týden proběhne v  Krušnohorce další 
setkání svazku Bystřice se zástupci německých obcí, kteří připravují tzv. Karlovu stezku. Jedná se o 
projekt vybudování cyklostezky Aue-Karlovy Vary s napojením na naše obce. Kromě tohoto jednání 
probíhají v objektu různé akce, jako je  klub maminek, setkání členů Svazu pro civilizační choroby a 
samozřejmě různé hry a sportovní klání, např. v pondělí a čtvrtek cvičení pro ženy a dívky, pondělí a 
pátek zase volejbal, v úterý a čtvrtek fotbal, zahrát si můžete i stolní tenis. První víkend v květnu 
bude hala zasvěcena aerobiku, cvičení na stepech, balónech a možná i zumbě, zkrátka  pod vedením 
zkušené cvičitelky si určitě přijdete na své.  
Užívejte si tedy překrásných jarních měsíců, mějte dobrou náladu a někdy zase v příštích 
zpravodajích na shledanou... 
 
          Vaše Jitka Tůmová 
Společenské tance oživily Krušnohorku 
 
v březnu a dubnu proběhl v Komunitním centru Krušnohorka kurz společenských tanců pod 
vedením manželů Bedřišky a 
Stanislava Zíkových z taneční 
školy BESTDANCE. Kurzu se 
zúčastnilo 16 tanečních párů 
z Perninku a okolí, které si 
v průběhu jednotlivých 
vyučovacích hodin „osvěžily“ 
znalost tanců jako např. Waltz, 
Tango či Jive. Celková atmosféra 
tanečních se nesla v duchu 
zábavy a dobré nálady. Za 
příjemný zážitek si za všechny 
tanečníky dovolím touto cestou 
poděkovat iniciátorům celé akce 
- manželům Zíkovým.  
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Děti Ráje a my... 
 
Další kulturní akcí uspořádanou tentokrát 
naší obcí byl v půlce dubna zájezd na 
muzikál Děti Ráje. Vypravený autobus nás i 
přes menší dopravní komplikace způsobené 
objížďkami  dovezl včas na místo určení a 
my jsme si mohli vychutnat hudební 
představení složené z nostalgických  hitů 
Michala Davida. Cesta zpět proběhla 
v pořádku a ve znamení nadšení: 
Muzikálový večer se všem velmi líbil! 
Věřím tedy, že na další plánované 
představení přibudou ve výpravě nové tváře. 
 

 
Závěrem bych chtěl požádat dobrovolníky, kteří by se chtěli podílet na přípravách dětského dne (v 
sobotu 4.června), aby kontaktovali mě nebo ředitele ZŠ a MŠ Pernink Mgr. Josefa Svobodu (tel: 
775 063 163). Děkuji.          
 
UPOZORNĚNÍ: 
 

Vzhledem k mizivému zájmu veřejnosti o úřední hodiny, které jsem jako místostarosta obce trávil na 
OÚ Pernink, jsem se rozhodl, že tuto službu budu nadále poskytovat pouze po předchozí domluvě. K 
dispozici jsem na e-mailové adrese: ladislav.vetesnik@seznam.cz 
či na telefonním čísle: 777 620 095 
      S pozdravem Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
 
 

       
                              Usnesení 6. zasedání ZO Pernink ze dne 28. 3. 2011 
 
1/6/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. ing. Jana Kokrhelová a p. Václav Mašek, pořizovatel 
zápisu Jitka Tůmová. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
2/6/11 ZO schvaluje program jednání 6. zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
3/6/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 5. zasedání ZO. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
4/6/11 ZO schvaluje inventarizaci majetku obce Pernink k 31.12.2010. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
5/6/11 ZO bere na vědomí zprávu o Usnesení Valné hromady SKH-Z konané dne 22.2.2011 
v Ostrově, kterým schválilo podání projektu na rekonstrukci vybavení informačních center a 
zhotovení regionálních tiskových a propagačních materiálů z programu ROP NUTS 2 Severozápad – 
22. výzva. Prioritní osa: 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Oblast podpory 4.3 – Podpora 
marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Název projektu „Propagace a marketing 
regionu Krušných hor – západ“. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
6/6/11 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP NUTS 2 Severozápad: 
Prioritní osa: 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Oblast podpory 4.3 – Podpora marketingu a 
tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Název projektu: Propagace a marketing regionu 
Krušných hor – západ“. Rozpočtové náklady: Celkem 2,5 mil. Kč. Předkladatel žádosti: Sdružení 
Krušné hory západ. A dále schvaluje předfinancování projektu do výše 100% svého podílu 
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v projektu na vybaveni IC, zhotovení tiskovin, propagačních materiálů z rozpočtu obce. . Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
7/6/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 a č. 4/2011 dle předložených položek. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
8/6/11 ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IE-12-0002794/VB014o zřízení 
věcného břemene s ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín. na uložení kabelů NN do pozemků v majetku 
obce Pernink pro akci Školní louka a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
9/6/11 ZO ruší usnesení 6/13/07 z  30.10.2001 a tím schvaluje ukončení podnájemní smlouvy 
s KSÚS Karlovarského kraje na p.p.č. 359/1 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se 1 hlas (p.Dibelková). 
10/6/11 ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
0004216/VBP002 s ČEZ Distribuce na uložení kabelů NN do pozemků v majetku obce Pernink pro 
akci Kostelní, Střední ul. a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
11/6/11  ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení  kabelů NN na p.p.č. 
663/6 č. smlouvy IP-12-0001048/1s Č EZ distribuce a pověřuje starostku obce podpisem této 
smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
12/6/11 ZO schvaluje zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy přes st.p.č. 280, která je 
v majetku obce na p.p.č.316/10 , která je v soukromém vlastnictví a pověřuje starostku přípravou a 
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene s manžely Gabrielou a Radkem Zíkovými. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
13/6/11 ZO bere na vědomí zápis z provedené kontroly členy kontrolního výboru na parkovištích 
5.3.2011. Hlasování pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se  nikdo 
14/6/11 ZO schvaluje vyplatit ZŠ a MŠ Pernink Kč 97 500,- na mzdové prostředky a dále schvaluje 
vyplatit p. řediteli ZŠ a MŠ Pernink částku 422,- za cestovní výdaje a pověřuj hospodářku školy 
provedením. Hlasování pro 8  hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
15/6/11 ZO neschvaluje záměr prodeje p.pč. 976/14 pro stavbu rod. domem do vyřešení přístupové 
cesty k sousednímu pozemku. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Štauber). 
16/6/11 ZO schvaluje  úhradu částky Kč 12000 slečně Evě Skořepové, Merklín 54. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  
17/6/11 ZO schvaluje do rady školy následující členy za obec Pernink p. ing. Janu Kokrhelovou a 
Petra Groha. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
Úplné znění 6. 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. 

 

 
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 
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Květnové finále s naší zpěvačkou 

 
V pátek 25. března se konal ve Vejprtech 
13. ročník pěvecké soutěže "Vejprtský 
drozd". Naši obec už jako v loňském 
roce reprezentovaly Veronika Pošvová a 
Zuzana Pejsarová. V sále sedělo více než  
200 diváků a konkurence byla veliká. 
Zuzana Pejsarová postoupila do finále, 
které se bude konat v květnu. 
Chtěla bych obě děvčata pochválit jak za 
jejich výborné pěvecké výkony, tak za 
sebejisté vystoupení na jevišti před 
tolika diváky. 
 
 

 
Přeji jim stálou chuť do zpívání a další úspěchy v podobných soutěžích.  

Marta Klimentová 

 

 

 
Den dětí v Perninku! 

 

Přijďte s námi oslavit Mezinárodní Den dětí v sobotu 4. června od 
14 hodin na lyžařský okruh a přilehlé parkoviště, svátek všech 

dětí vypukne tam. S časovou vstupenkou z infocentra budou mít 
děti možnost vyrazit  mezi záhadné bytosti z Pohádkového lesa, 
absolvovat různé netradiční soutěže nebo se občerstvit v bistru 
či si opéct špekáčky. Hudební produkce samozřejmě nebude 

chybět. Volná zábava a posezení s hudbou bude pokračovat i po 
skončení soutěží. 

 

Srdečně zveme všechny! 
 

Obec Pernink, ZŠ a MŠ Pernink, SDH  Pernink, TJ Sokol Pernink, Sponzoři  akce 
 

Rádi bychom požádali všechny hodné lidi 
o poskytnutí sponzorského daru k uskutečnění celé 

akce věnované těm nejdůležitějším a to dětem. 
Více informací v infocentru při Oú Pernink. 

Děkujeme. 
 
 



 6 

 
TJ Sokol Pernink 

 
Sokol Pernink vs. HC Energie 
Středa 22. června od 17:00 
  
Fotbalisté Sokola Pernink sice nemají v jarní 
části takové výsledky, jaké by si sami přáli, 
přesto dostali obrovskou možnost spravit si 
chuť. Ve středu 22. června se do Perninku 
přijedou podívat hokejisté HC Energie 
Karlovy Vary a vyběhnou na fotbalové hřiště, 
aby změřili síly s perninskými borci. Po 
utkání budou mít diváci možnost získat podpis 
Václava Skuhravého, Petra Kumstáta nebo 
Lukáš Pecha. Takže, neváhejte a přijďte! 
Zápas začíná v 17:00 hodin.   

           Jan Čech 

 
Vítězství jsme přivezli z Pily 
 
Naši žáci sehráli v dubnu tři utkání, první z nich v Kolové. Šlo o bojovné utkání s šancemi na obou 
stranách. Bohužel naši kluci neproměnili žádnou a prohráli 1:0. 
Druhý zápas jsme odehráli s mužstvem Jáchymova. Soupeř byl lepším mužstvem, přesto prohra 5:1 
byla docela krutá. Branku Perninku dal Petr Čečák. 
Za třetím utkáním se jelo na Pilu. Mužstvo Pily hrálo o deseti a srdnatě bránilo. Kluci dlouho 
nemohli najít cestu k vítězství, nakonec se to ale podařilo. Vyhráli jsme 2:1. Naše branky dali P. 
Čečák a P. Lobodáš. 
          trenér Václav Mašek 
 
 
 
 
 

Perninkem poběží borci s mezinárodní pochodní  
 
V pátek 27. května zhruba v 11:40 bude Pernink svědkem Světového běhu harmonie, naše 
obec totiž také leží na jeho letošní trase – jako jedna z posledních na území ČR. 
 
Trasa štafety začíná 16. května na slovensko-české hranici, odkud běžci ponesou „pochodeň 
harmonie“ přes Uherské Hradiště, Mikulov, Znojmo, Slavonice, Novou Bystřici, Třeboň, 
Český Krumlov, Vimperk, Klatovy, Karlovy Vary a dále k německým hranicím.   
Podle organizátorů je průběh této mezinárodní akce vždy příležitostí k setkávání, běžecká 
štafeta vytváří atmosféru přátelství, vzájemné spolupráce a harmonie mezi lidmi 
nejrůznějších přesvědčení, kultur a profesí.  
 
Přijďte se přesvědčit, štafetu může převzít a pochodeň nést pár kroků nebo kilometrů 
každý! 
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Lesy ČR obnoví unikátní lesopark v obci  
 
Lesy ČR loni na podzim zahájily práce na první etapě obnovy významné přírodní památky – 
perninského lesoparku.  Záměrem projektu je obnova lesoparku, který zde vznikl v období 
mezi světovými válkami. V rámci kompletní regenerace, na kterou bude vynaloženo více než 7 
milionů korun, proběhne obnova pěšin, výsadba nových dřevin a letos by zde mělo vzniknout i 
několik zajímavých míst. „Naším záměrem je rozsáhlá sadovnická a krajinářská obnova 
původní zahradní architektury a celkové kompozice území. Práce jsou hrazeny částečně ze 
strukturálních fond ů Evropské unie – Operačního programu životní prostředí a Programu 
rozvoje venkova. Zbývající část jde z tak zvaného Programu 2000, kterým Lesy ČR celostátně 
podporují veřejně prospěšné funkce lesů. Obnova Lesoparku Pernink se tak stane naším 
dalším příspěvkem k rozšíření nabídky turistických cílů v lokalitě Krušných hor,“ uvádí 
ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR Karlovy Vary Barbora Klempí řová. Obnova 
Lesoparku Pernink probíhá ve dvou etapách. První, právě probíhající, skončí letos v srpnu. 
Druhá, která se připravuje, potrvá souběžně od května do září. Slavnostní otevření pro 
veřejnost se plánuje na podzim. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Znovuzrození lesoparku 
 

Původní lesopark vznikl v době mezi světovými válkami za přispění místního okrašlovacího spolku 
na ploše o rozloze 45 hektarů. Po druhé světové válce pustl a postupně se měnil v les, některé jeho 
původní části prakticky zanikly. Díky poloze v bezprostřední blízkosti obce je zde dodnes patrná a 
používaná síť původních chodníků. Některé původní chodníky však časem přece jen zanikly, a proto 
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se nyní počítá s jejich obnovou. V současnosti jsou pozemky, na kterých se lesopark rozkládá, ve 
správě Lesů ČR a jsou vedeny jako lesní porosty. Přeměna tohoto území přinese kromě rozšíření 
možností k vycházkám do přírody také zvýšení biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti.  
„V rámci přípravných prací odborníci Lesů ČR důkladně posoudili zdravotní stav stromů 
pocházejících ještě z původní výsadby. Některé budou ošetřeny, jiné, ty ve špatném stavu, budou 
nahrazeny novými. Projekt počítá s výsadbou 26 druhů listnatých a sedmi druhů jehličnatých dřevin, 
během prací dojde k výsadbě více než 11 tisíc stromků a keřů,“ vysvětluje dále Barbora Klempířová. 
Mezi nově vysázenými listnatými dřevinami návštěvníci najdou javor babyku, brslen evropský či 
štědřenec alpský, jehličnany obohatí borovice černá, smrk omorika nebo tis červený. 
 

 

Zajímavá místa znovu ožijí 
 

V areálu lesoparku obnovou projde několik zajímavých lokalit: patří mezi ně také přístupová cesta 
vedoucí k pomníku. Záměrem je vytvořit lesní křížovou cestu se 13 zastaveními v podobě pro 
Krušnohoří typických javorů klenů. Jde o odolné stromy, na podzim se červeně zabarvujících a 
dosahujících úctyhodné výšky. Na stromech budou umístěny obrázky křížové cesty. V okolí altánu 
vznikne větší volný prostor a tím i malebný výhled. Nedaleko bude založen malý kopec, osázený 
půdopokryvnými dřevinami. 
 
Obnovu čeká také snad nejzajímavější část lesoparku zvaná „šnekový kopec“.  Ten v parku vznikl 
po vzoru podobné zahradnické zajímavosti, která se dochovala v organizací UNESCO chráněné 
kroměřížské Květné zahradě.  „Prostor kolem kopce uvolníme od náletových dřevin, kolem cest 
vysázíme solitérní stromy. Připravujeme také úpravy prostranství kolem zdejšího pomníku, na místě 
bývalého jezírka vznikne studánka s kaskádovým přítokem. Dojde rovněž k obnově altánu a 
provedení dvouúrovňového značení tras vedoucích lesoparkem. Na cestách do lesoparku přibudou 
vstupní portály a na význačných místech umístíme informační tabule. Kopec, který vznikne 
obnovením původní konfigurace okolního terénu, bude osázen barvínkem. Součástí projektu je i 
obnova odpočívadla doplněného pramínkem,“ dodává ředitelka Krajského ředitelství Lesů ČR 
Karlovy Vary Barbora Klempířová.  
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:  
 

Projekt LČR, s.p.  „Regenerace lesoparku Pernink“ je spolufinancovaný Evropským fondem pro 

regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí (OPŽP) – oblast podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny. Z celkových 

nákladů 3 632 174,-  Kč (bez DPH) OPŽP přispěje částkou 2 330 057,- Kč.  

Dále je tento projekt spolufinancovaný Programem rozvoje venkova (PRV) – oblast podpory 

II.2.4.2.a) Zvyšování společenské hodnoty lesů. Z celkových nákladů 1 916 351,- Kč (bez DPH) 

PRV přispěje částkou 1 724 715 Kč. 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

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 přikrývky, polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 
• Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
• znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční : 

 

dne:   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.  
 

místo:  Infocentrum při Oú v Perninku 
 

 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Pernink má Památný strom 
 

Takové označení a ochranu z toho plynoucí si vysloužil 
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) uváděný jako hraniční 
strom na rohu komunikací Rennerova a Karlovarská. 
Vyhlášení památného stromu s názvem „Vetešníkův 
jasan v Perninku“ předcházel návrh ing. Josefa Čapka. 
Odbor ochrany životního prostředí Městského úřadu 
Ostrov pak podnět perninského občana přijal. Jedná se 
totiž o mimořádně významný strom – především 
z hlediska jeho vzrůstu, stáří (cca 120 let) a historické i 
estetické hodnoty. 
„Jsem opravdu rád, status památného stromu pomůže 
jasan zabezpečit proti škodlivým vlivům okolí a 
pravidelnou odbornou péčí mu zajistí další zdravou 
existenci. Považuji takové úctyhodné stromy za důležitou 
součást paměti místa, ta by neměla být ztracena,“ uvedl 
k tomu vlastník pozemku, na kterém jasan roste, Ladislav 
Vetešník.  
Podle zákona disponuje památný strom ochranným 
pásmem, je zakázáno ho poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. 
           Petra Kubíčková 
 
Ohlédnutí za pálením čarodějnic a stavěním máje  

  
Poslední dubnový víkend byl sice z větší části deštivý, 
ale to obyvatelům Perninku nebránilo, aby se sešli 
v parku při největší akci jara. Stavění máje a pálení 
čarodějnic doslova nadchlo. 
Sbor SDH se ujal stavění máje, co ovšem čarodějnice 
nechtěly, se vztyčením mladého smrčku se nad obcí 
strhla průtrž mračen, kterou doprovázelo krupobití. 
Mraky ale po čase odtáhly směrem na Horní Blatnou a 
už nic nebránilo podpálení ohně. Mokré dříví začalo 
pěkně kouřit, a tak centrum obce v jeden okamžik 
vypadalo jako ostravské Vítkovice v té největší smogové 
situaci. Ještě než přijela kapela, tak déšť ustal, a kdo měl 
chuť, tak se pustil do opékání buřtů. Hasiči připravili pro 
děti několik soutěží o bonbóny, veselí mezi všemi 
zvýšily soutěže dospělých - řezání kmene a hod kládou. 
V řezání klády se chlapi pořádně zadýchali a zapotili. 
Následně měli pořádnou žízeň a u Karolka Kadrliaka se 
tvořila pořádná fronta. 
Hod kládou začal až po setmění. Po první části do 
dalších bojů postoupila trojice Václav Mach, Honza 

Čech a Michal Kopecký. První dva změnili do druhého kola sportovní „dresy“. Naštěstí si na sobě 
nechali alespoň kalhoty, takže zase tak moc pohoršení na vsi nevzbudili. Jejich nahé hrudníky a 
postavy připomínající soudky s pivem působily velice komicky, ale upřímně - proto to také dělali. 
Poučení pro příští rok: osobně si před pálením čarodějnic musím nakoupit větší zásobu Ibalginu, 
ranní bolesti hlavy stály zato ☺            

    Honza Čech 



 
 

 
Perninský Klub maminek 

 

pořádá 
 

18. 5. 2011 od 17 hodin 
 

v KC Krušnohorka 
 

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI 
 

od 0 do 8 let 
 

Srdečně zveme všechny děti 
s rodiči i prarodiči na maškarní 
zábavu plnou soutěží, hudby a 

tance 
 

Akce komín končí 
 
Chtěl bych vás upozornit, že končí akce 
komín, kterou jsem připravoval po dobu tří let. 
Rozhodl jsem se tak na základě nových 
přísnějších předpisů a zákonů ohledně 
bezpečnosti komínů. 
Tímto vás tedy chci předem informovat, 
abyste si včas zajistili čištění komínů a 
nečekali až na podzimní období. 
 
Děkuji!     
    Rudolf Höhnl, zastupitel OÚ 
 
 
 
 
 
 

CVIČENÍ PRO ŽENY 
 

Každé pondělí a čtvrtek se od 18 hodin 
koná v KC Krušnohorka cvičení pro 
ženy (i pro začátečnice). Předcvičují 
Dagmar Pinterová a Dagmar Junková. 
 
 
 
 
 
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 5, vydáno 3.5. 2011 
 

  

 

 
 

OČKOVÁNÍ   PSŮ 
 

proti vzteklin ě 
 

bude v pondělí  
 

9. 5. 2010 od 15:00 hod. 
 

před  budovou obecního úřadu 
v Perninku. 

 
Využijte i možnosti kombinované 

vakcinace. 
 

Upozorňujeme majitele psů, aby 
nezapomněli na: 

 

očkovací průkaz 
poplatek za vakcínu 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 

Sobota 7.5.   ČERNÁ LABUŤ (Black Swan, USA 2010) Drama, thriller, mysteriózní 
V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasazeném do prostředí newyorské baletní scény, zavádí 
vizionářský režisér Darren Aronofsky diváky na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé 
baleríny, která se kvůli své vytoužené roli v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou. Snímek 
sleduje příběh Niny (Natalie Portman), baleríny newyorského baletu, jejíž život je, podobně jako 
život všech v této profesi, plně pohlcen tancem. Žije s matkou Ericou, bývalou balerínou (Barbara 
Hershey), která své profesní ambice nikdy zcela nenaplnila podle svých představ a tak…Dále hrají: 
Mila Kunis, Vincent Casse, Winona Ryder, Kristina Anapau, Toby Hemingway, Sebastian Stan, 
Ksenia Solo, Janet Montgomery, Mark Margolis ad. 
Doporučená přístupnost: od 15 let.      Délka filmu: ca. 108 min.          České titulky.      ŠÚ projekce.         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.5.  CIZINEC  (The Tourist, USA 2010) Akční, drama, thriller  
Johnny Depp představuje ve filmu Cizinec amerického turistu, kterého lehkovážný flirt s cizinkou 
zaplete do sítě intrik, romantiky a nebezpečí. Frank se v průběhu spontánního výletu po Evropě zcela 
náhodou seznámí a začne flirtovat s Elise, pozoruhodnou ženou, která mu ale zkřížila cestu zcela 
plánovitě. Jejich vášnivá romance se v okouzlujícím prostředí Paříže a Benátek dále rozvíjí a oba 
zjišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky s myší…Dále hrají: Angelina Jolie, Rufus 
Sewell, Paul Bettany, Clément Sibony, Bruno Wolkowitch, François Vincentelli, Jean-Marie 
Lamour, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Alessio Boni, Julien Baumgartner, Igor Jijikine, Christian 
De Sica, Renato Scarpa ad. Režie: Florian Henckel von Donnersmarck. 
Mládeži přístupno.            Délka filmu: ca. 105 min.        Český titulky.           ŠÚ projekce.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 21.5.  OBŘAD (The Rite, USA 2011) Drama, thriller, horor 
Film Obřad je inspirovaný skutečnými událostmi, sleduje poněkud skeptického amerického studenta 
kněžského semináře Michaela Kovaka (Colin O’Donoghue). Ten navštěvuje školu exorcizmu ve 
Vatikánu. Michael se během svého pobytu v Římě seznámí s neortodoxním knězem Otcem Lucasem 
(Anthony Hopkins), který mu ukáže i temnou stranou jeho víry. 
Dále hrají: Alice Braga, Ciarán Hinds, Toby Jones, Rutger Hauer, Marta Gastini, Maria Grazia 
Cucinotta, Chris Marquette, Torrey DeVitto ad. Režie: Mikael Håfström. 
Mládeži přístupno.                     Délka filmu: ca. 112 min.     České titulky.        ŠÚ projekce.              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 28.5.  SUCKER  PUNCH  (Sucker Punch, USA 2011) Akční / Fantasy / Thriller 
Zavřete oči. Otevřete mysl. Budete nepřipravení. Epická akční fantasy podívaná nás zavede do 
smyšleného světa mladé dívky, jejíž snový svět poskytuje únik z temné reality. Nelimitovaná 
hranicemi času a prostoru může jít kamkoli si její mysl zamane. Jenže neuvěřitelná dobrodružství 
jaksi smazávají hranice mezi skutečností a fantazií... s možná tragickými následky. Hrají: Emily 
Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Jamie Chung, Carla Gugino, Jon Hamm, Oscar Isaac, Scott 
Glenn, Vanessa Anne Hudgens ad. Režie: Zack Snyder. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 109 min.      České titulky.          ŠÚ projekce               


