
    31. ročník, rok 2014, číslo 5 

 
 
 

Den dětí v Perninku 
 

Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den dětí  

v pátek 6. června 2014 od 13 hodin  

na hřiště ZŠ a zahradu MŠ v Perninku, 

svátek všech dětí vypukne právě tam.  

Připraveny budou různé hry, soutěže a atrakce pro děti  

a také opékání špekáčků.  

Srdečně všechny zveme! 

ZŠ a MŠ Pernink, 

 Obec Pernink, SDH  Pernink, TJ Sokol Pernink 

 

 
 

Výzva: 
 

Rádi bychom požádali všechny hodné lidi 
o poskytnutí sponzorského daru k uskutečnění celé akce věnované dětem.  

 

Děkujeme. 
 

Ti, kdo by nám chtěli s organizací dětského dne pomáhat, 
 kontaktujte prosím Ilonu Höhnlovou, tel. 728 028 291 
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Usnesení 37. zasedání ZO Pernink ze dne 23. 4. 2014  

 
1/37/14 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Jaroslava Aiznera,  Aloise Štaubera a 
pořizovatele zápisu Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Starostka předložila ZO návrh programu jednání, nebyly vzneseny žádné připomínky ani další 
doplnění, a tak bylo o programu jednání  hlasováno 
 
2/37/14 ZO schvaluje program jednání 37. Zasedání. Hlasování:  pro  9 hlasů,  proti nikdo,  
zdržel se nikdo 
 
3/37/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 36. Zasedání. Hlasování:  pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
4/37/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014 dle položkového rozpisu. Hlasování:  pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
5/37/14 ZO schvaluje uvolnění částky Kč 100 000,- z rozpočtu obce na zakoupení hracích 
prvků pro mateřskou školu a školní družinu  . Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 
6/37/14 ZO neschvaluje záměr prodeje p.p.č 318/1 v k.ú. Pernink. Hlasování pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se 1 hlas (ing. Vetešník)  
 
7/37/14 ZO schvaluje  vrácení  části nájmu dle smlouvy ze dne za p.p.č. 663/19 ve výši Kč  
7 000,- a dle smlouvy ze dne za p.p.č. 316/1,  ve výši Kč 7 000,- a pověřuje starostku a účetní 
obce provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Aizner). 
 
8/37/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 
s firmou EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 IČ 25134701 a 
dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a pověřuje starostku 
obce podpisem smlouvy a jejího dodatku č. 1. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 
9/37/14 ZO schvaluje pro období 2014-2020 tyto projektové záměry: 

• výstavba a opravy chodníků 
• oprava kontribučenské sýpky a úprava okolí 
• oprava obecních komunikací 
• cyklostezka Pernink-Horní Blatná 
• zasíťování pozemků určených k zástavbě RD, kanalizace, plynofikace, kabely NN, 

veřejné osvětlení v lokalitě Nádražní ulice 
• dokončení běžeckého sportovního areálu 
• vybudování 3 naučných stezek 
• výstavba stezky pro pěší včetně veřejného osvětlení  Velflink-Školní Louka 
• výstavba účelové komunikace k ČOV 
• výstavba parkovacích ploch na Školní Louce 
• oprava hřbitovních zdí 
• rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Bludenská, Andělská, Meinlova, Karlovarská, 

Velflinská 
• veřejné osvětlení cyklostezky Pernink-Abertamy 
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• oprava fasády, (event.i zateplení) na budovách v majetku obce (budova ZŠ a ŠD,  
obecního úřadu, kabiny TJ Sokol a hasičské zbrojnice 

• rekonstrukce a úprava veřejného prostranství 
• výstavba areálu pro letní sporty 
• rozšíření sportovního areálu  TJ SOKOL - tréninkové hřiště 
• rekonstrukce školního hřiště a úprava areálu školy 
• vybudování kamerového systému a IT sítě v obci 
• vybudování bowlingové dráhy v komunitním centru 
• vybudování sáňkařské dráhy 

Hlasování: pro  8 hlasů, proti nikdo,  zdržel se nikdo. 
 
 

Úplné znění 37. 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 
 
Den zdraví 
 
Očistit tělo, uklidit odpadky, jíst zdravě, očistit Zemi - jsou myšlenky a skutky měsíce dubna. 
Patří sem DEN ZDRAVÍ a DEN ZEMĚ. Na perninské škole máme tyto aktivity a měsíc 
duben rádi, je to měsíc, kdy můžeme něco udělat pro sebe i pro ostatní. 
 
Náš Den zdraví jsme připravovali dlouhodobě. V naší škole byl poprvé. Bylo potřeba zajistit 
program (přednášející), zázemí (škola, Komunitní centrum), zdravou výživu a nás. Třídy 
přišly v uniformách profesí a podle jednotlivých profesí se také stravovaly. Celý zdravotní 
den měli na starosti žáci osmé třídy spolu se svou třídní učitelkou. Předcházela tomu výroba 
kartiček DNE ZDRAVÍ, které vyráběla děvčata na pracovním vyučování s pomocí všech, kdo 
chtěl pomoct. Kartičky jsme pak rozdali v samém závěru dne lidem v Perninku při průvodu 
obcí. 
 
Kromě profesí (9. třída – úředníci, 8. třída – lékaři, pořadatelé, 7. třída – učitelé, 6. třída – 
piloti, letci a letušky, 4. a 5. třída – malíři a zemědělci, 2. třída – policie a záchranáři, 1. a 3. 
třída – malíři, kominíci a popeláři, mateřská školka – volná volba povolání, převládali vojáci), 
které žáci vůbec nezanedbali, se mohli žáci zdravě občerstvit v průběhu celého dne 
(spotřebovalo se 75 mandarinek, 50 jablek, 35 banánů, 8 celozrnných chlebů, mrkve 3 kg a 
další druhy zeleniny s ovocem. Sýry + každý žák obdržel dárek) a poslouchat přednášky o 
zdravé výživě s upozorněním na anorexii a bulimii. Policie nás oslovila svým živým 
vystoupením, jak se zdravě ochraňovat. Akčně proběhlo čištění zubů. Pes nás všechny mile 
dostal.  
 
A kdo nám s tím vším pomohl? Naše škola, třídní učitelka osmé třídy E. Hejtmánková, která 
byla i hlavní koordinátorkou projektu, Obecní úřad Pernink, Česká policie Pernink, Městský 
úřad Abertamy, SOŠ zdravotní Karlovy Vary, Spolek záchranářů slečny Evy Martínkové, 
Preventivní programy Karlovy Vary – MMPromotion a žáci osmé třídy.  
Celou akci  zvládli  žáci finančně sami (přispěli jsme si 50 Kč), mateřská školka byla milým 
hostem. 
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Úlovky  1. stupně z okolí lesoparku  – 25.4.2014 

 

 

Neznámému lesnímu dárci vzkazujeme: 
 
Člověče, nespoléhej na to, že přijde někdo druhý a tvůj odpad z lesa odklidí.   
My ostatní vozíme odpad do sběrného dvora! 

Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Pernink 
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Měsíc knihy zaměstnal malé posluchače ve školce 

Že je březen nejen první jarní měsíc, ale také Měsíc knihy, ví i žáci 
naší mateřské školy, pro které si paní učitelky připravily program 
plný knížek a příběhů. Svou nejoblíbenější knížku si děti donesly 
do školky a s velkým nadšením, v roli knihovníků, ji nabídly a 
zkušeně prezentovaly svým kamarádům. 

Vyprávěli jsme si, prohlíželi knížky plné inspirativních ilustrací. A 
protože do každé knížky patří záložka, byl tu hned námět na 
výtvarnou činnost. Po té si mohly děti i vytvořit svou obrázkovou 
knížku. 

Největší radost měly děti z aktivní účasti rodičů, když maminky 
docházely dětem předčítat. A nejen ty, přečíst pohádku přišla i paní ředitelka a nejlepší čtenáři 
ze školní družiny. 

Všem velmi děkujeme a doufáme, že jsme rodiče motivovali, aby si našli pravidelnou chvilku 
s knížkou. Děti to mají velmi rády a jsou smutné, když rodiče nemají čas. 
 
Výsledky soutěže Věnuj mobil  
 
IV. ročník kampaně nazvané Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu - zná své vítěze! Jsou 
jimi školy, které k recyklaci odevzdaly nejvyšší počet mobilních telefonů v přepočtu na 
jednoho žáka: 
 
- Základní škola a Mateřská škola Javorník, okres Svitavy, kde každý žák sesbíral téměř 19 ks 
mobilů. 
- Výtvarný kroužek Šikulové, 17 telefonů. 
- DDÚ, DD se školou, SVP, ZŠ a ŠJ, Dukelská 1704/23A, České Budějovice, 13 telefonních 
přístrojů. 
 
Nejvíce mobilů v absolutním počtu se našlo v Základní škole Troubelice, a to hned 324.  
 
Celkem bylo v kampani svezeno 16 275 ks mobilních telefonů z celkem 362 škol. Část z 
odevzdaných přístrojů bude repasována a předána charitativním organizacím k dalšímu 
použití. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a těšíme se na další ročník. 
 
Ze 362 škol v republice, skončila naše škola na hezkém 37 místě. V kraji pak na místě 
prvním!   
 

Karlovarský kraj 
ZŠ a MŠ Pernink, Karlovarská 118 66 112 1,70 
ZŠ a MŠ Drmoul 47 35 0,74 
ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou 127 38 0,30 
Základní škola v Teplé, příspěvková organizace  257 37 0,14 
Základní škola praktická a Základní škola  speciální Kraslice 50 7 0,14 

 
Děkujeme všem žákům, kteří se na této akci podíleli.   Eva Hejtmánková 
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Obecní úřad informuje 

 

 

 

OČKOVÁNÍ   PSŮ 
 

proti vzteklin ě 
 

pondělí 26. 5. 2014 
 

 od 15:00 hod. do 16:00 hod. 
 

před  budovou obecního úřadu v Perninku. 
 

Využijte i možnosti kombinované vakcinace. 
 

Upozorňujeme majitele psů, aby nezapomněli na: 
 

očkovací průkaz 
poplatek za vakcínu 

(vzteklina 100,- ,  kombinovaná vakcína 260,-) 
 
 

 

 

Upozorňujeme občany na znění Obecně závazné vyhlášky obce Pernink o 
zajišťování a ochraně veřejného pořádku č. 1/2009, kde je mimo jiné 
uvedeno:  
 

V zastavěných částech obce je každý povinen v období od 1. května do 30. září 
kalendářního roku zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích veškerých 
prací spojených s užíváním motorových zařízeních a strojů způsobujících 
hluk! 
 
 

 

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 5, vydáno 20. 5. 2014 
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Pozvánka na olympiádu v lese 

Srdečně zveme všechny děti od předškoláků až do 5. třídy  

na 7. ročník dětské Zálesácké Olympiády,  

konané na Dolní Rybné (Fischbachu) dne 21. 6. 2014 od 14:00 hod. 

Velice se těšíme na děti i jejich rodi če! 

Rodina Mynaříkova 
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         Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 
 

 
Sobota 7.6.    47  RÓNINŮ   (USA 2013) Dobrodružné fantasy 
 

47 válečníků se postavilo nepředstavitelné přesile, jen aby očistili čest svého mrtvého pána. 
Legenda o 47 róninech patří k nejznámějším příběhům japonské historie a teď se z téhle 
exotické země přes hollywoodská studia dostává do našich kin v podobě výpravného a 
akčního fantasy dobrodružství, v němž proti těmto mstitelům stanou i nepřátelé, kteří nejsou z 
masa a kostí. Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest, a jeho postavení na 
společenském žebříčku středověkého Japonska tomu odpovídá…Hrají: Keanu Reeves, Rinko 
Kikuchi, Hiroyuki Sanada ad. Režie: Karl Rinsch  
Mládeži přístupno.     Délka filmu: ca. 119 min.                Český dabing.                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota  14.6.   3 DNY  NA  ZABITÍ  (USA-Francie 2014) Akční, Krimi 
 

Ethan Renner celý život pracoval jako agent tajné služby. Byl jeden z nejlepších. Nyní se 
rozhodl skončit a věnovat se tomu, co kvůli práci musel odsouvat na vedlejší kolej – své 
rodině. Vždy se totiž dokázal efektivněji postarat o nebezpečné zločince než o svou dceru. 
Jeho manželka Christine odjíždí pracovně do Londýna a Ethan má poprvé sám na starost svou 
dospívající dceru Zoey. Netuší, že bývalý zaměstnavatel s ním má jiné plány... Tajná služba 
se na něj obrací s poslední zakázkou. A protože v sázce je nejen osud světa, ale i Ethanův 
život, tenhle úkol Ethan nemůže odmítnout. Má tři dny na to, aby zneškodnil světově 
nejhledanější teroristickou organizaci a zároveň se os-vědčil jako dokonalý a starostlivý otec.    
Hrají: Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen  ad. Režie: McG.                                                                                     
Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: ca. 99 min.  České titulky. ŠÚ projekce.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 21.6.   ZATAŽENO, OBČAS  TRAKAŘE 2  (USA 2013)  
 

Animovaná komedie. Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a 
jeho přátelé nuceni opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále 
pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí jídlo. Na malé i velké diváky čeká 
setkání s čipernýmí okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s 
kamarády spoustu práce uvést vše zase na pravou míru. Hrají v českém znění: Petr Lněnička, 
Pavel Tesař, Ota Jirák, Tereza Bebarová, Jan Maxián, Radek Kuchař, Matouš Ruml, Tomáš 
Karger, Libor Terš, Radka Stupková, Jakub Nemčok ad. ad.  
Zpěv: Ladislav Kerndl. Režie: Cody Cameron a Kris Pearn  
Mládeži přístupno.      Délka filmu: ca. 96 min.    Český dabing.    ŠÚ projekce 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 28.6.  Kino nehraje. 

 


