
    31. ročník, rok 2014, číslo 6 

 

Vážení  spoluobčané, 

jaro se chýlí ke konci a loučí se s námi velmi teplými dny. Rekordní teploty zaznamenané 
v posledních dnech nám připomněly blížící se léto a tím čas dovolených a prázdnin, které 
potěší především ty nejmenší. A takový malý prázdninový dárek ke konci školního roku 
obdržely děti, které se zúčastnily dětského dne pořádaného tradičně ZŠ a MŠ Pernink a obcí 
Pernink za přispění našich hasičů SDH Pernink a několika málo dobrovolníků. Kvůli téměř 
nulové pomoci ze strany veřejných dobrovolníků na organizaci dětského dne se již tradiční 
pohádkový les přesunul do prostor základní a mateřské školy, kde byl pro ty nejmenší 
připraven bohatý program. Jistě všichni zúčastnění potvrdí, že i letošní oslava ke dni dětí se 
povedla na výbornou a pevně věřím, že příští rok přibudou další dobrovolníci, bez kterých se 
bohužel žádná veřejná akce nemůže obejít. Děkuji všem, kteří se na dětském dni podíleli a 
věnovali kousek svého času nejmenším včetně sponzora dětských vod  Karlovarská 
Korunní, s.r.o.  

Upozornění: Vzhledem k probíhajícím výkopovým pracím v obci dbejte zvýšené 
opatrnosti, děkujeme za pochopení. 

Během letních prázdnin bychom chtěli obnovit hřiště u fontány („U Letadla“), které by 
sloužilo veřejnosti k míčovým hrám, jako jsou volejbal, nohejbal, fotbal  a jiné podobné 
sportovní aktivity. 

Chcete-li se dozvědět více o aktivitách a požárních zásazích hasičů Pernink, tak nahlédněte na 
webové stránky  www. hasicipernink.cz 

Na podzim letošního roku proběhnou komunální volby do zastupitelstva obce, kdy následující 
čtyři roky budou Vámi zvolení zástupci rozhodovat o dalším rozkvětu naší obce. Je důležité si 
uvědomit, že Vy, občané obce Pernink, můžete o dění v obci rozhodovat nejen Vaším 
volebním hlasem, ale i Vašimi nápady a připomínkami. Komunikace s občany by pro 
zastupitele, tedy volené zástupce občanů, měla být nejčastější aktivitou. A může se tak dít 
nepřímo prostřednictvím různých informačních médií, nebo přímo, osobně. Máte-li nějaké 
nápady, myšlenky či  námitky týkající se obecních záležitostí, jak zpestřit život v obci, co by 
v obci mělo vzniknout, opravit se nebo vybudovat, sdělte je nám, zastupitelům, ať můžeme 
připravit novému zastupitelstvu námět, který mu může být v dalším volebním období 
nápomocen při stanovování obecních priorit. 
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Vaše příspěvky můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu : starostka@pernink.eu,  
ladislav.vetesnik@seznam.cz nebo podatelna@pernink.eu či můžete bezplatně využít 
poštovní schránky umístěné u vchodu do informačního centra v budově obecního úřadu. 
 
Na závěr nám dovolte Vám popřát krásné léto, pohodové prázdniny a příjemnou dovolenou.
  

   Váši Jitka Tůmová, starostka a Ladislav Vetešník, místostarosta obce 

 
 

 
Usnesení 38. zasedání ZO Pernink ze dne 19. 5. 2014  

 
1/38/14 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Václava Maška,  a Petra Groha  a pořizovatele 
zápisu Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
2/38/14 ZO schvaluje program jednání 38. Zasedání  a jeho doplnění. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
3/38/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 37. Zasedání. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
4/38/14 ZO Pernink vydává Územní plán Pernink formou opatření obecné povahy. Hlasování  
pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
5/38/14 ZO Pernink ruší Územní plán sídelního útvaru Pernink ke dni nabytí účinnosti 
nového Územního plánu Pernink. Hlasování:  pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
6/38/14 ZO schvaluje vítězem nabídkového řízení na firmu , Ostrov Unionplast Group s.r.o 
Krušnohorská 1292, Ostrov pro výměnu oken v kabinách TJ Sokol za částku 55717,-, 
s vítězem  nabídkového řízení si TJ Sokol Pernink uzavře smlouvu sám. Hlasování: pro 6 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
7/38/14 ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a 
smlouva  o právu provést stavbu č. iV-12-0009186/VB001 s firmou ČEZ Distribuce, se 
sídlem Děčín, Teplická 874/8 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
8/38/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 dle rozpočtového členění – dotace na 
volby 2014. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
9/38/14 ZO schvaluje  Vnitřní směrnici schvalování účetní uzávěrky Obce Pernink č. 1/2014 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 

Úplné znění 38. 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 
 
Den dětí v Perninku 

V pátek 6. června jsme v Perninku oslavili Mezinárodní den dětí. Sluníčko  nám přálo, a tak 
jsme mohli oproti loňskému roku všechny soutěže a hry prožít pod širým nebem. Všechny 
děti měly možnost prožít řadu soutěží a her. Děti si zasoutěžily, opekly buřtíka, pískoviště se 
stalo na chvíli stavebním i bojovým polem. Proběhly hřiště ZŠ s disciplínami (běh v 
megaholinách, slalom se speciálními brýlemi, plechovkový hrad), aby si opět užily zahradu 
mateřské školy a školní družiny, kde pro ně byly nainstalované zbrusu nové houpačky a 
housenková prolézačka. Kluky zaujala hasičská auta i výstroj, ale co nejvíce děti potěšilo, 
byly nafukovací hrady se skluzavkou, na kterých se dostatečně vyřádily pod dohledem paní 
starostky Jitky Tůmové. Potěšilo nás, že i rodiče se zapojovali do některých disciplín, a vrátili 
se tak na chvíli do dětských let. 

Obci patří velké poděkování za zajištění sladkých cen, občerstvení pro děti a zabezpečení 
podmínek pro hladký průběh odpoledne.  

Děkujeme rodičům, sponzorům a zaměstnancům školy, kteří se na akci podíleli.  

Mezinárodní den dětí má dlouholetou tradici, věděli jste, že první zmínka proběhla již v roce 
1920 a svátek se slaví od roku 1950, kdy se do oslav zapojilo přes 60 zemí? Jsme země tradic, 
a tak se velmi těšíme na další společný zážitek. 

Kolektiv ZŠ a MŠ Pernink 
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Za vysloužilé elektrospotřebiče výlet do pražské ZOO 
 
Pro letošní školní rok jsme uzavřeli sběr bodů za vysloužilé elektrospotřebiče. Budou nám 
sečteny a my si budeme moci vybrat jejich hodnotu. Oproti loňským ročníkům je to změna. 
V dřívějších ročnících jsme za sběr obdrželi peníze, za ně následně nakupovali sportovní 
potřeby do školy. Nově za body můžeme vybírat jak sportovní potřeby, tak i hry, výlety a 
školní pomůcky.  
Podmínkou soutěže je  body vyčerpat ke konci školního roku – jinak propadají. 
Děti si vybraly výlet do pražské ZOO. V rámci této soutěže jsme se přitom umístili na 1. 
místě v krajské soutěži Věnuj mobil. Nejlepší sběrač mobilů byl Jindřich Duda, žák 4. třídy.   
 
Jak si stojíme v bodovém kapitálu? 
 
Aktuální stav bodů: 1 184 
 
Datum transakce Počet bodů Typ transakce  Druh transakce Komodita 
 30. 05. 2013      150    Přičtení bodů   Registrace do projektu   
 18. 06. 2013    2 550    Přičtení bodů    Sběr elektrozařízení     850 kg  
 20. 12. 2013      738     Přičtení bodů    Sběr elektrozařízení     246 kg  
 03. 03. 2014              3 361    Odečet bodů    Nákup dárku                švihadlo  
 
SKIPROPE           PROFI BASIC, Sada připravených preparátů 100ks  
 
 04. 04. 2014    1 107       Přičtení bodů    Sběr elektrozařízení   369 kg 
 
 
VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOT ŘEBIČE ALE ODEVZDÁVÁME STÁLE  ! 
 

Eva Hejtmánková 
 
Rozloučení s páťáky 
 
Výlet do Zoologické zahrady v Praze 
 
Naše škola vyhrála v karlovarském kraji 1. místo ve sběru starých mobilů. Největším počtem, 
a to 74, přispěla s pomocí paní učitelky Krnáčové naše třída. Vyhráli jsme vstupenky do zoo.  
Na výlet jsme vyrazili 10. června se Student Agency. V autobuse nám nabídli čaj nebo horkou 
čokoládu a pak nám pustili film.                                                                                                                            

Michaela Janecká 
 
Když jsme dojeli na Florenc, pospíchali jsme do podzemky. Kousek jsme jeli metrem a kousek 
autobusem. Do zoologické zahrady jsme se všichni těšili.První , ke komu jsme se rozběhli, byli 
tučňáci. právě začínalo jejich krmení.                                                                                               

Jindra Duda 
 
Viděli jsme třeba zebry, žirafy, lvy a tygry. Bylo to super, jen suvenýry byly strašně drahé. 
                                                                                                                                 Ondra Duda 
  
Nejvíc mě fascinovala anakonda a lachtani. Celý výlet hodnotím asi pěti hvězdičkami. Jsem 
rád, že moji spolužáci donesli tolik mobilů. Nejvíce jich sehnal Jindra.                                     

Marek Beňovský 
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V zoo se mi nejvíce líbili tučňáci, opice a tuleni. Naše snaha stála za to.                      

Natálie Vaníčková 
 
Až na to, že bylo velké horko, se mi na výletě líbilo. A mojí třídě taky. Celou cestu domů jsme 
si povídali o zvířatech, které jsme viděli.                                                                              

 Tina Kučerová 
 

Také jsme se podívali na cvičení lachtanů, na hrochy a další zvěř. Moc se mi to líbilo a ráda 
bych tam jela ještě znova.                                                                                                                     

Eliška Dáňová 
 
Moc se mi to líbilo, ale bylo strašné vedro. Ale jela bych znova.                                   

Eliška Plevová 
 

.... Bylo strašný horko, ale my jsme si vzali stříkačky na květiny a byli jsme celí mokrý.... 
nakonec jsme jeli busem, metrem a zase na Florenc, a hurá domů.                                                   

Michaela Janecká 
 

Všechny děti  musím  velice pochválit, neboť celodenní výlet zvládly bez sebemenších 
problémů, s dobrou náladou  a bez  zbytečného hašteření.  Myslím, že to byla pěkná 
tečka na závěr. Na závěr nejen školního roku, ale i dosavadního společného soužití v 
jedné třídě. Páťáci odchází na druhý stupeň  a se čtvr ťáky se musím po třech letech také 
rozloučit, protože v září mě budou čekat naši prvňáčkové. Děti, byly jste a jste fajn 
třída, takže hodně štěstí a zdaru v dalším školním roce. Zároveň bych chtěla poděkovat 
rodičům za jejich spolupráci v tomto školním roce a popřát krásné léto.  
A huráááá na prázdniny! 

                                            Mgr. Erika Krná čová, třídní učitelka 
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                                                                                  TJ Sokol Pernink 
 
 
Hodnocení sezony 2013/ 2014 TJ Sokol Pernink „A“ 

Pro novou sezónu pozici trenéra převzal Petr Fritch, u týmu zůstal jako asistent Jiří Mikeš ml. 
Trenérům se podařilo tým doplnit především o mladé hráče, kteří se okamžitě začlenili do 
týmu, což je veliká devíza do dalších let. Jedná se především o Rudu Kokrhela, Nguiena 
Gianga (King), Pavla Kotrlu a Davida Braného. Všichni jmenovaní prošli žákovským 
družstvem v Perninku, což svědčí o výborné práci trenérů mládeže, za kterou bych jim chtěl 
touto cestou poděkovat. Jarní část sezóny u nás výborně odehrál Miroslav Živanovič, který 
přišel jako náhrada za Honzu Jandu, který byl na půlročním hostování v Nové Roli. Jako 
velmi platná posila se také ukázal Marek Kasparides. 

Konečné osmé místo v tabulce bereme jako splněný cíl, který jsme si před sezonou dali a jako 
reálný obraz odvedených výkonů. Některé zápasy se nám hrubě nepovedly  (v Děpoltovicích 
a Lokti), jiné naopak. Vyzdvihl bych domácí zápas s Bochovem, který divákům nabídl 
atraktivní fotbal, se spoustou branek a šancí. Naším nejlepším střelcem se opět stal Jan Janda 
s 12 vstřelenými góly, které vsítil v podzimní části soutěže. 

Závěrem tradiční poděkování všem lidem, kterým není fotbal v Perninku lhostejný a 
podporují ho. Zvláštní poděkování patří Obci Pernink, která TJ Sokol Pernink dlouhodobě 
podporuje. 

                                                                                  Karel Kunst – předseda TJ Sokol Pernink 

  TABULKA 

Rk. Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  PK (Prav)  

 

1. Děpoltovice 26 21 1 4 101: 39 64  ( 25) 
 

2. Bochov B 26 15 2 9 119: 88 47  ( 8) 
 

3. Verušičky 26 14 4 8 86: 61 46  ( 7) 
 

4. Stanovice 26 13 5 8 75: 59 44  ( 5) 
 

5. Potůčky 26 13 5 8 75: 58 44  ( 5) 
 

6. Sl.Junior KV 26 12 2 12 79: 77 38  ( -1) 
 

7. Hájek 26 11 5 10 49: 44 38  ( -1) 
 

8. Pernink 26 10 4 12 69: 68 34  ( -5) 
 

9. Počerny 26 10 2 14 63: 75 32  ( -7) 
 

10. Dvory 26 10 2 14 64:106 32  ( -7) 
 

11. Štědrá 26 8 6 12 68: 69 30  ( -9) 
 

12. Hroznětín B 26 8 5 13 62: 74 29  (-10) 
 

13. Sedlec B 26 7 3 16 48: 92 24  (-15) 
 

14. Pila B 26 5 4 17 42: 90 19  (-20) 
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P o z v á n k a 
 

Zveme zájemce – členy SPCCH i nečleny - na zábavné odpoledne s hudbou 
a bohatým dárkovým Košem štěstí, které se koná v 

 
úterý 24. 6. 2014 od 14:00 do 18:00 

 
 
 

v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné (dobré autobusové spojení tam i zpět). 
Malý 

příspěvek do Košíku štěstí je vítán. 
 
 

Ingrid Doleželová,  Lydia Holá 
důvěrnice SPCCH pro Pernink 

 
 

 

                                                                                     
Obecní úřad informuje 

 

 

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 6, vydáno 17. 6. 2014 

 



 8 

 

 
 

 
 

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

 
 
 
Sobota 5.7.    KANDIDÁT   (ČR-Slovensko 2013) Drama, komedie, thriller 
Skutečný příběh, který se nestal…V dnešní době jsou nejcennějším zbožím informace. 
Film Kandidát ukazuje velkou moc médií, která manipulováním s událostmi mohou 
ovlivňovat celý svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta. Do 
volby hlavy státu zbývají 2 měsíce. Úspěšný a vlivný majitel reklamní agentury Adam 
Lambert přijímá lukrativní zakázku. Má realizovat prezidentskou kampaň pro zvláštního 
kandidáta - nevýrazného, maloměstského podnikatele. Cílem je pouze rozvířit politické vody 
a ubrat pár hlasů protistraně. Lambert je zvyklý bez skrupulí každým manipulovat a vždy 
dosáhnout svého. Jenže na večírku v klubu se nechá vyprovokovat a uzavře sázku se svým 
rivalem - Ivanem Mullerem, který pracuje pro jasného favorita celých voleb. Ve hře je 
přibližně sedm miliónů eur. Lambert vsadil všechen svůj majetek na jediného koně, 
neznámého kandidáta. Zapřísáhnul se, že z této nuly udělá nového prezidenta, a to rovnou v 
prvním kole prezidentských voleb... Kandidát zobrazuje, co se na politické scéně děje nebo 
velmi lehce udát může. Je cynickou analýzou společnosti, která se nechá manipulovat 
bohatými a mocnými. Ti, kteří tahají za nitky, vytvářejí svět, ve kterém mizí hranice mezi 
pravdou a iluzí či dobrem a zlem…  Hrají: Marek Majeský, Monika Hilmerová, Michal 
Kubovčík, Michal Dlouhý, Pavel Slabý ad. Režie: Jonáš Karásek. Doporučená přístupnost: od 
12 let. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota  12.7.   Kino nehraje. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota  19.7.   Kino nehraje. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 26.7.    NĚŽNÉ  VLNY    (ČR 2014) Komedie  
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi 
nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního plavce a milující maminka, bývalá 
hvězda dětské lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné 
priority - především rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu 
odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu zásadního, zmizí mu 
Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 198… Hrají: Táňa Pauhofová, Hynek 
Čermák,Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk, Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána 
Medvecká, Václav Kopta ad. Režie: Jiří Vejdělek. Mládeži přístupno.           


