
    31. ročník, rok 2014, číslo 7 - 8 

 

Vážení občané,  

Na svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad nebo domácností jsme uzavřeli 
smlouvu s firmou Marius Pedersen. V obci jsou hned čtyři místa, kde se  může ukládat.  

Hnědé kontejnery o objemu 1100 l najdete na parkovišti v Blatenské ulici, dále u 
Obecního úřadu, u hřbitova a na Školní Louce. 

Upozorňujeme Vás, že do biologicky rozložitelného odpadu patří a můžete do těchto 
kontejnerů  odkládat pouze:  

listí, trávu, zbytky rostlin – kořeny, listy zeleniny, květiny apod., dále kousky větví a 
keřů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), spadané ovoce 
(prokládané trávou a řezem keřů), zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, 
kousky jablek apod. 

CO DO KONTEJNERU s biologicky rozložitelným odpadem NEPATŘÍ? 

Komunální směsný odpad, živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, 
papír, sklo, plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady. 

Žádáme Vás proto o striktní dodržení  složení odpadů. Odpad bude vyvážen  1x týdně, 
vždy v úterý, 

Vaše starostka 

Jitka Tůmová 
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CO SE DĚLO NA KARLOVARSKU?  

 

LANOVKU OTESTOVALY PIVNÍ SUDY 

 

 Pivní sudy místo lidí? - ano, zbrusu novou  

lanovku na Klínovci totiž testovalo 450 sudů. 

Lanovka musí unést minimálně čtyřiadvacet tun 

– zkouška tak prověřila všechny bezpečnostní a 

brzdové systémy.  

 Při testování museli nové, čtyřmístné 

sedačky, správně zatížit. Aby provozovatelé měli 

jistotu, že lanovka takovou zátěž uveze, naložili 

na ni o čtyři tuny víc. 

 Zkouška dopadla na výbornou a lanovka 

se chystá na ostrý provoz. První návštěvníci se na ni svezou letos v prosinci.  

 

 

V HROZNĚTÍNĚ SE STAVÍ OBCHVAT  

 Nebezpečná místa na silnici  

v Hroznětíně se už na konci příštího roku 
stanou minulostí. Začala tam totiž stavba 
obchvatu, který městu výrazně uleví.  

 Hlavním cílem je odvést dopravu 
směrem od Ostrova. Víc než pětikilometrový 
obchvat povede přes železniční trať do 
Merklína a napojí se na stávající silnici.  

Na opačné straně zase obchvat odvede 

provoz od Karlových Varů směrem k obci 

Potůčky.  

 Řidiči se nemusí bát dopravních uzavírek – jen v místech, kde se stavba napojí na 

stávající silnici, dojde k částečnému omezení.  

 Komplikace čekají jen na cestující vlakem. Musí totiž počítat s úplnou výlukou na trati 

z Karlových Varů do Merklína. 

 

Foto: Internet 

Foto: Internet 
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NEJDECKÁ LÉČEBNA PROŠLA ZMĚNOU  

 

Výraznou proměnou prošla bývalá léčebna v Nejdku. 

Rekonstruovaná budova se stala vyhledávaným místem pro 

rehabilitaci pacientů po úrazech i útočištěm nevyléčitelně 

nemocných.  

Léčebna dostala novou střechu, fasádu, vnitřní prostory jsou přizpůsobeny k pohodlí 

lidí. Navíc je ještě ale plánují úpravy okolí.  

Pacienti tam časem najdou pergoly, posezení pro rodiny a vedení léčebny nechá 

nainstalovat i venkovní rehabilitační stroje.  

 Zařízení získalo certifikát, který všem klientům bez rozdílu, zaručuje nejvyšší 

standardy péče. O péči se stará primář, tři lékaři a přibližně šedesát zdravotníků.  

 

NNNNĚCO ZE SPORTUCO ZE SPORTUCO ZE SPORTUCO ZE SPORTU 
 

PERNINŠTÍ FOTBALISTÉ VZALI PROHRU SPORTOVNĚ 

A ještě aby ne. Vždyť šlo o přátelské 

utkání fotbalistů proti hokejistům HC 

Energie. Domácí se jim sice hrdě postavili, 

ale nakonec šest jedna prohráli. Hráčům 

hrozilo i podkrušnohorské počasí. Chvílemi 

to vypadalo, že sprchne. Nakonec se ale 

umoudřilo.  

Podle řady hráčů jsou takové zápasy skvělým 

odreagováním. Pro hokejisty i něčím novým. Vyměnit 

hokejku, brusle a led za kopačky a trávu, nejspíš není nic 

snadného.  

Perninští se ale nedají. Nezklamou fanoušky 
a místní. Ti zaplnili celou tribunu a zuřivě fandili. 

Zápas si užili i ti nejmenší. Všichni se s nimi nakonec 
vyfotili a děti si odnesly i podepsaný plakát hokejistů 

domů na památku.           
(val) 

 
 

Foto na této stránce: hokejkv.cz 
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                                                                        ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLYZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLYZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLYZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
 
 

LOUČENÍ S DRUŽINOU 

 Spacáky, sladkosti a mazlíky na spaní v pátek třináctého června odložily děti a vyrazily 

za dobrodružstvím. Samozřejmě bez rodičů.  

 Ani mraky, které hrozily deštěm, neodradily ani nás ani učitele od loučení se školou a 

spolužáky. Počasí nám ale přálo. Dorazili jsme na Blatenský vrch, kde na nás čekali rodiče 

Samuela  s připraveným ohništěm, vybalili jsme si buřtíky a asi vyhladovělí cestou jsme si je 

opekli a s chutí snědli. A následovalo hledání pokladu, který jsme našli velmi rychle, asi 

protože jsme byli řádně posilněni. Na zpáteční cestě jsme si zazpívali i naši hymnu a plnili 

úkoly, které byly pro někoho pěkným oříškem.  

 Po návratu do družiny jsme chvíli nechali odpočinout našim nožičkám a už jsme se 

připravovali na lampionový průvod naši obcí Perninkem. Šli jsme a všem pocestným jsme 

přáli krásný večer a u domu Tomáška Dörflera na nás čekala jeho maminka  s mísou plnou 

sladkých jahod, to bylo krásný a jako dík,  jsme tento dům přejmenovali na „Jahodový dům“, 

kde bydlí paní Jahodová.  

 Zahlédli jsme i měsíc, který byl právě třináctého v úplňku. Plni dojmů jsme se začali 

ukládat ke spánku. Najednou ale začala z vedlejší místnosti hrát hudba.  okamžitě jsme se 

probrali a roztančili se v rytmu disco. Po tanci jsme se už ale opravdu zachumlali do spacáků 

a usnuli, jako když nás do vody hodí.  

 Ráno jsme se probudili a měli jsme už připravený čaj i s domácí buchtou, kterou 

upekla naše paní vychovatelka, snídaně to byla moc dobrá, stihli jsme si ještě všichni říct, co 

se nám nejvíc líbilo, ale nedohodli jsme se….. líbilo se nám úplně všechno! Před uložením do 

našich pelíšků, jsme chodili se podepsat na ulici před školní družinou a jeden nápis zněl: „ 

Bylo to moc fajn“ Ano, bylo to moc fajn, užili jsme si legraci, zábavu a všem nám bylo spolu 

moc dobře!!!! 

 Přejeme všem krásné dny v době prázdnin, aby byly tak krásné  jako ten náš loučící 

den v družině. 

         Hanka Schadeová, Vlasta Bláhová se svými dětmi družiníky 

 

 

ROZLUČKA SE ŠKOLOU 

 Výlety, vycházky, exkurze nebo opékání buřtů – tohle všechno nechybělo poslední 

školní týden. Nesl se totiž v duchu společných aktivit třídních učitelů a jejich svěřenců  
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 Sladkou tečku ve školní kuchyňce si 

připravili žáci ze čtvrté a páté třídy. Udělali si 

takovou malou rozlučkovou hostinu. Samozřejmě 

na ni nechyběly rychlé špunty. Aby jim ale 

pořádně vytrávilo, vyrazili nejdřív otestovat 

stezku do Abertam a tamní dětské hřiště. 

  Do Krajského střediska ekologické 

výchovy v Chebu se vydal první stupeň. Tam se 

děti dozvěděly něco o životě hospodářských 

zvířat. Zážitkově-naučný program o zpracování 

mléka a výrobě mléčných produktů čekal zase na 

starší žáky. Každý si mohl vyrobit dokonce i 

vlastní sýr.  

 Mladší děti zkoumaly pod mikroskopem 

složení svého oblečení a následně hledaly 

odpověď na otázku: Jak vyrostl na louce svetr?  

 Dozvěděly se něco o zvířatech a 

rostlinách, které člověk od nepaměti využíval 

k textilním účelům.  Jak dlouhá cesta je od ovčího rouna až ke svetru dětem ukázal zkušený 

instruktor. Jednotlivé postupy si mohl každý i vyzkoušet.  

Nakonec si  účastníci odváželi  domů vlastní plstěnou kuličku. 

  Poslední výlet na Blatenský vrch nám překazilo počasí, nicméně i tento den 

trávily děti dle svého gusta, a to v zápalu společenských her. I přesto si všichni byli vědomi 

toho, že už se jen jednou vyspí a je tady vysvědčení.  Kromě zasloužených známek si každý 

odnášel také malý dáreček za snahu, za pěkné chování nebo za sběr vysloužilých elektro 

spotřebičů. 

….a v době, kdy čtete tyto řádky, už všichni zaslouženě odpočívají a užívají si volna. 

                                                                                                                                Mgr. Erika Krnáčová 
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                  39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 23.6. 2014    39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 23.6. 2014    39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 23.6. 2014    39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 23.6. 2014  
 

1/39/14 ZO schvaluje p. Aloise Štaubera  a p. Ivetu Dibelkovou   jako ověřovatele zápisu a p. 
Jitku Tůmovou  jako pořizovatele zápisu  39. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

2/39/14 ZO schvaluje program jednání 39. Zasedání. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

3/39/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 38. Zasedání. Hlasování: pro 8, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
 

4/39/14   ZO schvaluje : 
- účetní závěrku obce za rok 2013, ve které byly obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a 

výdajů v úplném členění platné rozpočtové skladby a dalších finančních operací v tak 
podrobném členění a obsahu, že bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce, jí zřízené 
příspěvkové organizace a hospodaření s obecním majetkem bez výhrad 

- protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013, jehož součástí je zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2013, závěrečný účet obce Pernink za rok 
2013 a inventarizace obce Pernink za rok 2013 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
Hospodářka ZŠ a MŠ Pernink informovala zastupitele o hospodaření příspěvkové organizace 
za rok 2013, zastupitelé měli k dispozici výkazy hospodaření, nikdo neměl žádné dotazy ani 
připomínky k hospodaření příspěvkové organizace, a tak bylo hlasováno. 
 

5/39/14  ZO schvaluje  účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink za rok 2013 
bez výhrad. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/39/14 ZO schvaluje  
- převod hospodářského výsledku  PO  ZŠ a MŠ Pernink  následně:  zůstatek střediska 9900 HČ 

ve výši Kč 63 801,70  a  zůstatek střediska 8800 ve výši Kč 106 657,06 na účet Obce Pernink 
vedený u Komerční banky K.V. č.ú. 2520341/0100 a to nejpozději do 30.6.2014 

- poskytnutí účelového  příspěvku z rozpočtu obce na náklady spojené s projektem, „Investice 
do rozvoje vzdělávání „ ve výši Kč 43480,- , tyto finanční prostředky budou v průběhu 
projektu vráceny příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ do jejího rezervního fondu  nejpozději 
však do 30.6.2015. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

7/39/14 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink použití částky na dopravu žáků školy do Eibenstocku 
z režijních nákladů. Hlasování: pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/39/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu rodinného domu v Nádražní 
ul. s p. Jakubem Pospíšilem, bytem Pražská 260, Abertamy a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

9/39/14 ZO bere na vědomí plnění hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink 
k 31.3.2014. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/39/14 ZO bere na vědomí plnění hospodaření Obce Pernink k 31.3.2014. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/39/14 ZO schvaluje koupi p.p.č. 261/9 o výměře 99 m2 v k.ú. Pernink   od manželů 
Kristýny a Milana Chlupáčových, Rennerova Pernink 104 za částku Kč 525,-, kdy obec ponese 
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Höhnl) 



 7 

Dále byla projednáno znění  dohody s firmou BAU-STAV o ukončení smluvního vztahu 
z 1.4.2010 
 

12/39/14 ZO schvaluje uzavření dohody s firmou BAU-STAV, a.s. se sídlem Loketská 344/12, 
Karlovy Vary o ukončení smluvního vztahu ze dne 1.4.2010  – smlouvy o nájmu a smlouvy o 
smlouvě budoucí  na p.p.č. 792/1 a  792/18 v k.ú.Pernink   a pověřuje starostku obce 
podpisem této dohody, zároveň schvaluje převod částky Kč   448280,- do 14 dní ode dne 
podpisu dohody a částky 400000,- Kč nejpozději do 31.8.2014    na účet firmy BAU-STAV, a.s. 
Karlovy Vary vedeny u KB Karlovy Vary č.ú. 27-6625880287/0100  a pověřuje starostku a 
účetní  obce provedením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Ing. 
Kokrhelová) 
 

13/39/14 ZO neschvaluje uzavření smlouvy s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 
353/88, Karlovy Vary  a přijetí příspěvku ve výši Kč 160000,- na akci „Pernink stezka pro pěší“ 
z důvodů nedostatku finančních prostředků a pověřuje starostku obce oznámit tuto 
skutečnost na Karlovarský kraj a pověřuje starostku podání žádosti o dotaci ve 2. kole. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

14/39/14 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na údržbu a opravy běžeckých tratí, a to ve 
výši Kč 100000,- Kč (dotace 50%) a dále schvaluje podání o dotaci na údržbu válečného 
hrobu na místním hřbitově ve výši Kč 30000,- a pověřuje starostku podáním obou žádostí 
v termínu do 15.7.2014 na Krajská úřad Karlovarského kraje. Hlasování: pro 9 hlasy, proti 
nikdo, zdržel se nikdy. 
 

15/39/14 ZO stanovuje  pro volební období 2014-2018 počet členů zastupitelstva obce 
Pernink na 9 (slovy devět). Hlasování:  pro 7 hlasů, proti 2  hlasy (p. Höhnl, ing. Kokrhelová), 
zdržel se nikdo. 
 

16/39/14 ZO schvaluje prodloužení smlouvy o zimní údržbě dodatkem č. 2  s firmou Stanislav 
Sloup, Farma Pstruží, 363 01 Ostrov, Pstruží 23, IČ 11393815 na sezonu 2014/2015  za 
stávajících podmínek. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

17/39/12 ZO schvaluje záměr prodej   části p.p.č. 2509/1 v k.ú. Pernink o výměře cca 50 m2 
a nařizuje na 27.6.2014 na 18.00 místní šetření. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

18/39/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014, které se týká dotace na automatizaci 
knihovny. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

19/39/14 ZO schvaluje posunutí hranice pozemku části  p.p.č. 349/1 schváleného pro 
výstavbu administrativní budovy a zázemí pro Lesy ČR, Lesní správu o cca 15 m tak, aby 
vodovodní přípojka k benzinové čerpací stanici a nově vybudovaná přeložka kanalizačního 
řadu vedená přes p.p.č. 349/1 zůstaly na pozemku v majetku obce. Obec prodá část p.p.č. 
349/1 s.p. Lesy ČR po zaměření pozemku a vytvoření geometrického plánu, jehož náklady 
ponese s.p. Lesy ČR.. Hlasování:  pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

20/39/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Marius Pedersen,  a.s. Průběžná 1940/3, 
Hradec Králové IČ 42194920 na  likvidaci bio odpadu v obci -  pro 4 stanoviště. Hlasování: pro  
9 hlasy, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

21/39/14 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši Kč 20,- na osobu (seniory) na obědy , 
kteří se stravovali ve školní jídelně, příspěvek bude poskytnut za pondělí až pátek  v období 
od 7.7.2014 do 22.8.2014, celková částka bude poskytovatelem stravy řádně vyúčtována a 
předložena nejpozději do  31.8.2014 Obci Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
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22/39/14 ZO rozhodlo, že odstoupí od smlouvy o centrálním nákupu telekomunikačních 
služeb uzavřené s Karlovarským krajem, Závodní 353/88, Karlovy Vary  důvodem je špatné 
pokrytí sítě vybraného operátora. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

                  40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 10.7. 2014   40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 10.7. 2014   40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 10.7. 2014   40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 10.7. 2014 
  

1/40/14 ZO schvaluje ověřovatele zápisu ing. Janu Kokrhelovou a Jaroslava Aiznera, 
pořizovatele zápisu pak Jitku Tůmovou. Hlasování : pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/40/14 ZO schvaluje program 40. zasedání včetně doplnění. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/40/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 39. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/40/14 ZO schvaluje firmu DOZORSTAV, s.r.o., Jahodová 479/8, 36007 Karlovy Vary, IČ 
28382234 jako vítěze veřejné zakázky „ Pernink-realizace úspor energií objektu základní 
školy v Perninku“ za cenu Kč 3046821,- včetně DPH a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy o dílo. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Höhnl). 
 

5/40/14 ZO schvaluje příkazní smlouvu na zajištění výběru zhotovitele a technického dozoru 
stavby s firmou STAVING-INVEST, s.r.o. Rokycanova 1929, 35601 Sokolov za cenu Kč 99000,- 
bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se 1 hlas (p. Höhnl) 
 

6/40/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést starbu rodinného domu na p.p.č. 
782/22 v k.ú.Pernink s Alžbětou Grohovou, Blatenská 26, Pernink a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 
Poznámka:  
Další, v pořadí už jednačtyřicáté zasedání obecního zastupitelstva, se uskuteční 15. září od 
17:30 hodin.  
 
Úplné znění 39. a  40. zasedání zastupitelstva obce, je k dispozici na internetových stránkách 

obce www.pernink.eu, nebo na úřední desce Obecního úřadu. 
Pokud máte zájem o celé znění zasedání zastupitelstva můžete si ho nechat vytisknout 

v podatelně – Infocentru. 
 

 
 

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: podatelna@pernink.eu, lucie.valerianova@gmail.com, 

nebo přineste přímo do infocentra,T.G.M. 1, 362 36 Pernink. Redakční rada: 
Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková, Lucie Valeriánová 

Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 
Ročník 31, číslo 7-8, vydáno 18. 7. 2014 
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                                                                                  OBECNÍ OBECNÍ OBECNÍ OBECNÍ ÚÚÚÚŘADADADAD INFORMUJE INFORMUJE INFORMUJE INFORMUJE 
 

POPLATKY ZA VÝVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU V 1. POLOLETÍ 2014 

je možné zaplatit 

do 31. srpna 2014 

v podatelně Obecního úřadu Pernink.  

 

KADEŘNICTVÍ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU  

ZAČNE OPĚT FUNGOVAT OD KONCE ČERVENCE.  

 

Krajská umělecká asociace a Svazek obcí Bystřice 

 

Vás zve v pátek 25. července v 17 hodin 

 

na závěrečnou výstavu v rámci konání 

 

Mezinárodního uměleckého sympozia Milíře 2014 

 

Místo: Horní Blatná sál hotelu Modrá Hvězda, 

náměstí Sv. Vavřince 39 

 

Motto sympozia: Pocta Jindřichu Konečnému a jeho kraji 

 

 

PERNINSKÝ BĚH od obecního úřadu na vlak  

se uskuteční na přelomu srpna a září. Přesný datum bude uveden na plakátech.  

 

INZERÁTY, SLUŽBY 

KADEŘNICTVÍ  

Alena Peřinová s 12letou praxí 

v budově Zdravotního střediska, 1. patro 

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY: pánské, dámské, dětské. Objednávky na telefonním čísle: 723 544 846 
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                                                                                           INFORMACE Z OKOLÍINFORMACE Z OKOLÍINFORMACE Z OKOLÍINFORMACE Z OKOLÍ 
 

 

ROZŠÍŘÍ SE SJEZDOVKA NA KLÍNOVCI?  

 Terénní úpravy, zabudování umělého zasněžování a rozšíření o víc než dva hektary 

sjezdovky – tohle na příznivce zimních sportů čeká nejspíš na Klínovci. Karlovarský kraj se 

totiž tímto střediskem na základě oznámení skiareálu začal zabývat.  

 Až do třetího srpna můžete zasílat vyjádření k plánované modernizaci a rozšíření 

sjezdovky.  

                      (val) 

NÁSTRAHY NA SILNICÍCH 

 Kvůli stavbě kanalizace je částečně uzavřena silnice v Chodovské ulici v Nejdku. Práce 

tam potrvají až do konce srpna.  

 Na trase Pernink – od křižovatky na Oldřichov směrem na Nejdek je silnice uzavřena 

kvůli rekonstrukci úplně. Opravy skončí na konci září.  

Až do dvacátého prosince musí řidiči počítat s částečnou uzavírkou od železničního 
přejezdu v Perninku směrem na Nejdek. Tam se také opravuje silnice.              

(val) 

 

Komentář Lucie Valeriánové   
Na film do kina?  

Kdepak, to je dávno minulost. Kina skomírají. Kde jsou ty doby, kdy si lidé na 

dobrý filmek zašli do kina? Usedli do prosezených sedaček, koupili popcorn a 

colu a dychtivě sledovali promítací plátno, na kterém běžel zrovna film, který 

tak dlouho chtěli vidět?  

Já vám povím, kde jsou – dávno pryč.  

Zlobte se na mne, nebo ne, ale řada lidí zpohodlněla. Proč by totiž chodila někam, 

kam by se musela obléct a navíc ještě z kapsy utrousit nějakou tu „kačku“, když si právě ten 

dobrý film můžou stáhnout pohodlně doma z internetu? A navíc ještě zadarmo.  

Hodí ho na flashku, tu strčí do plazmové televize a v teple domova si ho pak někdy 

prohlédnou.  

Teď ale ruku na srdce – kdo z vás si někdy film nepouštěl třeba natřikrát? Neusnul  u něj a pak 

marně tápal po pasáži, kde zhruba asi usnul?  

Není čas od času lepší zajít do kina, nasát tu správnou atmosféru a potkat třeba i pár 

známých a po skončení projekce si o ni ještě na místě popovídat? Třeba i u piva. 

V kině máte aspoň jistotu, že neusnete. A věřte, neusnete. Nikdo z vás si totiž 

„nelajzne“ to riziko, že by chrápal. Žádný člověk totiž pak nechce poslouchat posměšky ještě 

roky po události – hele, to je ten, co v kině vytuhnul a tloukl špačky.  
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 

 
Sobota 2.8.    JAKO  NIKDY   (ČR 2013) Psychologické drama 

Konec léta ve filmu Jako nikdy znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. 
Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu 
krásných obrazů - ale ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných 
umělců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho poslední útočiště, 
smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené nemocnici. Chce se skácet se ve stoje, tak 
jak žil. Pro tento komorní film jsou klíčové tři postavy, vedle hlavního hrdiny jsou tu dvě 
ženy…   Hrají: Petra Špalková, Jiří Schmitzer, Taťjana Medvecká, Marek Němec, Jana 
Pidrmanová, Zdeněk Palusga, Marek Taclík, Luboš Veselý ad. Režie: Zdeněk Tyc. 
 

Sobota  9.8.   VELKÁ  OŘÍŠKOVÁ  LOUPEŽ  (Kanada-USA-Jižní Korea 2014) Animovaný.  
Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé krysa a 

veverka Bručoun vyloupit obchod plný oříšků, na který omylem narazí. Jejich svět je 
najednou krásnější. Plánují to největší přepadení v historii hlodavců. Jenže se k nim 
přichomejtne zbytek kamarádů z parku – přímo 13 milovníků oříšků, kteří jim situaci značně 
zkomplikují. Zvířátka však vůbec netuší, že obchod je jen krycí místo pro lupiče. Ti se chystají 
vyloupit banku skrz vykopaný tunel a místo pytlů s penězi podstrčit pytle ořechů. Rozhodně 
je na co se těšit.    Hrají: v českém znění Surly - Zdenek Hruska; Grayson - Filip Jancik; Raccon - 
Jaromír Meduna; Andie - Anna Brouskova ad. Režie: Peter Lepeniotis. 
 

 

Sobota  16.8.   KRÁSKA  A  ZVÍŘE  (Francie 2014) Fantasy 
Bylo nebylo….Žil kdysi jeden kupec, jehož nejmilejší dcera se jmenovala Kráska. Kupec 

přišel o vše během strašlivé bouře a jeho rodina byla zruinována. Jednoho dne ztracen 
uprostřed lesa objevil něco úžasného, hrad plný bohatství. Za utrženou růži pro Krásku, 
však obludné Zvíře požadovalo jeho smrt. Kráska se obviňuje za jejich strašlivé rodinné 
neštěstí a rozhodne se obětovat místo milovaného otce. Nicméně, to není smrt, která jí čeká 
v hradě Zvířete, ale spíše zvláštní magický život, radost a melancholie. Vyzbrojena jen svou 
odvahou a otevřeným srdcem, Belle triumfuje nad nebezpečím. Jak už to v pohádkách bývá, 
všechno dobře dopadne. Kráska se do zvířete zamiluje, princi se vrátí jeho původní podoba a 
budou žít šťastně a spokojeně. Režie: Christophe Gans.  
 

Sobota 23.8.    KHUMBA   (Jižní Afrika 2013) Rodinný, animovaný, dobrodružný 
Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodil 

napůl pruhovaný a napůl bílý. Navíc když začalo období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že 
je prokletý a že je příčinou všech nepříjemností. Stádo v čele s jeho otcem ho tedy vyhnalo. 
Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného ale zároveň zábavného 
dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt své rodiny…    Režie: Anthony 
Silverston.  Mládeži přístupno.  
 

Sobota 30.8.   PRODLOUŽENÝ VÍKEND  (USA 2013) Romantické drama 
Od režiséra filmů Lítám v tom a Juno… Příběh filmu Prodloužený víkend je křehký jako 

broskvový koláč, který v něm hraje zásadní roli. Vypráví ho úspěšný režisér a scenárista Jason 
Reitman, jenž má rád neobvyklé hrdiny, ať jsou jimi těhotná puberťačka, vášnivý obhájce 
kouření nebo citově vyprahlý sběratel nalétaných kilometrů… 

Hrají: Kate Winslet, Josh Brolin, Tobey Maguire, Gattlin Griffith ad. Režie: Jason 
Reitman.  
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 
 

Sobota 6.9.    BABOVŘESKY  2   (ČR 2014) Komedie 
               Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, 
která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící 
se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. V příběhu 
nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou.  
              Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel 
Kikinčuk, Jan Dolanský, Bronislav Kotiš, Pavla Bečková ad.  Režie: Zdeněk Troška.  Mládeži 
přístupno.   
 

Sobota  13.9.   NOE  (USA 2014) Dobrodružný, katastrofický 
 Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Režisér Darren Aronofsky, 
tvůrce Černé labutě a dalších výjimečných filmů stvořil výpravné katastrofické drama, které 
vám odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji asi ještě neslyšeli. 
Zneklidňující vidina smrtící záplavy pronásleduje Noema (Russell Crowe) ve snách čím dál 
častěji. Tu i další podivná znamení mu pomůže rozluštit moudrý Metuzalém (Anthony 
Hopkins). Země se ocitla na kraji propasti, kam ji zavlekla lidská rasa. Nejvyšší se rozhodl pro 
kompletní restart v podobě gigantické potopy a pro obnovu člověčího druhu si vybral právě 
Noema a jeho početnou rodinu… 
              Dále hrají: Jennifer Connelly, Emma Watson ad. Režie: Darren Aronofsky.   
Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 138 min.      
 

Sobota  20.9.   ANGELIKA  (Francie 2013) Dobrodružný, romantický 
              Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil milióny diváků po celém 
světě. Markýza Angelika Sancé de Monteloup je nejen mladá a okouzlující, ale také 
neústupná a svéhlavá. Proti své vůli je provdána za bohatého muže, který je o mnoho let 
starší než ona. Hrabě Joffrey de Peyrac je zjizvený a má pověst mocného čaroděje a temného 
kacíře. Přes počáteční odpor Angelika poznává Peyracovu skutečnou tvář vzdělaného a 
něžného člověka a zamiluje se do něj. Peyracovo nesmírné bohatství, přepych a svůdná krása 
jeho manželky Angeliky vyvolá žárlivost a závist v králi Francie, Ludvíkovi XIV. Na jeho rozkaz 
musí být  Peyrac odstraněn… 
               Hrají: Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Tomer Sisley, David Kross, Simon Abkarian ad. 
Režie: Ariel Zeitoun.    Doporučená přístupnost: od 12 let.  
 

Sobota 27.9.    RYCHLÝ STRIPES   (Jižní Afrika-USA 2004) Rodinný, animovaný, komedie 
Podobně jako prasátko Babe, které se chtělo stát pasteveckým psem, má sen i 

Proužek, mládě Zebry omylem opuštěné v bouři potulným cirkusem. Proužek má sen vyhrát 
dostihy. A to ne ledajaké, ale rovnou nejslavnější dostihový závod světa: Kentucky Derby 
Open. Pruháček je zachráněn panem Walschem, trenérem koní a majitelem malé farmy. Na 
farmě se brzy seznámí i s ostatními zvířátky: poníkem Tuckerem, moudrou kozou Franny, 
potrhlým kohoutem Reggiem a dalšími. Také se spřátelí s Channing, dcerou pane Walsche, 
která má stejný tajný sen jako on. Oba dva, s pomocí svých zvířecích přátel, pak musí bojovat 
s předsudky a posměchem ostatních („ Nejsi kůň!“, „Jsi jenom holka!“), aby naplnili svůj 
velký sen: Vyhrát prestižní závod a porazit všechny ty ušlehtilé čistokrevné koně a namyšlené 
žokeje.   Režie: Frederik Du Chau. 


