
 

     27. ročník, rok 2010, číslo 8 
 
 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři! 
 

Ráda bych Vás informovala o akcích, které chceme ještě tento rok udělat. Na 
opravu živičných povrchů v Bludenské ulici jsme od krajského úřadu dostali 
dotaci 290 tis. Kč, máme tedy prostředky na opravu jen části ulice - druhou část 
bychom chtěli dokončit v příštím roce. Dále jsme obdrželi dotaci ve výši 150 tis. 
Kč na zpracování návrhu územního plánu, který bude hotov do konce letošního 
roku. Novinkou bude i tzv. dirty park pro mládež, který vznikne s pomocí dotace 
ve výši 35tis. Kč. V tomto zábavném parku na běžeckém kolečku pak najdete 6 
skoků a nájezdovou rampu pro adrenalinový sport na speciálních kolech. 
V rámci Svazku obcí Bystřice jsme také získali dotaci na zpracování projektové 
dokumentace cyklostezek mezi naší obcí a městem Abertamy a Horní Blatnou. 
Obec rovněž vypsala nabídkové řízení na výměnu kotle a radiátorů v domě na 
Blatenské ul. 30. Zatím jsme ale s ohledem na finance nerozhodnuli, zda k 
rekonstrukci topení dojde.  

A právě u hospodaření naší obce bych se teď ráda 
trochu zastavila. Dobře víte, že si obec v loňském 
roce vzala úvěr ve výši 35 mil. Kč na výstavbu 
komunitního centra a následně pak ještě další úvěr 
ve výši 3,8 mil. Kč na dofinancování této akce. Na 
35 mil. Kč jsme přitom měli krytí z dotace, kterou 
jsme obdrželi z Regionálního operačního 
programu Nuts II Severozápad. Nyní Vám mohu 
s nelíčeným potěšením říci, že tento úvěr máme 
již celý uhrazený, což znamená, že jsme odevzdali 
veškeré dokumenty, monitorovací zprávy a další 
potřebné podklady k tomu, aby nám byla dotace 
celá uhrazena. Celkem jsme obdrželi 35,2 mil. Kč, 
druhý úvěr jsme nedočerpali celý, z něho jsme si 
vypůjčili pouze  2,4 mil. Kč a ty se nám podařilo 
rovněž splatit.  
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V této souvislosti musím připomenout, že v loňském roce byly přitom příjmy 
obce ze sdílených daní nižší o 20%, což bylo zhruba o 1,5 mil. Kč méně, než 
jsme původně předpokládali. Tuto špatnou situaci jsme ale díky tomu, že jsme 
důsledně šetřili, překonali. Jsem proto moc ráda, že Vám mohu sdělit, že naše 
obec od 27. 7. 2010 nemá žádné dluhy, to znamená, že jsme splatili oba úvěry 
včetně úroků. Zkrátka celková finanční situace obce je v současné době dobrá a 
stále ještě máme v rezervě částku 1,5 mil. Kč na termínovaném vkladu obce, na 
kterou jsme nemuseli ani v té nejkrajnější situaci sahat.  
Chtěla bych proto poděkovat především naší paní účetní, která bděla nad 
hospodařením obce, ale také celému pracovnímu kolektivu obce za jejich 
odvedenou práci a všem externím spolupracovníkům, kteří se podíleli na 
úsporných opatřeních a jejich dodržování. A samozřejmě i Vám všem za 
pochopení a trpělivost.  
Díky oddlužení obce můžeme začít s přípravami na další akce, ať už to bude 
výstavba nových chodníků či rekonstrukce stávajících, realizace propojení 
Školní louky s Velflinskou ul., či přístupová cesta k ČOV, oprava živičných 
povrchů obecních komunikací, oprava hřbitovních zdí, rekonstrukce veřejného 
osvětlení, úprava školního hřiště, oplocení dětského hřiště, instalace laviček a 
další. Zkrátka, čeká nás spousta práce, aby se Vám v naší obci žilo dobře, a 
abyste tady byli spokojení. 

         Vaše Jitka Tůmová 
 

 
 

Srdečně Vás zveme 
 

na 4. ročník Perninského běhu 
 od obecního úřadu na vlak, 

 

který se bude konat 
 v neděli 29. srpna 2010 od 9:30 hodin. 

 
Prezence závodníků se uskuteční od 9:00 do 9:30 hodin 

v infocentru při OÚ Pernink. 
 

Dobové  kostýmy    vítány! 
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TJ Sokol Pernink  

 
 
Vejprty úspěšné v Memoriálu Miroslava Mitterpacha 
 
Za krásného počasí na bezvadně upraveném hřišti TJ Sokola Pernink byl v 
sobotu 17. července sehrán 9. ročník Memoriálu Míry Mitterpacha. K 
fotbalovému klání se sešli hráči Staré gardy Pernink, Mixu Pernink, Vejprt, 
Kovářské a Štěchovic. 
Jednotlivá vzájemná utkání probíhala v přátelském duchu tak, jak to bývá 
zvykem při takových  akcích. 
 
Nejúspěšnějšími se v letošním turnajovém klání 
stali a 
  
1. místo získali hráči Vejprt, 
2. místo získali hráči Kovářské, 
3. místo získali hráči Mixu Pernink, 
4. místo získali hráči Staré gardy Pernink. 
 
Nejlepším střelcem byl vyhodnocen pan Papučík, 
hráč Vejprt. 
Nejlepším brankářem pan Mašek, hráč Kovářské. 
Nejlepším hráčem pan Štefan, hráč Mixu Pernink. 
Cenu útěchy získali hráči Štěchovic. 
 
Hráči Štěchovic totiž bohužel odstoupili z turnaje, protože jim během hry někdo 
vykradl šatnu. Nepříjemnou záležitost jsme předali Policii ČR k šetření a 
věříme, že pachatelé budou brzy dopadeni a spravedlivě potrestání. 
 
Poděkování za perfektní přípravu patří realizačnímu týmu ve složení Milan 
Mitterpach, Tonda Sedlák, Jirka Ryzka, Venca Bláha, Venca Mašek, Jára 
Ducký, Franta Štefan, Marian Panak a sponzorům paní Haně Mitterpachové,  
manželům Marušce a Milanovi Mitterpachových, firmě Quilt Pernink, rodině 
Dvořákových, rodině Grundových, panu Jiřímu Ryzkovi a panu Františku 
Štefanovi, kteří finančně či jinak přispěli na tuto akci. 
 
                  Marian Panak, předseda TJ Sokol Pernink  
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TJ Sokol Pernink – rozpisy fotbalových zápasů 

 
 

1.B třída – podzim 2010 
 

DATUM                                         ZÁPAS                                                     VÝKOP 
       

So   14.8.10          Útvina -  Pernink          17.00 
 

So   21.8.10       Pernink - Dolní Žandov                10.30 
 

So   28.8.10      Pernink – Březová           10.30 
 

Ne    5.9.10                  Kraslice – Pernink                  14.00 
 

So   11.9.10    Pernink – Božíčany                 10.30
  

So   18.9.10   Kynšperk -  Pernink                   15.00 
 

So   25.9.10       Pernink – Hroznětín                   10.30 
 

So   2.10.10       Nejdek – Pernink             16.00 
 

So   9.10.10       Pernink – Loket                     10.30 
 

So 16.10.10       Sedlec – Pernink               15.30 
 

So 23.10.10       Pernink – Teplá                       10.30 
 

Ne 31.10.10       Král. Poříčí „B“ – Pernink               14.30 
 

So   6.11.10       Pernink - Skalná                          10.30 
 

4. Třída Muži „B“ podzim 2010 
 

Ne   22.8.10            Pernink - Ol. Vrata               17.00 
 

Ne   29.8.10           Pernink -  Sedlec „B“           17.00 
 

Ne     5.9.10            Štědrá - Pernink                   17.00 
  

Ne   12.9.10                 Pernink - Stružná                             17.00 
 

So   18.9.10            Jáchymov „B“ - Pernink        15.00 
 

Ne   26.9.10             Pernink - Kr. Údolí                 16.30 
 

Ne    3.10.10             Otročín - Pernink                    16.00 
 

Ne  10.10.10           Pernink - Bochov „B“           16.00 
 

Ne  17.10.10            Valeč - Pernink                        14.00 
 

Ne  24.10.10             Pernink - Údrč                       15.30 
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Okresní p řebor žák ů - podzim 2010 

 

DATUM                                       ZÁPAS                                    VÝKOP 
 
Ne    29.8.10                      Pernink - Bochov                                 14.30 
 

So      4.9.10                      Nejdek - Pernink                                  10.00 
 

Ne    12.9.10                      Pernink - Kolová                                  14.30 
 

So    18.9.10                      Jáchymov - Pernink                             10.00 
 

Ne    26.9.10                      Pernink - Pila                                       14.00 
 

Út     28.9.10                      Pernink - Útvina                                   14.00 
 

Ne    3.10.10                      Hroznětín - Pernink                              12.30 
 

Ne  10.10.10                      Útvina - Pernink                                   10.00 
 

So  16.10.10                      Bochov - Pernink                                 13.00 
 

Ne  24.10.10                      Pernink - Nejdek                                  13.00 
 
 
 
 

Důležité  upozornění! 
 
 
Uzávěra silnice II/221 v úseku Merklín-Pstruží v době od 16. 8. do 24. 9.10 
 
V rámci rekonstrukce silnice II/221 v úseku Merklín-Pstruží bude s největší 
pravděpodobností od 16. 8. do 24. 9. 2010 silnice v tomto úseku pro silniční 
dopravu uzavřena. Povolení k vjezdu bude mít pouze dopravní obsluha, 
autobusy, složky IZS (policie, hasiči, sanita). Důvodem uzavírky je 
především bezpečnost dopravy, v tomto úseku se nachází skalní masiv, 
který je v havarijním stavu a při odebírání kamene dochází k odštěpení 
úlomků, které ohrožují jak projíždějící automobily, tak i cestující v nich. 
Firma Eurovia musí provést sanaci tohoto skalního masivu a za stávajícího 
silničního provozu toto není možné. Rovněž se bude v této době provádět 
pokládka živičného povrchu v celé šíři silnice bez prostřední spojovací 
spáry, která by v zimním období dělala později problémy. 
Firma Eurovia CS děkuje proto všem řidičům za pochopení. 
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Letní kulturní a sportovní kalendář 2010 

 

 
7. 8. -  NOHEJBALOVÝ TURNAJ ABERTAMY - umělka, start v 10:00,  
prezentace v 9:00 
 

7. 8. - 4. ročník KRUŠNOHORSKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE ŽEN  
od 14:00 na fotbalovém stadionu TJ Potůčky (pro nepřízeň počasí byl turnaj 
přeložen ze 25. 7. na tento termín) 
 

7. 8. - JÁCHYMOVSKÁ POUŤ - horní část náměstí, 353 811 379, Jáchymov 
 

7. 8. - ZNC - koncert plzeňské kapely Znouzecnost, punk,  Hrad Loket 
 

14. 8. - KONCERT STREDOVEKÉ HUDBY hrad Loket, 352 684 648 
 

14. 8. - FESTIVAL BEZ HVEZD - multikulturní rockový festival 
Vystoupí: Kurtizány z 25. Avenue, První hore, Hentai Corporation, Zajíc 
Company, Censorshit, Goodfellas, areál koupaliště Nová Role, 607 860 423 
 

16. 8. - KONCERT SEFARDSKÝCH PÍSNÍ A KELTSKÉ HUDBY  
Jáchymov, 353 811 379 
 

20. 8. - NOCNÍ PROHLÍDKA, hrad Loket, 352 684 648, Loket 
 

21. 8. - LETNÍ ROCKOVÁ NOC POTŮČKY  (Madness, Mimo-to, Liberate, 
Capybara a Nil), Potůčky, 724 325 456 
 

23. 8. - 27. 8. - ŘEZBÁRSKÉ SYMPOZIUM, Abertamy  
 

23.8. - 30. 8. - PLENÉR LOKET 2010 - Mezinárodní výtvarné a sochařské 
sympózium, Loket, 602 576 963 
 

27. 8. - VARHANNÍ KONCERT  se zpěvem za doprovodu trubky, kostel sv. 
Jáchyma, 353 811 379, Jáchymov 
 

27. 8. - KONCERT KARLOVARSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU 
(Vivaldi, Mozart), Divertimento - smyčcový orchestr KSO, Kostel Sv. Máří 
Magdalény, Karlovy Vary 
 

28. 8. - LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI Abertamy  
 
28. 8. - PSÍ VOJÁCI - koncert sk. F. Topola, underground, hrad Loket 
 

28. 8. - KONCERT ADAMUSOVA TRIA S VEČERNÍ PROHLÍDKOU 
KLÁŠTERA kostel Zvěstování P. Marie, DK Ostrov, 351 001 003, Ostrov 
 

29. 8. - 4. ročník PERNINSKÉHO BĚHU OD OBECNÍHO ÚŘADU NA 
VLAK. Start v 10:00, prezentace v 9:30   
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Akce komín 
Nezdá se to, ale zima se přece jen blíží. Zájemci si mohou podat 
písemnou žádost o vyčištění komína (jméno, adresa, telefon) do 
infocentra nebo schránky obecního úřadu v Perninku, a to nejpozději 
do 22. srpna. Bližší informace budou upřesněny v příštím vydání 
perninských novin. 
          Rudolf Höhnl, zastupitel 
 
 
  

UUppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  ooddvvoozz  TTKKOO  vv  11..  ppoolloolleett íí  22001100  
llzzee  zzaappllaatt ii tt   nneejjppoozzdděějj ii   

  ddoo  3300..  ssrrppnnaa  22001100    
vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu..  

  
 

 
Upozorňujeme čtenáře Perninských novin, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, 
popř. v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. Za obsah článku 
odpovídá autor. 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.  
Děkujeme. 

Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 

 
PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 

Milan Vachel 
Žižkova 896 (naproti radnici) 

362 21 Nejdek 
           NABÍZÍ:  

• Brikety 
• Mostecké uhlí 
• Pytlované brikety 
• Dřevěné brikety 
• Pytlované dřevo 
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
• Doprava sypkých materiálů 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Vždy od 18:00 hodin  Vstupné: 55,-Kč
    

Sobota 7.8.   Kino nehraje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.8.  SEX VE MĚSTĚ 2  (USA 2010) Romantická komedie 
Carrie, Samantha, Charlotta a Miranda jsou zpátky… Režie: Michael Patrick 
King - Zábava, móda, přátelství – nejen toto všechno znovu přínáší film, 
ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda. Poznejte jejich životy 
a lásky po dvou letech. Co se stane po tom, co řeknete své Ano? Život je takový, 
jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to „Sex ve městě”, kdyby život 
neměl v záloze pár překvapení. Tentokrát v podobě úžasného dobrodružství 
plného slunce, které čtveřici žen přímo smete z New Yorku do jednoho 
z nejluxusnějších exotických míst na zemi, kde party nikdy nekončí a něco 
tajemného je za každým rohem. Je to únik, který přicházi v ten pravý okamžik 
pro všechny čtyři kamarádky, které bojují proti tradiční roli manželství, 
mateřství a věcí s nimi spojených. Koneckonců, někdy si prostě musíte jen 
vyrazit ven na dámskou jízdu...Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin 
Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, David Eigenberg, Evan Handler, Jason 
Lewis, Mario Cantone, Willie Garson ad. Doporučená přístupnost: od 12 let.   
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 21.8.  MOON  (USA 2009) Sci-fi thriller  -To nejtěžší, co tě může potkat 
250 000 mil od domova, jsi ty sám… Režie: Duncan Jones 
Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) je jediným zaměstnancem pobývajícím na 
měsíční základně firmy Lunar Industries, se kterou uzavřel tříletou smlouvu. 
Jeho úkolem je kontrolovat jinak plně zautomatizovanou těžbu vzácného plynu 
Helium-3, který je na Zemi používán jako palivo. Spojení mezi základnou a 
Zemí není kvůli pravidelným poruchám téměř možné a tak je Samovým jediným 
společníkem a zároveň pomocníkem inteligentní počítač Gerty (jeho hlas 
namluvil Kevin Spacey). Po téměř třech letech v izolaci si Sam nepřeje nic 
jiného, než být zpátky na Zemi se svou ženou a malou dcerou, která se narodila 
těsně před jeho odjezdem. Do návratu na Zemi mu naštěstí zbývají už pouhé dva 
týdny. Samův zdravotní stav se ale začíná zhoršovat. Bolesti hlavy a halucinace, 
kterými trpí, způsobí při rutinní prohlídce jednoho z těžebních strojů téměř 
fatální nehodu, při které je Sam zraněn. Následně překvapivě zjišťuje, že na 
Měsíci není sám a co víc, že jeho svět možná zdaleka není takovým, jak se zdál 
být… Hrají: Sam Rockwell, Kevin Spacey (hlas Gerty), Dominique McElligott, 
Rosie Shaw, Adrienne Shawad ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.     České titulky.   
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 28.8.   Kino nehraje! 


