
 

 

     27. ročník, rok 2010, číslo 9 
 
 
 
Vážení spoluobčané, milé děti! 
 
Letní prázdniny utekly jako voda a je tady nový školní rok, chtěla bych proto 
popřát našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, aby se do ní vždy těšili a 
hodně se naučili... My, dospělí, dobře víme, že 1. září je hodně důležité datum 
v životě každého školáka, a tak doufáme, že jste vykročili tou správnou nohou, 
ať se Vám vše daří! Stejné přání platí i dětem a rodičům, kteří vedli nejmenší 
poprvé do mateřské školy. Věřím, že i jim se bude ve školce líbit a budou tam 
spokojené. No a všichni školáci od těch nejmenších až po ty velké si budou 
moci konečně v tomto školním roce pořádně užít i sportovní halu, takže myslím, 
že jim kromě školních povinností zbyde i dost prostoru pro volný čas, sport a 
zábavu. I z tohoto pohledu patří sportovní hala jako součást KC Krušnohorka 
k nejvýznamnějším úspěchům uplynulého období života obce.   

Když se ohlédnu ještě 
k posledním srpnovým 
dnům, mám pro Vás 
výsledky IV. ročníku 
běhu od obecního 
úřadu na vlak. Musím 
říci, že akce se opět 
podařila, i počasí se 
v neděli na chvilku 
umoudřilo. Celkem si 
přišlo zaběhat 33 
závodníků úplně všech 
věkových skupin. 
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Letošní nejlepší časy: Martin Müller (muži 19-49 let) 3,55 min a Eva 
Hejtmánková (ženy 19-49 let) 4,37 min. V dětských kategorií pak byli nejlepší: 
Filip Halapej  (starší žáci) 4,09 min., Štěpánka Tůmová (starší žákyně) 4,10 
min., z mladších žáků a žákyň byli nejlepší Eliška Tůmová s časem 5,21 min. a 
David Halapej s časem 4.41 min. Celkové výsledky budou umístěny na 
www.pernink.eu. Všem vítězům ještě jednou blahopřejeme a děkujeme 
organizátorům a sponzorům, kteří se na běhu podíleli (Obec Pernink, Witte-
Nejdek, restaurace TINA manželé Jitka a Milan Tůmovi, TON – manželé Věra a 
Milan Zahrádkovi, Budvar, Coca-cola). 
Ráda bych ještě upozornila spoluobčany, kteří bydlí v Bludenské ulici, že v 
pondělí 6. září začne oprava živičného povrchu této ulice. Touto cestou Vás chci 
proto požádat, abyste v  době opravy omezili průjezd svými vozidly pouze na 
nezbytně nutnou dobu, abyste s auty parkovali na Vašich pozemcích, a nebránili 
firmě EUROVIA CS pracovat na silnici. V Bludenské ulici dojde v zadní části 
ke srovnání a dorovnání vozovky kamennou drtí, dále k vyfrézování stávajícího 
živičného povrchu, následně pak k položení nového živičného povrchu ve 
stávající šíři vozovky, dorovnání krajnic, úpravě vodovodních a plynových 
uzávěrů a kanalizačních vpustí ve vozovce. Žádám proto všechny dotčené 
obyvatele o pochopení a případnou součinnost s pověřenou firmou. Děkuji Vám 
a společně s Vámi se těším na spravenou ulici. 
 
         Vaše Jitka Tůmová 
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Sbor dobrovolných hasičů 

 
Povodně 2010: Humanitární pomoc obce a SDH Pernink 

 
Obec Pernink ve spolupráci s SDH zorganizovala humanitární sbírku obcím 
postiženým povodněmi. Odvoz této sbírky do zatopených oblastí obce Nová Ves 
se uskutečnil ve dnech 14. a 15. srpna ve složení Karel Kadrliak, Václav Bláha, 
Jindřich Mach, Jan Kolitsch a Martin Kelich. Předání humanitární sbírky bylo 
jen jedním z důvodů 
přítomnosti 
perninských hasičů      
v zatopených oblastech. 
Naši hasiči především 
konkrétně pomáhali při 
odklízení následků 
povodní: káceli stromy, 
čistili zanesené kanály, 
odčerpávali vodu. Za to 
patří výše jmenovaným 
hasičům velký dík!  
Domů se chlapi vrátili 
v neděli večer a jak 
říkali, pocity z pobytu v 
zatopených oblastech 
se nedají popsat. Ještě jednou děkujeme. 
                                                                Jaroslav Novotný, místostarosta obce 
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Cvičení hasičů v Horní Blatné 
 

V Horní Blatné se ve dnech 31. 7. - 1. 8. konalo cvičení hasičů, kterého se 
zúčastnilo 15 jednotek z celého Karlovarského kraje. Na programu cvičení byla 
dálková doprava vody z Blatenského rybníka pod viaduktem na rozhlednu na 
Blatenském vrchu. Pro dopravu vody jsme použili 6 motorových čerpadel. 
Délka dopravy vody byla 2800 metrů s převýšením 195 metrů, použili jsme 150 
kusů hadic typu B. Vše se odehrálo jen s malými obtížemi a výsledek cvičení 
považujeme za pozitivní. 
                                                                               SDH Pernink 
 
MAN je skutečně velkým pomocníkem 
 
Letošní srpen byl ve znamení 2. výročí zakoupení nového výkonného 
hasičského vozu CAS 185 MAN. Vozidlo jsme pořídili ze státních dotací, dotací 
Karlovarského kraje a významným finančním podílem přispěla i obec. MAN je 
velkým pomocníkem při plnění náročných úkolů vyplývajících z naší činnosti a 
za to všem, kteří jeho koupi umožnili, osobně děkujeme. 
 
                                                      Karel Kadrliak, velitel SDH Pernink 
 

 
TJ Sokol Pernink 

 
Ohlédnutí za létem + Rozpis utkání 
 

V červenci pořádal Tomáš Kalán na hřišti v Hroznětíně dovednostní fotbalovou 
soutěž. Šlo o  předvedení různých dovedností s míčem – žonglování, střela na 
terč, přihrávka na určené místo, slalom atd. Za Pernink se zúčastnili tři chlapci - 
V. Abrahám, J. Kotrla a V. Mašek ml. Kluci se výborně bavili a výsledkově 
nedopadli špatně. Ve svých kategoriích vždy v horní polovině. 
 

Václav Mašek, trenér žáků 
 

Rozpis zápasů žáci - podzim 2010 
3.   Nejdek      : Pernink      4.9.  10:00 So 
4.   Pernink    : Kolová            12.9.  14:30 Ne 
5.   Jáchymov : Pernink   18.9.  10:00 So 
6.   Pernink    : Pila             26.9.  14.00 So 
1.   Pernink    : Útvina            28.9.  14:00 Út 
7.   Hroznětín : Pernink            3.10.  12:30 Ne 
8.   Útvina      : Pernink                   10.10. 10:00 Ne 
9.   Dochov    : Pernink   16.10. 13:00 So 
10. Pernink    : Nejdek   24.10. 13:00 Ne 
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Ve fotbalovém turnaji žen byl Pernink druhý 
 

V sobotu 7. srpna se v Potůčkách konal již IV. ročník  
KRUŠNOHORSKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE ŽEN.  

Nastoupila proti sobě 3 fotbalová družstva – Potůčky, Pernink a Abertamy. 

Perninské družstvo i přes nepřízeň počasí obhájilo loňské 2. místo, ve složení: 
Eva Kunstová (kapitán), Monika Žiláková, Kamila Janecká, Alice Fleissigová, 
Nikola Žiláková, Helena Kalánová, Jana Šťastná, Ilona Höhnlová, Klára 
Grohová, Alžběta Grohová, Šárka Říhová a Lenka Šochmanová. Nikola 
Žiláková přitom obdržela cenu za nejtechničtější hráčku turnaje. Gratulujeme! 
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Co je možno považovat za objemový odpad:  
stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a 
krabice od domácích přístrojů a zařízení, apod. 
 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  
nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, 
bytových jader, nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad 
ze zahrad, popel, odpad z likvidace autovraků, pneumatiky, staré 
oblečení, hadry a boty, případně pytle a krabice naplněné drobným 
odpadem z domácností, záchody, umyvadla, dveře, apod.  
 

Pro nebezpečný odpad přijede jako vždy firma Sater Chodov s 
nákladním vozem. Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové 
firmy, které předají osobně nebezpečný odpad.  

 

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které 
mají nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.:baterie 
a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, léky, zařízení 
s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a mrazničky, zářivky, 
televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a 
pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací 
přípravky, fotochemikálie, pesticidy, jakož i  obaly a odpady 
znečištěné látkami. 
 

 
Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 
proběhne  v sobotu 25. září 

na těchto stanovištích: 
 

  v 9:00 hod. u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 
            v 10:00 hod. u PIVNICE KONGO  na Blatenské ul. 
v 11:00 hod. na Karlovarské ul. odstavná plocha vedle RAGAZI 

12:00 hod na Školní louce PNEU SERVIS  
(zde pouze objem. odpad z domácností) 
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Jan Zenker oslavil devadesátiny v kruhu přátel 
 

Příznivci bílé stopy v Krušných horách, lyžaři 
různých generací, se ve čtvrtek  12. srpna sešli 
v perninském  penzionu,  aby rodákovi 
z Perninku, nestorovi a spoluzakladateli  
krušnohorského lyžování - panu Janu 
Zenkerovi poblahopřáli k jeho životnímu 
jubileu: devadesátce.  
 

Společné zakládání  lyžařských oddílů, 
výsledky lyžařských závodů,  fotografie z dob 
aktivního sportování a mnoho a mnoho dalšího 
bylo námětem milého společného setkání. 
Mezi gratulanty nechyběli bývalí vynikající 
lyžaři, ale i řada významných sportovců 
našeho regionu.   

                                                                            

Rádi bychom poděkovali organizátorům za pozvání a Panu Zenkerovi 
přejeme do dalších let pevné zdraví.    
        
            Za krušnohorské lyžaře Iveta Dibelková 
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Kulturní a sportovní kalendář září 2010 

 

 
4. 9. CHODOVSKÉ POSVÍCENÍ 
4. 9. KRAJSKÁ VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN, KAKTUSŮ A 
BONSAJÍ - KASS Chodov 
4. 9. REGGAE GOTTSTEIN KONFERENC - festival reggae, koncert, hrad 
Loket 
5. 9. KARLOVARSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL - 15. ročník 
Mezinárodní festival folklorních souboru z celého světa 
5. 9. PRINC BAJAJA - pohádka, Docela velké divadlo (Zahájení 2. Dětského 
festivalu)Karlovarské městské divadlo, KMD, 353 225 537, Karlovy Vary 
8. 9. POCTA GERSHWINOVI - koncert, Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers, swing Karlovarské městské divadlo 
9. 9. - 31. 10. ŠIMON BREJCHA - PAST NA MOUCHY (BUCH MUCH), 
výstava. Experimentální malby, asambláže, kresby vzniklé z přírodních 
materiálů. Letohrádek Ostrov 
10. 9. - 1. 10. 52. DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ PODZIM - Mezinárodní 
hudební festival, Karlovy Vary 
10. 9. PŘÍBĚH GRANDHOTELU PUPP - doprovodná přednáška k probíhající 
výstave. Muzeum Nová Louka 
10. 9. - 23. 10. ZDENĚK MILER - O KRTEČKOVI, výstava, kostel Zvěstování 
P. Marie 
11. 9. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ 
ZAHRADĚ, Botanická zahrada, výstava pod širým nebem „Blíže ke hradu 
blíže“, Zámek Bečov 
11. 9. VOJTA KIDÁK TOMÁŠKO A LUBOMÍR MELICHAR - folkový 
koncert, hrad Loket 
12. 9. HURVÍNKOVA DOBRODRUŽSTVÍ - loutková pohádka, Divadlo 
Spejbla a Hurvínka,,Karlovarské městské divadlo 
13. 9. S PYDLOU V ZÁDECH - komedie, Divadelní společnost Josefa 
Dvoráka, Karlovarské městské divadlo 
15. 9. TANČÍRNA - Divadlo Radka Brzobohatého, Karlovarské městské 
divadlo 
16. 9. KDYŽ HARRY POTKAL SALLY (N. Ephron) - Divadlo Palace. 
Hr: J. Langmajer, I. Jirešová, Karlovarské mestské divadlo 
16. 9. - 31. 10. ZDENĚK SÝKORA - KRAJINA, 
výstava krajinářské tvorby z 50. až 90. let 20. století, významného českého 
umělce, Galerie umění K. Vary 
17. 9. SETKÁNÍ U ALADINA - vyprávění orientálních pohádek dětské odd., 
Krajská knihovna Karlovy Vary 
17. 9. SCÉNICKÉ ČTENÍ, Půda Staré radnice, Ostrov 
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18. 9. DEN SENIORŮ V KV ARÉNĚ- Zábavný pořad Města Karlovy Vary pro 
seniory, KV Arena 
18. 9. LA BOHÉMA (G. Puccini) - opera, Severočeské divadlo opery a baletu 
Karlovarské městské divadlo 
18. 9. LÁSKA, MANŽELSTVÍ - komponovaný pořad, Královská mincovna 
Jáchymov5 
19. 9. VODNICKÁ POHÁDKA - Divadýlko Mrak, Karlovarské městské divadlo 
19. 9. KRTEK – pohádka, Půda Staré radnice,Ostrov 
20. 9. NO NAME (SK) - rockový koncert, Karlovarské městské divadlo 
22. 9. - 23. 9. MUZIKÁL POMÁDA - muzikál plný známých písniček a tance 
KV Arena 
22. 9. TŘI SESTRY (A. P. Čechov) - Divadlo Na Fidlovačce, Hr: T. Töpfer ad. 
25. 9. ROZMARNÝ DUCH – duchařská komedie Noela Cowarda od 17:00 
hod. v zahradě Bečovského zámku. 
25. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ NA RÝŽOVNĚ, Abertamy 
25. 9. NOČNÍ PROHLÍDKA - hrad Loket 
26. 9. MICHAELSKÁ POUŤ NA STARÉM NÁMĚSTÍ V OSTROVĚ 
29. 9. CHICAGO - muzikál, Divadlo J. K. Tyla, Karlovarské městské divadlo 
 
*Podrobné informace v Infocentru při Oú Pernink 
 
 
 

 
 

Akce komín pokračuje 
 

Jak jsme slíbili, informujeme zájemce o vyčištění komína, kteří podali 
žádost do 22. srpna v Infocentru (Oú), že akce proběhne 18. a 19. září 
od 9:00 hod. 
Cena za vyčištění je stejná jako v roce 2009 a to 150 až 200 Kč. 
 

Zastupitel Rudolf Höhnl 
 

 
 
 
 

V září opět začíná cvičení pro ženy, 
každé úterý a čtvrtek od 18.00 hod.  
Těšíme se na Vás tedy již v úterý 7.9.2010. 

                        

                                                                     Vaše cvičitelky 
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POTŘEBUJETE  BRÝLE? 
 

Společnost  OPTIK ART, s.r.o. 
Vám pomůže. 

 

PŘIJEDEME K VÁM. 
 

Změříme Váš zrak,  
doporučíme a zhotovíme 

kompletní brýle dle Vašich 
potřeb. 

 

KDY: středa 15. 9. 2010 
 

OD:  10:00 - 14:00 hod. 
KDE:   Společenská místnost v domě 
s pečovatelskou službou v Perninku 

(Domov důchodců) 
a 

OD:  14:30 - 18:00 hod. 
KDE:   Zasedací místnost obecního     

           úřadu v Perninku (1.p.) 
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NONSTOP 
 
                      

      
Nabízíme: 
 
- veškeré instalatérské a topenářské práce  
- montáž podlahového vytápění 
- instalace solárních panelů + zelená úsporám 
- výměna stoupaček včetně kanalizace -    
  montáž kotle na peletky + zelená úsporám 

Tomáš Horvát 
tel.  773 115 034 
instalSvoboda@seznm.cz

 
 
 

 
 
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 4.9.  KUKY SE VRACÍ (ČR 2010) Dobrodružný, rodinný  
Kuky se vrací je dobrodružný i poetický, rodinný příběh v němž ovšem hlavní role přebírají 
hrdinové ze světa dětské fantazie. „Dlouho jsem toužil udělat film, v němž bych se mohl 
věnovat drobným detailům - hmyzu, světlu v listí, letícímu chmýří a vůbec mne zajímalo, co 
se na scéně odehrává, když herci odejdou. Různě jsemto do svých filmů pašoval, ale šlo to 
těžko.“ vysvětluje režisér Jan Svěrák impulzy k natočení filmu, jehož hlavními, ale nikoliv 
jedinými, hrdiny jsou loutky. „Napadlo mne tedy změnit měřítko a zasadit příběh přímo do 
mikrosvěta, jeho protagonisty udělat dostatečně malé, aby kořeny stromu byly dekorací, 
světlo v malinových listech dělalo atmosféru, chmýří bylo rekvizitou a veškerý hmyz 
přirozeným komparsem,“ dodává Jan Svěrák, který je zároveň autorem scénáře a jako u 
většiny svých posledních filmů také producentem. Hrají: Oldřich Kaiser, Kristýna Nováková, 
Ondřej Svěrák, Filip Čapka ad.                             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 11.9. PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU (USA 2010) Akční dobrodružný velkofilm, 
Režie: Mike Newell . Walt Disney Pictures a Jerry Bruckheimer Films představují snímek,  
který se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan (Jake Gyllenhaal) je v něm 
nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou (Gemma Arterton) a společně se 
pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou dýkou, která je schopna ovládat Písky času – 
dar bohů, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu, kdo ho vlastní, umožňuje vládnout celému 
světu. Dále hrají: sir Ben Kingsley ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 116 min. České titulky.     ŠÚ projekce.       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.9.  JAK VYCVI ČIT DRAKA    (USA 2010) Animovaná komedie 
Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikinga? Pokud ne, budete mít příležitost v 
animované komedii Jak vycvičit draka od studia DreamWorks. Rodičové chlupaté Kung Fu 
Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát rozhodli pro podívanou, která je ve všech 
ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější dbrodružství se odehrává na drsném Severu, 
který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější. 
Hrají (v českém znění):  Matouš Ruml, Terezie Taberová, Jiří Schwarz, Tomáš Juřička ad. 
Režie: Dean DeBlois, Chris Sanders. Mládeži přístupno, český dabing                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.9.  TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK  (USA 2010) Animovaný, rodinný 
Ve filmu se tvůrci milované série příběhů o hračkách „Toy Story“ vrací do kouzelného světa 
nám dobře známých hraček. Chlapec Andy už vyrostl a chystá se na vysokou školu. Buzze, 
Woodyho a zbytek hraček tak čeká nejistá budoucnost. TOY STORY 3 je zbrusu nová 
dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí hrdinové dostanou do školky plné 
rozjívených dětí a batolat. Obzvláště nezkrotná batolata se už nemohou dočkat, až dostanou 
tyhle „nové“ hračky do svých malých, upatlaných ručiček. Přestože naše hrdiny čeká nejedna 
horká chvilka, dobře ví, že nesmí jeden druhého zradit a že se musí pohromadě. A k tomu 
všemu čeká panenku Barbie první osudové setkání s Kenem.   Dabing. Mluveno česky.                                         


