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Protipovodňová ochrana 
 
Povodně jsou součástí 
přirozeného oběhu vody 
v přírodě – byly, jsou a 
budou. Principy ochrany před 
povodněmi vycházejí ze 
základní zásady, povodním 
nelze zabránit. Lze však 
jejich průběh ovlivňovat a 
omezovat rozsah 
povodňových škod a 
následků. 
Povodně představují pro 
území obce Pernink největší 
přímé nebezpečí v oblasti 
přírodních katastrof a 
v rozsahu povodí Bystřice 
mohou být i příčinou 
závažných krizových situací 
ohrožujících rozsáhlý 
majetek i lidské životy. 
Vedení obce Pernink si riziko 
povodní v naší obci plně 
uvědomují a i přes regulaci 
koryta v intravilánu na 
stoletou povodeň přistupují 
velmi prozřetelně 
k preventivním opatřením, 
která mohou výrazně snížit 
škodlivé účinky povodně. 
Z těchto důvodů se obec 
Pernink spolu s dalšími 
obcemi Svazku obcí Bystřice 
v roce 2009 rozhodla zpracovat digitální povodňový plán Svazku obcí Bystřice a vybudovat 
systém hlásné povodňové služby na tocích Bystřice, Bílá Bystřice a Eliášův potok.  
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Byl zpracován projekt a byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí 
- Prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní - 
Primární oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní - Podoblast podpory 1.3.1. Zlepšení 
systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. V roce 2010 byla Státním 
fondem životního prostředí žádost akceptována a v roce 2011 byla přidělena dotace a 
podepsána smlouva. Celková výše podpory činí 90 %. 85 % z prostředků EU, 5 % 
s prostředků SFŽP.  

V současné době již pilně probíhají práce na projektu. Proběhla instalace automatických 
stanic hlásných profilů, které povodňovým orgánům, ale i občanům umožní na internetu 
sledovat stavy toků v sedmi hlásných profilech.   

Jelikož je třeba informace co nejrychleji poskytnout i veřejnosti, byl v srpnu zprovozněn 
webový portál Povodňový systém Svazku obcí Bystřice vizualizující data ze stanic hlásné 
povodňové služby. Občan se může na jednoduchou mapovou aplikaci podívat na níže 
uvedené adrese. Při kliknutí na bod stanice se zobrazí stav a odkaz na graf vodních stavů.  
 

http://dvt-info.cz/WEB_BYSTRICE/DVT_Main/  
 

Zároveň s instalací stanic probíhají práce na digitálním povodňovém plánu obce. Zpracovatelé 
provádějí terénní prohlídky vodních toků pro vymezení ohrožení a pořízení detailní 
dokumentace. Touto cestou bychom chtěli požádat občany o součinnost při zpracování 
povodňového plánu, a to zejména kooperací a poskytnutím informací zpracovatelům. Dále 
bychom byli rádi, kdyby občané mohly poskytnout fotografie a dokumenty o historických 
povodních, hlavně z povodní 1998 a 2002. Dokumenty můžete předat k zapůjčení na OÚ.  

V rámci zpracování povodňového plánu bude zpracována i databáze ohrožených nemovitostí. 
Poté budou majitelé těchto nemovitostí vyzváni veřejnou vyhláškou k vyplnění sběrného 
formuláře, kde uvedou např. seznam osob bydlících v nemovitosti, telefonní spojení na osoby, 
seznam hospodářských zvířat, specifikují požadavky na pomoc při zabezpečovacích práce a 
požadavky na pomoc při evakuaci. Bude v zájmu každého občana poskytnout co nejvíce 
údajů, aby mohl být zpracován kvalitní povodňový plán nemovitosti jako příloha digitálního 
povodňového plánu obce. Věříme, že všechny uvedené kroky přispějí významnou měrou ke 
zkvalitnění systému ochrany před povodněmi v naší obci a v celém povodí Bystřice. Dalšími 
kroky v budoucnosti budou, jako každý rok, povodňové prohlídky, jež prověřují zejména stav 

koryt a záplavová území 
z hlediska odtokových poměrů a 
lokální opatření na obecním 
majetku pro zmírnění rozlivu Bílé 
Bystřice. Občané by pak sami 
měli zvážit ochranu vlastních 
objektů např. mobilním hrazením 
oken a dveří, případně vybavením 
nemovitosti jinými prostředky 
k zabezpečení nemovitosti (pytle, 
polyuretanová pěna, zpětné 
klapky atd.).   

 

                             starostka obce 
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ZŠ a MŠ Pernink 

 
Novinky z naší školičky! 
 
Je září a začíná nový školní rok. Nejen dětem ze základní školy, ale i těm nejmenším.  
V naší ,,Bubáčkové“ školce vcházíme do tohoto roku v hojném počtu 24 školáčků.  
S paní učitelkou Martou Klimentovou přivítáme čtyři malé nováčky a těšíme se na spoustu 
hezkých zážitků.  
        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilona Höhnlová 

 
 

 
TJ Sokol Pernink 

 
Nová sezóna zahájena, přijďte mezi nás 
 

Začátkem srpna zahájili žáci přípravu na novou sezonu 2011 – 2012. I přes prázdniny se 
tréninků zúčastňovalo v průměru 8 žáků z celkového počtu 16. Budeme rádi, když se objeví 
další mladí fotbalisté nebo fotbalistky a tímto je i zveme na tréninky, které probíhají každou 
středu a pátek od 17:30 hodin na hřišti v Perninku. 
3. 9. budou hrát naši žáci první mistrovské utkání s mužstvem Jáchymova. Srdečně zveme 
všechny fanoušky žákovské kopané. 
                   Václav Mašek, trenér 
 

DATUM    ZÁPAS      SRAZ   VÝKOP  
 

So     3.9. Pernink – Jáchymov       13:30   14:30  
So   10.9. Bečov/Bochov – Pernink           13:00   14:30 
So  17. 9.         Pernink Nejdek       13:00   14:00 
So   1.10. Pernink – Kyselka/Vojkovice     12:30   13:30 
Ne  9.10. Pila – Pernink      9:00   10:30 
So 15.10. Pernink – Merklín   12:00   13:00 
So 22.10. Kolová – Pernink   11:30   13:00 
So 29.10. Pernink – Toužim   11:00   12:00



Třídění odpadu 
Máte v něm jasno? 

 
Plast do plastu, papír do papíru a sklo do skla. Co může být na třídění odpadu nejasného? 
Překvapivě mnoho věcí. Můžete vyhodit kelímek od jogurtu i s víčkem? Kam s obalem od 

vajíček? A kam byste vyhodili třeba molitan? 
 

Víte, že… 
• možnost třídit odpad má 98 procent obyvatel ČR. 
• v roce 2010 se vytřídilo 603 144 tun odpadu. 
• v ČR je rozmístěno 200 381 kontejnerů na tříděný odpad. 
• průměrná vzdálenost k nejbližším kontejnerům na tříděný 

odpad je 110 metrů. 
• za rok vytřídí průměrná česká domácnost 30kg papíru, 

26kg skla a 21kg plastu. 
• k výrobě jedné fleecové bundy stačí 50 PET lahví. 
• 98 procent novin vychází na recyklovaném papíru. 

 
Co kam patří 

Sklo 
� Barevné se vhazuje do zeleného kontejneru, čiré do bílého. Pokud je kontejner na sklo 

jen jeden, skla do něj odkládejte bez ohledu na barvu. Sklo není nutné rozbíjet, bude 
se tak lépe třídit.  

� Do zeleného kontejneru lze vhazovat například lahve od vína, alkoholických i 
nealkoholických nápojů nebo tabulové sklo. 

� Do bílého kontejneru odkládejte sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité 
skleničky. 

!!!  Do těchto nádob naopak nepatří keramika, porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo !!!  
 
Plast 

� Do žlutých kontejnerů můžete vyhazovat fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 
lahve, kelímky od jogurtů, obaly od CD disků atd. Polystyren lze vhazovat v menších 
kusech.  

!!!  Naopak sem nepatří mastné obaly, obaly od žíravin a barev, podlahové krytiny či třeba 
novodurové trubky !!!  
 
Papír 

� Patří do modrého kontejneru. Vhodit tam lze časopisy, noviny, cokoliv z lepenky nebo 
knihy (pouze bez vazby!). 

!!!  Nevhazujte mastný nebo jakkoli znečištěný papír, který je pro další zpracování 
znehodnocený. Stejně tak tam nedávejte použité dětské pleny, ty patří do směsného odpadu !!!  
 
Někde jsou i speciální oranžové nádoby nebo pytle pouze na nápojové kartony. 
 

 
V Perninku u budovy Obecního úřadu přibylo nové stanoviště kontejnerů na tříděný 

odpad! 
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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 1. října 2011 
na těchto stanovištích: 

 

  v 9:00 hod. u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 
            v 10:00 hod. u PIVNICE KONGO , Blatenská ul. 

v 11:00 hod., Karlovarská ul., odstavná plocha vedle RAGAZI 
12:00 hod. na Školní louce PNEU SERVIS  

(zde pouze objem. odpad z domácností) 
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Postřehy z dění v obci 

 
 

První letní příměstský tábor v Perninku 
 

O letošních  prázdninách 
se ve dnech 11. 7. až 22. 
7. konal Letní příměstský 
tábor Pernink,  který tak 
vyšel vstříc mnohým 
rodičům. Těm odpadla 
často neřešitelná starost, 
kde a jakým způsobem 
budou jejich malé děti 
trávit prázdniny. Tábora 
se zúčastnilo 12 
perninských dětí, které se 
denně vracely domu 
šťastné a spokojené. 
Proto bychom za všechny 
rodiče chtěly poděkovat 
panu Petru Grohovi, který 
celou akci zorganizoval, 
Domovu dětí a mládeže 
v Ostrově, který tábor 
zaštítil, restauraci Tina za uvaření dobrých obědů pro děti, paní učitelce Kamile Virágové a 
paní učitelce Valerii Fukárkové za skvělý přístup a perfektně odvedenou práci a paní Renatě 
Mrňkové za získání sponzorských darů.  
 
Ještě jednou všem díky! 
 

Byly bychom samozřejmě rády, kdyby školka alespoň touto formou byla otevřena i 
následující letní prázdniny. 
 

Sponzoři „LPT Pernink“        
 
- Elektro S Štěpánek s.r.o. – Ostrov              - Aquatherm group KV – Karlovy Vary               
- Karel Hamrla – Karlovy Vary    - Telur Art s.r.o. - Karlovy Vary 
- Sun Travel s.r.o. – Karlovy Vary        - Grün s.r.o. – Ostrov                                                       
   
+ sponzoři, kteří nechtěli být jmenováni 
 

      Maminky dětí MŠ  
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Perninské ženy versus Stará garda 
 

Dne 20.8. 2011 se konal přátelský zápas ve fotbale Ženy – Stará garda, při němž se uskutečnila 
dobrovolná sbírka na dětský karneval. Akce se velice vydařila a přálo nám i počasí. Po urputném 
boji zápas skončil, jak se na přátelské utkání patří, remízou 4:4. 
Všem účastníkům a divákům děkujeme.

 
 
Koně Perninku slušeli 
 

Celý srpen byli k vidění na louce za Andělskou ulicí koně ve výběhu. Za tu dobu se zvířata 
stala vítanou atrakcí pro děti i dospělé. Šlo o koně v péči azylu pro týraná a hendikepovaná 
zvířata Ostrovský Macík v Horním Žďáru. Michal, Lucina, Lojzík a Brita , které jste mohli 

pozorovat, mají 
za sebou 
pohnutý osud, 
což na nich už 
naštěstí není na 
první pohled 
vidět. Nyní 
jsou v mnohem 
lepší kondici, a 
my doufáme, 
že si ji zlepšili i 
letní pastvou 
na perninské 
louce.  
 
Kubíčkovi 
Andělská 52 
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NABÍZÍM 

 

účetní služby 
 

� vedení účetnictví 

� daňové evidence 

� zpracování mezd 

� daňová přiznání 

 
 
 

 

 

kontakt: 602 799 755 

ucetni.dane@seznam.cz 

motto: ,,Spokojenost“ 
 

Nabídka platí pro okres Karlovy Vary 
 

 
Riesová Jitka 

kontaktní osoba 
 
 
 
 

       
     PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 
 
         NABÍZÍ:   
                                                                                          Milan Vachel                                                 

• Brikety                                                                    Žižkova 896            
• Mostecké uhlí                                                         (naproti radnici)  
• Pytlované brikety                                                    362 21 Nejdek         
• Dřevěné brikety 
• Pytlované dřevo 
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
• Doprava sypkých materiálů 

 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
 

 



 
KLUB MAMINEK 

V PERNINKU 
 

zve všechny maminky  
s dětmi ve věku  

od 9 měsíců do čtyř let, 
aby si s námi přišli hrát, 

 zpívat, tancovat 
a také se naučit spousty nových 

básniček s ukazováním. 
Budeme se scházet  

v Komunitním centru Krušnohorka 
od 1. září  

každý čtvrtek od 10 hodin 
 

Informace na tel: 775 318 771 
Dagmar Junková 

 

 
 

Cvičení pro ženy v každém věku 
 

Neváhejte a přijďte si s námi zacvičit  
od 1. září 2011  

každé pondělí a čtvrtek od 18 hodin 
v tělocvičně KcK 

 

 
Obec Pernink a Klub 
maminek v Perninku 

pořádají 
zábavu v maskách pro 

naše nejmenší 
 

„KOVBOJSKÉ 
ROZLOUČENÍ 
S LÉTEM“ 

 

KDY  
Středa  7. 9. 2011  

od 16 hodin 
KDE 

KC Krušnohorka 
 

Soutěže, hudba, tanec a 
malé občerstvení 

 

Přijďte si děti zařádit, 
těšíme se na Vás! 

 
 
 
 
 

Mám zájem o dlouhodobý 
pronájem garáže v Perninku. 
Tel: 607 922 952 volat po 19h. 

Miloš Kelich 
Karlovarská 401 

Pernink 
 
 

 
 

Pro všechny milovníky 
billiardu je zde nová 

příležitost zahrát si v KCK. 
Cena: 15,- Kč hra 

Objednávka: kdykoliv na tel.  
775 318 771 
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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. Děkujeme. Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 

Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, popř. 
v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. 

Ročník 28, číslo 9, vydáno 3.9. 2011 
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                   Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 
Sobota 3.9.   LIDICE (ČR 2011) Drama 
Výpravný velkofilm Lidice je natočen podle skutečné události. Příběh Lidic, je příběhem 
obyčejných lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scénáře 
Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky v r. 2007, nabízí pohled na tragický osud Lidic za 2. 
světové války z neobvyklé perspektivy. Přibližuje osudy obyvatel Lidic skrz mezilidské 
vztahy, a to zejména lásku, která stojí na začátku celého příběhu. Hrají: Karel Roden, Zuzana 
Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej Novák, Adam Kubišta, Roman Luknár, Veronika 
Kubařová a další. Režie: Petr Nikolaev 
Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 126min.                                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.9.  V PEŘINĚ  (ČR 2011) Hudební komedie 
Film V peřině je hudební komedie v rozverném letním stylu Mamma Mia. V uvolněné 
atmosféře, kdy všichni tančili rock'n'roll a po ulicích jezdily růžové cadillaky, ožijí dobré i zlé 
sny, které se ukrývají v našich peřinách. V peřině zazní 22 původních skladeb. Hudbu 
k filmu a většinu písní složil René Rypar, skladatelskou sestavu ale doplnilo i několik 
unikátních hostů. Dvě skladby složila přímo pro film skupina Kabát, několik let po smrti 
Karla Svobody zazní ve filmu melodie, které pro „Peřinu“ exkluzivně složil. Skladby 
otextoval scenárista filmu Miroslav Adamec a František Moravec. Velkolepé je obsazení 
filmu, kde téměř na dotek zpívá a tančí kurážná a možná trošku potrhlá Lucie Bílá a Karel 
Roden. Dále hrají: Jiří Mádl, Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Anna Stropnická, Amelie 
Pokorná, Matěj Převrátil, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam, Nikol Moravcová, Josef Vojtek, 
Marek Vašut, Milan Šteindler, Jana Krausová a Tatiana Vilhelmová ad. Režie: F. A. Brabec. 
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 103 min.                                                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.9. ZKAŽENÁ Ú ČA  (Bad Teacher, USA 2011) Komedie 
Elizabeth Halseyová je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Pije, bere 
drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a ona 
bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. Když se s ní rozejde její snoubenec, 
vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka.. Elizabethiny bizarní plány a 
jejich bláznivé následky šokují její studenty, spolupracovníky a dokonce i ji samotnou. Hrají: 
Cameron Diaz (Elizabeth Halsey), Justin Timberlake (Scott Delacorte), Lucy Punch (Amy 
Squirrel), John Michael Higgins, Jason Segel. Režie: Jake Kasdan 
Doporučená přístupnost: od 12 let.     Délka filmu: ca. 92 min.        České titulky.                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.9. WESTERNSTORY (ČR 2011) Komedie 
Střelená komedie nabitá létem. S komedií WesternStory se do českého filmu vrací kolty 
proklatě nízko, stetsony vražené do čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce i 
legendární Vinnetou a Old Shatterhand. Hrají: Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr 
Vondráček, Bob Klepl, Pavel Zedníček, Kristýna Leichtová, Matouš Ruml, Pavel Landovský 
ad. Režie: Vlastimil Peška. Mládeži přístupno.                                                                                                      


