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           Usnesení 10. zasedání zastupitelstva ze dne 13. 7. 2015  
 
 
 
1/10/15 ZO určuje ověřovatele zápisu sl. Dagmaru Junkovou, p. Petra Groha a pořizovatele 
zápisu Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 6 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/10/15 ZO schvaluje program jednání 10. Zasedání ZO včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 
6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

3/10/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 9. Zasedání. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

4/10/15 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na úpravu a údržbu běžeckých tratí na částku 
Kč 100000,- na Karlovarský kraj  a pověřuje starostku obce podpisem žádosti. Hlasování: pro 
6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

5/10/15 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 436/2 o výměře 180 m2 a části p.p.č. 580/1 o 
výměře 432 m2 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

6/10/15 ZO schvaluje přístupovou komunikaci přes p.p.č. 809/24 k p.p.č. 809/10 v k.ú. 
Pernink, která bude ošetřena věcným břemenem práva chůze a jízdy a služebnosti. Hlasování: 
pro 6 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/10/15 ZO schvaluje uvolnit příspěvek  z rozpočtu obce TJ Sokolu Pernink ve výši Kč 
30000,- na režijní náklady družstva dorostu, především na dopravu. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

8/10/15 ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Karlovarským krajem na dotaci pro SDH 
Pernink za zásahy a na odbornou přípravu hasičů a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

9/10/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0010140/VB/001 Pernink, KV, 
Blatenská, pč. 809/10 NN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 a pověřuje starostku 
obce podpisem smlouvy. Hlasování: 7 hlasů proti nikdo zdržel se nikdo. 

10/10/15 ZO ruší část usnesení č. 17/8/15  na vypsání nabídkového řízení  na opravu 
chodníku od čp. 1 po čp. 5. Hlasování: pro 5 hlasů, proti 2 hlasy (p.Holý, Junková), zdržel se 
nikdo. ZO schvaluje firmu pana Štefana Františka Karlovarská 408, Pernink na opravu  
chodníku ze stávající zámkové dlažby  od čp.  5 po čp. 1  za nabídkovou cenu 115121,- Kč 
bez DPH. Hlasování: pro 2 hlasy proti 1 hlas zdržel se 4. Návrh nebyl přijat. 

11/10/15 ZO schvaluje firmu pana Štefana Františka, Karlovarská 408, Pernink na opravu 
chodníku  dle cenové nabídky  z nové zámkové dlažby  od čp. 5 po čp. 1  za cenu Kč  
127121,- Kč bez DPH. Hlasování: pro  5 hlasů, proti 1 hlas (sl.Junková), zdržel se 1 hlas (p. 
Holý). 

Úplné znění 10. zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách 
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. 
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                           Zprávy ze základní školy  
 

 

 

Milí rodiče, příznivci školy, vážení občané Perninku a blízkého okolí, 
 
nový školní rok neodvratně začal, děti, žáci a jejich rodiče, všichni zaměstnanci školy se 
zajíždějí do školního rytmu po vydařených prázdninách. To, že se i mnozí těšili zpátky do 
školy, dokládají snímky pořízené ze slavnostního zahájení školního roku.  

 
Do první třídy nastoupilo deset prvňáčků, 
které povede během jejich nejdůležitějších 
začátků paní učitelka Kateřina Zemanová. 
Ta si navíc prvňáčka užívá i jinak, má 
jednoho doma. Do lavic šesté třídy usedlo 
19 žáků ze všech okolních škol se 
spolužáky, kteří se do našich krásných hor 
nedávno přistěhovali. Pevnou a zároveň 
laskavou pomyslnou rukou je povede pan 
učitel David Hanakovič, naše nová posila. 
K novým tvářím patří paní učitelky na 1. 
stupni, a to Hana Dlouhá a Zuzana 
Wöllnerová. Posilu jsme získali v paní 

učitelce  Bohumile Tyrové a matematické dovednosti bude nadále prohlubovat pan učitel 
Josef Svoboda. Další osazenstvo školy zůstává stejné a my si jen můžeme přát úspěšný a 
pohodový školní rok 2015/2016.  
 
Nový rok bude opět ve znamení projektů dotovaných evropskými strukturálními fondy, 
zároveň našimi vlastními aktivitami. Škola získala prostředky z výzvy 56 OP VK na 
posilování čtenářské gramotnosti a jazykových kompetencí. V říjnu odjedeme s deseti žáky 2. 
stupně na jazykově poznávací kurz do Velké Británie, učitelé se budou moci vzdělávat 
v zahraničí v anglickém jazyce a metodologii přírodovědných předmětů. Ve 2. a 8. třídě 
budou zařazeny do výuky čtenářské dílny, které budou podpořeny nákupem nové beletrie.  
Očekáváme v nejbližších dnech rozhodnutí o přidělení dalších prostředků z výzvy 57, která 
pokračuje v podpoře cizojazyčné výuky žáků a učitelů ve formě prostřednictvím IT 
technologie (blanded learning). Doufáme, že budeme moci uskutečnit i jedno překvapení pro 
rodiče. Velmi důležitou podporou této výzvy je i možnost zakoupení vybavení dílen. 
 
Všechny aktivity ve výzvách vyžadují nadstandardní úsilí našeho pedagogického týmu, 
kterému přeji proud inovativních nápadů, které uspokojí jak je, tak především žáky. 
 
Během školního roku se v budově školy pokračovalo v zabezpečení úspor tepelné energie 
výměnou ventilů, modernizují se rozvody počítačové sítě za dohledu pana Rolanda 
Grahsbergra. Konečně byl zprovozněn i přívod vody do učebny VV a HV. Natřené tabule, 
drobné opravy a hurá do lavic ZŠ a MŠ Pernink. 
Úspěšný a příjemný školní rok! 

Za pedagogický sbor a ostatní zaměstnance školy 

Mgr. Dana Osičková 
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Návštěvní řád školního hřiště 

při ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary 

 

Vážení návštěvníci, 

školní hřiště slouží účelům vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Pernink a zároveň k využití volného času 
občanů a návštěvníků obce Pernink. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt  na pozemku školního 
hřiště Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu vydaného ZŠ a MŠ Pernink v 
součinnosti s obcí Pernink a schváleného zastupitelstvem obce dne 11.5.2015.   

Při výuce TV, popřípadě při provozování jiných aktivit školou v prostorách hřiště je cizím osobám 
vstup zakázán, stejně tak jakékoli narušování školní výuky či akce. Nepovolaný návštěvník dbá 
pokynů pedagogického dohledu.  
Děti do 10  let musí být v doprovodu osoby starší 18 let. 
Nepoužívejte sportovní prvky, oplocení, zdi KC Krušnohorka nad rámec běžného užívání. Běžné 
užívání je takové, které je pro daný sportovní prvek dané, provozovatel neručí za případné následky 
nesprávného a zakázaného užívání. 
 
V celém areálu školního hřiště je zakázáno: 
 

 kouření, konzumace alkoholu a omamných látek, 
 vstup domácích zvířat,  
 poškozování a znečišťování prostor školního hřiště, poškozování zařízení KC  Krušnohorka,   
 vulgární vyjadřování a rušení nočního klidu stanoveného denně od 21:30 do 8:00  

 
Pobyt na školním hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce, či 
jiná dospělá osoba. 
Za úmyslné poškození zařízení školního hřiště nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního 
řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce nezletilého uživatele, popř. zletilý uživatel sám. 
Zimní údržba školního hřiště není prováděna. Zkracování cesty do ulice Rennerova a zpět do ulice 
Karlovarská přes školní hřiště  je z důvodů bezpečnosti zakázáno. Za případné zranění tak nenese 
provozovatel hřiště odpovědnost. 
  
Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona 
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu 
až do výše 30 000,- Kč. 

Pokud zjistíte, že některé ze zařízení, popř. část školního hřiště jsou poškozené, oznamte to prosím 
neprodleně na telefonní číslo:  

353 892 213 (ZŠ a MŠ Pernink), 728 369 026 (Obec Pernink), 720 274 022 (policie ČR – Pernink) 

Děkujeme Vám, že dodržujete tento návštěvní řád a přejeme Vám příjemně strávené chvíle na školním 
hřišti. 

Za provozovatele školního hřiště  
Mgr. Dana Osičková 

       ředitelka ZŠ a MŠ Pernink 
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                           TJ Sokol Pernink  
 

 

Dorost – PODZIM - Krajská soutěž dorost

 

Muži III.t ř. 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM ZÁPAS 
 

SRAZ VÝKOP 

SO 22.8. PERNINK  -   SVATAVA 10:00 11:00 
ST 26.8. HABARTOV  -  PERNINK 15:00 17:00 
SO 29.8. PERNINK  -  BŘEZOVÁ 10:00 11:00 
SO 5.9. SEDLEC  -  PERNINK 12:30 14:00 
SO 12.9. PERNINK  -  ROTAVA 10:00 11:00 
NE 20.9. CITICE  -  PERNINK 11:00 13:00 
SO 26.9. PERNINK  -  ST. ROLE/N.ROLE 10:00 11:00 
SO 3.10. PLESNÁ  -  PERNINK 13:30 16:00 
SO 10.10. PERNINK  - CHYŠE 10:00 11:00 
NE 18.10. H. SLAVKOV - PERNINK  8:15 10:00 
SO 24.10. PERNINK - KYNŠPERK 10:00 11:00 
NE 1.11. KYNŽVART  -  PERNINK 8:00 10:30 
SO 7.11. PERNINK - LOMNICE 10:00 11:00 

DATUM ZÁPAS 
 

SRAZ VÝKOP 

SO 15.8. PERNINK  -  N. HAMRY 13:00 14:00 
SO 22.8. PERNINK  -HROZNĚTÍN 13:00 14:00 
SO 29.8. PERNINK  -  POTŮČKY 13:00 14:00 
NE 6.9. N.HAMRY  -  PERNINK 14:30 16:00 
SO 12.9. PERNINK  -  ABERTAMY 13:00 14:00 
NE 20.9. PILA  -  PERNINK 14:45 16:30 
SO 26.9. PERNINK  -  POČERNY 13:00 14:00 
 VOLNO   
SO 10.10. PERNINK  -  SADOV 13:00 14:00 
SO 17.10. HÁJEK  -  PERNINK 14:15 16:00 
NE 25.10 HROZNĚTÍN  -  PERNINK 13:15 14:30 
SO 31.10. POTŮČKY  -  PERNINK 12:45 14:00 



                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
 

Informace o průjezdu kamionů přes 
Pernink   

V době od 5. 9. do 20. 9. 2015 zaznamenáte 
v naší obci kvůli práškování lesů v okolí 
Potůčků ve směru na Boží Dar zvýšený 
průjezd nákladních vozidel 
s vápencem. Nákladní doprava bude 
směřována z Německa přes Cheb, Sokolov, 
Karlovy Vary, Ostrov, Hroznětín, Merklín a 
Pernink. Vozidla budou projíždět postupně, 
ne ve velkých kolonách. Celá akce je 
v gesci Ministerstva zemědělství ČR. 

Přerušení dodávky elektrické energie 
 

 

Dne 14. 9. 2015 v době od 7:30 do 15:00 
hodin proběhne plánované přerušení 
dodávky elektrické energie v ulicích 
Nádražní, Blatenská, Bludenská, Andělská 
a v částech ul. Kostelní a Střední. Bližší 
informace a orientační plánek – viz úřední 
deska OÚ Pernink. 

 
Kotlíkové dotace pro domácnosti v Karlovarském kraji 2015 – 2018 
  
 

Karlovarský kraj v současné době připravuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 
projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí z lokálního vytápění 
domácností v Karlovarském kraji prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za 
nové ekologické zdroje vytápění. Instalace nového zdroje vytápění může být spojena také s 
instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ 
energetickými opatřeními (podrobnosti níže). Podpora na kotlíkové dotace bude žadatelům v 
Karlovarském kraji plynout prostřednictvím výzev, které po schválení krajského projektu bude 
kraj vyhlašovat jako příjemce dotace. Celkově je v novém programovacím období na první dva 
roky k dispozici na výměnu kotlů pro Karlovarský kraj 63 mil Kč. Předpokládaný termín 
vyhlášení první výzvy pro obyvatele Karlovarského kraje je na začátku roku 2016, přičemž 
výše podpory na jeden dílčí projekt se bude pohybovat mezi 70–85 % dle typu pořizovaného 
zdroje a dle jeho umístění. Zbylých 15–30 % bude spolufinancováno prostředky žadatele.  
 
UPOZORNĚNÍ: 
V současnosti Karlovarský kraj nepřijímá žádné žádosti o dotace fyzických osob na 
výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po schválení krajského 
projektu na MŽP a následném vyhlášení výzvy pro  žadatele – vlastníky rodinných domů. 
   

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY (pozn. podmínky mohou být v rámci 
konkrétní krajské výzvy dále upraveny): 
 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který je 
převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde (stačí splnit pouze jednu z uvedených 
možností): 
bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), 
nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 
78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, 
nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy 
žádáno v programu Nová zelená úsporám. 
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Průkaz energetické náročnosti budovy Vám vypracuje energetický specialista 
s oprávněním "Energetický audit", případně "Energetická certifikace budov".  
V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární 
termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. 
hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk), a také „mikro“ energetická opatření, do 
kterých patří: 

• zateplení střechy nebo půdních prostor 
• zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 
• dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) 
• oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů 
• oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří) 
• dílčí výměna oken 
• výměna vstupních a balkonových dveří 
• instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří 
• výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací 

 
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude pořízení: 
 

• kotel na pevná paliva, 
• plynového kondenzačního kotle,  
• tepelného čerpadla, 
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV, 
• „mikro“ energetická opatření. 

  
Předmětem podpory NENÍ: 
 

 výměna stávajícího starého plynového kotle 
 výměna kamen 
 výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená 

úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji 
 výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 

   
Výše podpory: 
 
70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí, 
75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo 
plynového kondenzačního kotle, 
80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo 
kotel na biomasu). 
Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. 
Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč. 
Způsobilé výdaje by měly zahrnovat zejm. projektovou dokumentaci, stavební práce, dodávky 
a služby spojené s realizací zařízení a realizací či úpravou otopné soustavy. Dále mezi 
způsobilé výdaje bude patřit dodávka a instalace akumulační nádoby, realizace „mikro“ 
energetických opatření, služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti 
„mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci), dále náklady na 
zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k 
prokázání technických parametrů (pouze v období do kolaudace – uvedení do trvalého 
provozu) a náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (v případě prokazování 
úrovně dle vyhlášky o energetické náročnosti). 



 8

Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu http://www.kr-karlovarsky.cz, 
 www.opzp.cz  
 
Kontakty na pracovníky 
Jitka Lapešová, tel: 354 222 414, email: jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz 
Ing. Martin Ševic, tel: 354 222 455, email martin.sevic@kr-karlovarsky.cz 
Mgr. Linda Zábrahová, vedoucí oddělení, tel. 354 222 321, email: linda.zabrahova@kr-
karlovarsky.cz 
Ing.Věra Tomsová, vedoucí odboru, tel: 354 222 432, email: vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz 
 
 

 

 
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝKUPU HUB 
 

Od středy 9.9. 2015 bude každý den probíhat od 14,00 do 14,15 hod. 
 na parkovišti u Obecního úřadu, výkup hub. 

Bílé hřiby musejí být podélně rozpůlené, zdravé s bílým podhoubím.  
Všechny houby musejí být očištěné.  

Druhy hub k výkupu: 
 hřib smrkový 200,-/kg, křemenáč 70,-/kg, kotrč 100,-/kg, lišky 150,-/kg 

 

 
 

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka. 

 
Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 

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

 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                    - barevné kovy 
 S           Uhlí mostecké, ledvické, polské                        - železný šrot 
 Dřevo                                                                 - některé druhy papíru                                                              
 Pytlovaná paliva                                                  st, pá 10.00 – 16.00      
 Písek, štěrk                                                          so 9.00 – 12.00  
                                                                             Výkupna Limnická Nejdek 
                                                                                    (pod garážemi)  

PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE 
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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 SUAS - skládková, s.r.o. 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, 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 3. října 2015 

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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LÉKA ŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA  
 
 

Karlovarsko – Nemocnice Karlovy Vary 
Bezručova 16/1190, 360 01 Karlovy Vary 
 

Dospělí 
Pracovní dny ………………………………  17:00 - 21:00 hodin 
Sobota, neděle, svátky ……………….……. 09:00 - 19:00 hodin 
Tel.: 359 882 601 (640) 
LPS se nachází v budově A – Pavilon akutní medicíny (přízemí). 
 

Děti a dorost 
Pracovní dny ……………………………….  16:00 –  21:00 hodin 
Sobota, neděle, svátky ……………………... 09:00 –  19:00 hodin 
Tel.: 359 882 620 
LPS se nachází v budově A – Pavilon akutní medicíny (přízemí). Mimo tuto dobu – akutní 
stavy dětská ambulance v budově M. 
 

Pohotovostní služba zubních lékařů 
Pracovní dny ……………………………….  16:00 – 19:00 hodin 
Sobota, neděle, svátky ……………………...  09:00 – 19:00 hodin 
Tel.: 359 882 630  
Budova vedle areálu Nemocnice Karlovy Vary vpravo, přístup ze Zbrojnické ulice. 
 

Karlovarsko – Nemocnice Ostrov 
U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov 
 

Dospělí 
Pracovní dny …………………………….. 16:00 – 07:00 hodin 
Sobota, neděle, svátky …………………… 24 hodin denně 
Tel.: 353 364 111 (137) 
 

Děti a dorost 
Pracovní dny ……………………………..  16:00 – 07:00 hodin 
Sobota, neděle, svátky …………………… 07:00 – 19:00 hodin 
Tel.: 353 364 107 
 

Oční oddělení Nemocnice Sokolov poskytuje služby pacientům z celého Karlovarského 
kraje . Pracoviště zajišťuje v kraji i 24hodinovou pohotovostní službu. 

NONSTOP informace o místě a provozní době poskytování lékařské služby první pomoci 
v celém Karlovarském kraji, včetně rozpisu služeb stomatologických pohotovostí, získáte 
nepřetržitě 24 hodin denně na speciálním telefonním čísle Krajského úřadu Karlovarského 
kraje 353 502 502. 

 
 

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 
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 32, číslo 9, vydáno 8.9. 2015



 
 
 

KADEŘNICTVÍ  
(dámské, pánské, dětské, česání na svatby a plesy)  

PERNINK, Střední 77, 1.PATRO (budova zdravotního střediska) 

Tel.: 723 544 846, aperinova83@gmail.com 

Alena Peřinová 

Do konce ZÁŘÍ - na objednání -       ÚT: 15:00- 18: 00      ČT:   9: 00- 18: 00 

Od 6. ŘÍJNA - stálá provozní doba - ÚT:  10: 00- 18: 00    ST:  10: 00- 13: 00 

                                ČT:  10: 00- 15: 00    SO: 1x do měsíce na objednání 

                              - objednávky možné po předchozí domluvě i mimo provozní dobu 
 

!!! NOVĚ- Stříhání horkými nůžkami!!! 
 

 
 

 

Přijmeme  

číšníky a servírky  
s částečnou znalostí  německého jazyka 

a pomocné síly do kuchyně  
( 800 Kč a více na den)   

do restaurací v Potůčkách 
 (Breitenbach a Bauernhof) 

Info na tel: 607 024 535 

 



 

 
 

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

Sobota  5.9.  ZVONILKA A TVOR NETVOR   (USA 2015) Animovaný 
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích 
kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a 
že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem… Obsazení českého 
znění: Buk – Tomáš Vaněk; Čtenář – Jiří Ployhar; Fauna – Terezie Taberyová; Fury – Milada 
Vaňkátová; Chase – Jana Holcová; Iris – Kamila Šmejkalová ad. Režie: Steve Loter.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 12.9.  ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ (Francie 2015) Animovaný 
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! Julius 
Caesar je bezesporu vynikající stratég a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka 
nepoddajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho 
válečným výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou 
provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě monumentálních římských 
staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce 
dnešních paneláků)… Ale rozhodně s honosným názvem – Sídliště Bohů. Dabing: Pavel 
Trávníček,  Jiří Štěpnička, Karel Heřmánek, Josef Carda, Michal Suchánek ad. Režie: Louis 
Clichy. Mládeži přístupno. Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  19.9.  DOMÁCÍ PÉČE  (ČR/SR 2015)   Lidská komedie, drama 
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově 
ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje pomoc, 
musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho  z pacientů (Tatiana 
Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová) začíná objevovat svět 
alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu... To vše k velké nelibosti manžela Ladi 
(Bolek Polívka), který na tyhle "hňupoviny" nevěří. Vlasta tak musí bojovat nejen se svojí 
nemocí, ale i s Laďovým zdravým moravským "rozumem". Komedie a drama se proplétají, 
když si Vlasta poprvé v životě začíná uvědomovat, že taky ona potřebuje péči… Dále hrají: 
Zuzana Kronerová, Sára Venclovská, Slávek Horák, Jan Gogola st., Mikuláš Křen ad. Režie: 
Slávek Horák. Mládeži přístupno.                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  26.9.  SCHMITKE  (ČR/Německo 2015) Mysteriózní detektivka 
„Poslyšte příběh muže, který dlouho seděl doma a bál se vyjít ven, aby se neztratil v hrozivém, 
temném lese. Jednoho dne však vyšel ven a ztratil se v hrozivém, temném lese…“ (stará 
krušnohorská legenda). Julius Schmitke je postarší konstruktér, jehož osamělý život se skládá 
hlavně z nevzrušivé práce, ukecaného mladého kolegy a občasného zvláštního vábení lesního 
porostu. Když je jednoho dne pověřen opravou nevysvětlitelně skřípající staré turbíny, kterou 
kdysi navrhl, není z výletu na českou stranu Krušných hor příliš nadšen. Podivný kraj 
hlubokých lesů, zchátralých dolů a neméně podivných lidí v něm mnoho důvěry nevyvolá, ale 
když se mu přes noc záhadně ztratí kolega, musí i Schmitke vstoupit mezi mlhou zahalené 
stromy…Hrají: Peter Kurth, Johann Jürgens, Helena Dvořáková, Jakub Žáček, Petr Vršek, 
Lana Cooper, Stephan Grossmann, Johana Schmidtmajerová, Irena Lamberková, Vladimír 
Škultéty ad. Režie: Štěpán Altrichter. Film byl natočen ve zdejším krušnohorském regionu 
(Abertamy a okolí, okolí Božího Daru, Jelení ad.). Doporučená přístupnost: od 15 let.                 


