
 
                                27. ro!ník, rok 2010, !íslo 3 

 
 
 

Vá!ení obyvatelé Perninku, milí "tená#i!                                                   
 
Ty nejstuden"j#í zimní m"síce tohoto roku jsou pomalu za námi a p$esto%e 
b$ezen u nás na horách v"t#inou je#t" p$íli# nezah$eje, v"$ím, %e vás zah$eje 
alespo& v'!et toho, na co se m(%ete t"#it v p$í#tím období. 
Nejv"t#í akcí, která sp"je do fini#e, a jejím% v'sledkem bude zkvalitn"ní %ivota 
v obci, je bezpochyby dostavba komunitního centra. M"lo by b't dokon!eno 
k poslednímu b$eznu tohoto roku. V sou!asné dob" se intenzivn" pracuje 
v interiéru budovy a mohu jist" prozradit, %e taková hala nebude mít obdoby 
v #irokém okolí. Slavnostní otev$ení tohoto sportovního, spole!enského a 
kulturního centra ná# !eká s nejv"t#í pravd"podobností v dubnu, v#ichni budete 
srde!n" pozváni. 
Dal#ím d(le%it'm úkolem, kter' musíme dokon!it, je nov' územní plán obce. 
Aktuáln" se  dokon!ují práce na návrhu zadání a do konce roku bychom cht"li 
stihnout i návrh územního plánu v!etn" ve$ejného projednání.  

         pokra!ování na stran" 3 
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                                              Perninské komunitní centrum 
 
 

ANKETA  ANKETA  ANKETA  ANKETA 
 
 

 
 
 
 
Jak by se podle vás m$la jmenovat nová budova Komunitního 
centra v Perninku? 
 
Své návrhy na pojmenování perninského komunitního centra prosím napi#te na 
anketní lístek v dal#í !ásti této stránky a odevzdejte ho do konce b$ezna – bu) 
p$ímo do infocentra Pernink nebo ho vho)te do schránky pod ú$ední deskou Oú. 
 
Sv%j nápad na nejlep&í jméno nám také m%!ete poslat jako sms zprávu na 
"íslo mobilního telefonu: 728 369 026 
 
Nejlep#í návrh jména pro nov' kulturní a sportovní stánek v Perninku vybere  
vedení obce ve slo%ení Rudolf Höhnl, Rudolf Hol', Jaroslav Novotn', Josef 
Svoboda a Jitka T(mová. 
Vybrané jméno se dozvíte jak v následujících Perninsk'ch novinách, tak p$i 
slavnostním otev$ení nové budovy, p$i kterém prob"hne i k$est centra. Anketní 
odpov") m(%e b't anonymní.  
Pro v'herce ankety je p#ipravena v$cná odm$na! 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

 

Navrhn$te nejlep&í jméno pro nové kulturní a sportovní centrum v 
Perninku! 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 
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pokra!ování ze strany 1                
Jako ka%d' rok po%ádáme Karlovarsk' kraj o dotace. Z Programu obnovy 
venkova bychom rádi opravili %ivi!n' povrch v Bludenské ulici, dále po%ádáme 
také o dotaci na ji% zmín"n'  územní plán a o dotaci pro v"cné dovybavení 
na#ich hasi!(. P(jde p$edev#ím o dokoupení zásahov'ch oblek( a zásahov'ch 
bot a dal#ího vybavení, které pot$ebují hasi!i ke své práci. 
V !ervenci vznikne d"tské h$i#t" na pozemku vedle b"%eckého areálu, na které 
jsme obdr%eli dotaci, p$ipravuje se i projekt lanového centra v lesíku na kole!ku. 
V plánu je i ulo%ení kabel( NN do zem" a s tím spojená rekonstrukce ve$ejného 
osv"tlení na *kolní louce a v Nádra%ní ulici. Obec bude také po$ádat 
spole!enské, kulturní a sportovní akce. Jednou z t"ch, které ji% zdárn" prob"hly, 
byl  Karl(v b"h. Jsme rádi, %e se vrátil po dlouhé dob" op"t i na území Perninku 
- 13. a 14. února byly p$ipraveny trat" pro závodníky v délce 30 km a 45 km. Na 
leti#ti za And"lskou ulicí projí%d"li b"%ci horskou prémií, byla zde 
ob!erstvovací stanice pro závodníky, kterou p$ipravili dobrovolníci z na#í obce. 
Cht"la bych jim touto cestou pod"kovat za ochotu pomoci p$i organizaci 
Karlova b"hu, divák( bylo sice první den poskrovnu, ale druh' den se p$i#lo 
podívat kolem osmdesáti lidí.  
Nesmím zapomenout na dal#í, vlastn" u% tradi!ní události, které po$ádáme ve 
spolupráci s hasi!i, TJ Sokolem, základní #kolou a mate$skou #kolou, a 
ostatními obcemi: Hned v b$eznu  to bude oslava 102. let zimních sport(, 
v dubnu pak stav"ní májky a pálení !arod"jnic, v kv"tnu D"tsk' den. +erven a 
!ervenec jsou zasv"ceny  fotbalov'm turnaj(m a memoriál(m,  konec srpna pak 
4. ro!níku b"hu od obecního ú$adu na vlak, a záv"r roku pat$í tradi!nímu 
váno!nímu zpívání a rozsv"cení váno!ního stromu - tentokrát s novinkou, s 
mal'm váno!ním trhem. I v novém komunitním centru bude v pr(b"hu roku 
mnoho p$íle%itostí k vy%ití, o kter'ch budete v!as informováni.  
To, jestli se v#e povede splnit na jedni!ku, posoudíte nejlépe sami. V"$te ale, %e 
ud"láme v#e pro to, aby se Vám v na#í obci dob$e %ilo. U% te) se t"#ím se na 
setkání spolu s vámi p$i n"které z p$ipravovan'ch akcí!   

     Va&e Jitka T%mová 
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            Usnesení 39. zasedání ZO konaného dne 25. 1. 2010 
1/39/10 ZO schvaluje program jednání 39. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
2/39/10 ZO bere na v"domí kontrolu pln"ní usnesení 38. zasedání 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
3/39/10 ZO schvaluje RO !. 13/2009 dle polo%kového rozpisu, kter' bude 
sou!ástí zápisu  
Hlasování: pro 8 hlas(,  proti nikdo,  zdr%el se nikdo 
4/39/09 ZO ru#í usnesení  13/37/09 z 23. 11. 2009 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
5/39/10 ZO schvaluje podání %ádosti o dotaci na územní plán obce ke 
Krajskému ú$adu Karlovarského kraje ve v'#i 250 000 K! 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
6/39/10 ZO schvaluje podání %ádosti o dotaci z POV ke krajskému ú$adu KK na 
opravu %ivi!n'ch povrch( v Bludenské ul. ve v'#i 1,2 mil. K!  
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo  
7/39/10 ZO schvaluje bezplatnou v'p(j!ku !ásti p.p.!. 674/9   14 m2  s tím, %e 
firma Promtech povolí horská slu%ba vjezd v zimním období p$es neoplocenou 
!ást jejího pozemku. 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
8/39/10 ZO schvaluje prodej !ásti stp!. 8/1 man%el(m Peyersfeldov'm za cenu 
k! 25,-/m2 s tím, %e ve#keré náklady spojené s prodejem pozemku v!etn" GP 
ponesou man%elé Peyersfeldovi. 
Hlasování: pro 7 hlas(, proti nikdo, zdr%el se  1 hlas (p.Höhnl) 
9/39/10 ZO schvaluje inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2009 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo  
10/39/10 ZO schvaluje úhradu cestovních v'daj( Mgr. Svobodovi ve v'#i  369,- 
K! a pov"$uje hospodá$ku Z* a M* vyplacením 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
11/39/10  ZO schvaluje p$ísp"vek M"stu Abertamy ve v'#i 15 tis. na akci 102. 
let zimních sport( 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 

 

            Usnesení 40. zasedání ZO konaného dne 22. 2. 2010 
1/40/10 ZO schvaluje program 40. zasedání a jeho dopln"ní 
Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
2/40/10 ZO bere na v"domí kontrolu pln"ní usnesení 39. zasedání 
hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
3/40/10 ZO ru#í usnesení 7/39/10 z 25. 1. 2010 
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Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo                                       
4/40/10 ZO schvaluje prodej !ásti p.p.!. 674/9 o v'm"$e 14 m2 za cenu K! 50,-á 
m2 firm" Promtech sro, Karlovy Vary s tím, %e ve#keré náklady spojené 
s p$evodem nemovitosti ponese firma Promtech sro Karlovy Vary 
hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
5/40/10 ZO schvaluje uzav$ení smlouvy o smlouv" budoucí na koupi !ásti p.p.!. 
1887/1, po které povede cyklostezka Pernink-Abertamy s p. ing. Petrem 
Zachardou, bytem Karlovy Vary a pov"$uje starostku obce podpisem této 
smlouvy a dále schvaluje  prodej stp !. 267 a 268 v k.ú. Pernink za cenu K! 25,- 
m2 panu Petru Zachardovi, bytem Karlovy Vary a pov"$uje starostku p$ípravou 
a následn" podpisem kupní smlouvy. Hlasování pro 8 hlas(, proti nikdo  
6/40/10 ZO schvaluje dodatek !. 2 ke smlouv" na V'stavbu a vybavení objektu 
pro kulturní a komunitní %ivot v Perninku s firmou Baustav a.s. Karlovy Vary a 
pov"$uje starostku podpisem. Hlasování: pro 6 hlas(, proti nikdo, zdr%eli se        
2 (Hol', Höhnl) 
7/40/10 ZO schvaluje prodlou%ení termínu dokon!ení stavby a tím i prodlou%ení 
smlouvy o smlouv" budoucí uzav$ené dne 8. 11. 2007, a to do 30. 6. 2011 a 
pov"$uje starostku podpisem smlouvy. Hlasování pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el 
se nikdo  
8/40/10 ZO bere na v"domí !erpání finan!ních prost$edk( za rok 2009 v místní 
knihovn". Hlasování: pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
9/40/10 ZO schvaluje zám"r sm"ny pozemk( jednoduchou pozemkovou 
úpravou, a to p.p.!. 496/1 a !ást p.p.!. 492 v majetku PF +R za pozemek 1702/8 
v majetku obce. Hlasování: pro 7 hlas(, proti nikdo, zdr%el se 1 hlas (Dibelková) 
10/40/10 ZO schvaluje prodej pozemk( 792/1 6967 m2 a 792/18 28378 m2  
firm" Baustav, a.s. za cenu K! 80,-/m2 na v'stavbu rodinn'ch dom( dle podané 
nabídky a pov"$uje starostku obce p$ípravou smlouvy o smlouv" budoucí. 
Hlasování: pro 7 hlas(, proti nikdo, zdr%el se 1 hlas (Höhnl). 
11/40/10 ZO schvaluje RO !. 1/2010 – zv'#ení p$íjm( v pol 4112 dotace Kraje 
pro obec o K! 2 141 962,- a v par. 3633 prodej plyn. za$ízení o 30000,- zv'#ení 
p$íjm( bude pou%ito na pol. 8115. Hlasování pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se 
nikdo 
12/4010 ZO schvaluje úhradu z rozpo!tu obce K! 13990,- +DPH za nákup 
naftového topidla Gryp 40 a dále p$ísp"vek pro Horskou slu%bu, Bo%í Dar v 
hodnot" 5000,- na nákup defibrilátoru. Hlasování pro 8 proti, proti nikdo, zdr%el 
se nikdo 
13/40/10 ZO schvaluje proplacení cestovních náklad( ve v'#i K! 205,- Mgr. 
Josefu Svobodovi a pov"$uje hospodá$ku Z* a M* vyplacením. 
Hlasování pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 
14/4010 ZO schvaluje smlouvu o reklam" s firmou Witte, Nejdek a pov"$uje 
starostku podpisem smlouvy. Hlasování pro 8 hlas(, proti nikdo, zdr%el se nikdo 

 
Úplné zn"ní 39. a 40. zasedání ZO je k dispozici na www.pernink.eu nebo na ú#ední desce OÚ. 

Záznamy usnesení vám také rádi vytiskneme v infocentru obce. 
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Peníze pro region Kru&né hory – západ                                      
 
V druhém únorovém t'dnu se konala v'b"rová komise Místní ak!ní skupiny 
Kru#né hory západ, o. s., která projednala a schválila podklady pro v'b"rové 
$ízení na projekt Obnova obcí v pohrani!í. Komise osloví dev"t firem, aby 
podaly nabídku pro v'b"rové $ízení.  
V regionu západních Kru#n'ch hor tak bude !erpána dotace z Programu obnovy 
venkova ve v'#i 1,200 tis. K!.  Celkem pro sedm obcí byly vybrány projekty, 
které zajistí obnovu zelen", v'sadbu a pro$ezávky strom(, parkové úpravy a 
mobiliá$e pro d"tská h$i#t". Dotace je ur!ena pro obce a m"sta Abertamy, Bo%í 
Dar, D"poltovice, Hájek, Horní Blatná, Krásn' Les a Pernink.  
Na získání finan!ních prost$edk( se podílely t$i Místní ak!ní skupiny: MAS Ná# 
region, o. s.,  Tepelsko – koordinátor projektu, MAS Kru#né hory západ, o. s.,  a 
MAS Vlada$ o. p. s., Vale!. Ka%d' subjekt vypracoval za sv(j region projekt, 
kter' jsme podali jako celek s dota!ní sumou ve v'#i 5 mil. K!. Smlouvu na 
realizaci tohoto projektu jsme podepsali v lednu tohoto roku. Dal#í projekt 
O%ivení obcí v pohrani!í z $íjna 2009 prochází nyní technickou kontrolou na 
SZIF a koncem m"síce o!ekáváme zprávu, zda byl schválen.  
Ob!anské sdru%ení Místní ak!ní skupiny Kru#né hory západ vzniklo v roce 
2006, jsou v n"m registrovány nejen m"sta a obce Kru#n'ch hor, ale i 
podnikatelé, neziskové organizace a fyzické osoby. Pro leto#ní rok plánujeme 
spole!né projekty pro neziskové organizace Ob!anské vybavení a slu%by,  
Ochrana a rozvoj kulturního d"dictví venkova,  Obnova zelen" v p$íhrani!ní 
oblasti a dal#í akce podobného charakteru, v#e v celkovém objemu cca 20 mil. 
K!.  
                  Marie Krajcová, mana%erka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Foto: Jednání v'b"rové komise Místní ak!ní skupiny Kru#né hory západ, o.s.,   
                 zleva Olga Zámostná, mana%erka MAS, ing. Vít Hromádko, starosta obce  
                          Hájek, a ing. Marek Polední!ek, $editel Domu kultury Ostrov 
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                                                                                Z( a M( Pernink 
 
B$!ci na ly!ích z na&eho kraje usp$li na zimní olympiád$           
d$tí a mláde!e )R 
 
Slavnostní ceremoniál v liberecké Tipsport aren$ zahájil v ned$li 31. ledna 
leto&ní Hry IV. zimní olympiády d$tí a mláde!e )R (ODM 2010). Pernink 
tam m$l také své !elízko v ohni. 
,ákyn" na#í #koly Terezka Dole%elová startovala 2. února spolu s #estadvaceti 
soupe$kami z celé republiky v závod" na 2,4 km klasick'm zp(sobem a hned 
následující den v závod" na stejné trati volnou technikou. Tereza se umístila na 
p"kném 10. a 12. míst". O dva dny pozd"ji  p$ivítal sportovní areál ve Vesci 
op"t b"%ce na ly%ích, tentokrát  bojovali o poslední medaile ve #tafetovém    
b"hu klasick'm zp(sobem 
s hromadn'm startem na 3x2  
km, tedy v závod", kter' b'vá 
pro diváky velmi atraktivní. 
*tafety v%dy tvo$ili dva 
ú!astníci star#í kategorie a 
jeden mlad#í. V kategorii %a!ek 
si závodnice Karlovarského 
kraje (spolu s na#í Terezou) 
dojely pro 4. místo, mezi %áky 
s p$ehledem dominovali b"%ci 
Karlovarského kraje. K cenn'm 
v'sledk(m gratulujeme!  
A jak pro!ívala start na ODM 2010 p#ímo Tereza Dole!elová, !ákyn$         
6. ro"níku Z( a M( v Perninku? 
„A% do téhle chvíle jsem závodila pouze v rámci Karlovarského a Plze&ského 
kraje, tak%e jsem opravdu ráda, %e jsem se mohla zú!astnit takové akce, jako 
byla Olympiáda d"tí v Liberci. M"la jsem mo%nost pom"$it síly se sportovci ze 
v#ech kraj( na#í republiky a moc se mi tam líbilo. Byla to pro m" veliká 
zku#enost,“ $ekla nám Tereza.  
 
Nejv$znamn"j%í sportovní akce &ák' druhého stupn" základních %kol trvala do 5. 
února, konala se v p"ti areálech, zú!astnilo se jí p#ibli&n" dev"t set sportovc' a 
v sázce bylo p#ibli&n" 312 medailí. Na slavnostním zahájení se objevily 
osobnosti jako je p#edseda senátu (R P#emysl Sobotka a p#edseda (eského 
olympijského v$boru Milan Jirásek. Slavnostní zapálení olympijského ohn" bylo 
sv"#eno samotn$m d"tem.           
               Iveta Dibelková, t$ídní u!itelka 



 8 

          Zápasy okresního p#eboru !ák%      TJ Sokol Pernink 

 
Jarní sezona za"ala  
 
Po zimní p$estávce zahájili %áci p$ípravu na jarní !ást sezony. Trénujeme ka%dou 
ned"li dopoledne od 10 hodin na upravené tréninkové plo#e vedle fotbalového 
h$i#t" v Abertamech. P$íprava je v plném proudu, trénink( se zú!ast&uje 
pr(m"rn" 10 a% 12 chlapc(. V souvislosti s tréninky napjat" o!ekáváme otev$ení 
nového sportovního centra v Perninku. 
Zápasy jarní !ásti by m"ly za!ít 14. kolem a to v sobotu 27. 3. 2010. Na#eho 
prvního soupe$e ur!il los a je jím mu%stvo Vojkovic. T"#íme se na v#echny 
p$íznivce kopané v Perninku!          
                                                           Trené#i &ák': V. Ma%ek, J. Ryzka, P. Mr)ka 

Po$. den datum soupe$i sraz v'kop Pozn. 

1. So 27.03. Pernink - Vojkovice 11:30 12 :30  

2. So 03.04. Pernink - Sedlec 11:30 12:30  

3. So 10.04. 1.FC K. Vary B - Pernink  12:30 13:30 auta 

4. So 17.04. Pernink - Jáchymov 11:30 12:30  

5. So 24.04. Nejdek - Pernink 09:00 10:00 auta 

6. St 01.05. Pernink - Útvina 11:30 12:30  

7. So 08.05. VOLNO    

8. So 15.05. Bochov - Pernink 13:00 14:30 autobus 

9. So 22.05. Pernink - Kolová 11:30 12:30  

10. Ne 30.05. Pila - Pernink  09:00 10:30 autobus 

11. So 05.06. Pernink - *t"drá 11:30 12:30  

12. So 12.06. Pernink -  Hrozn"tín 11:30 12:30  

13. Ne 20.06. Nová Role - Pernink 09:00 10:00 auta 
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                                                             Sbor dobrovoln'ch hasi"% 

Valná hromada SDH Pernink 
+lenové SDH Pernink se v sobotu 30. ledna se#li, aby na valné hromad" zvolili 
nov' v'bor a starostu SDH a také zhodnotili uplynul' rok. 
Jednání $ídil velitel SDH Karel Kadrliak. Starostou SDH byl opakovan" zvolen 
Franti#ek Schildbach. Do v'boru SDH byli jednohlasn" zvoleni: velitel SDH 
Karewl Kadrliak, zástupce velitele Zden"k Mackura, strojník Ji$í Mike#, 
preventista Ladislav Vete#ník, hospodá$ Petr Kolitsch, kulturní referent Václav 
Bláha, jednatel Václav Ma#ek a !lenové v'boru Alois *tauber, Václav Mach, 
Karel Po#va a Jitka T(mová. 
Jak uvedl Karel Kadrliak, v roce 2009 mají hasi!i na kont" 17 zásah(, #lo o 
po%áry, autonehody, likvidaci popadan'ch strom(, o od!erpávání vody ze 
zatopen'ch sklep( atd. Pravideln" se SDH podílí na brigádách v obci i kolem 
hasi!ské zbrojnice, dvakrát se !lenové zú!astnili hasi!ského cvi!ení v 
Pot(!kách, t$i !lenové absolvovali kurz na práci s motorovou pilou. SDH také 
p$isp"l na sbírku Morava a podílel se na v'stavb" p$íst$e#ku pro turisty, stav"ní 
májky a váno!ního stromu. Sbor nechyb"l ani na slavnostech v Chodov" a také 
na oslavách 110. v'ro!í %eleznice Karlovy Vary – Pot(!ky. Je tedy z$ejmé, %e 
SDH je nepostradatelnou slo%kou obce Pernink. Rádi bychom také pod"kovali 
Václavu Bláhovi, kter' opravil zásahov' v(z AVIA a tím u#et$il obci 30.000 K!.  
Petr Kolitsch p$ednesl zprávu o hospoda$ení SDH, starostka obce Jitka T(mová 
zhodnotila kladn" podíl !len( SDH na !innosti obce, pod"kovala za dobrou 
reprezentaci nejen p$i zásazích a informovala o !ástce, kterou obec p$ispívá na 
!innost SDH ze svého rozpo!tu. 
Karel Kadrliak prezentoval plán !innosti na rok 2010. Jeho hlavní náplní jsou 
samoz$ejm" zásahy, ale také nap$íklad ú!ast na #koleních, brigádách a kondi!ní 
p$íprava !len(. V tomto roce budou !lenové zásahové skupiny odborn" 
pro#koleni léka$em v poskytování první pomoci a také cht"jí vytvo$it vlastní 
webové stránky. Pokra!ovat bude i ú!ast na tradi!ních akcích. 
V dal#í !ásti programu paní Pla!ková p$edala odm"ny n"kter'm !len(m SDH. 
Jaroslav Novotn' zhodnotil dobrou volbu spolupráce s SDH Mezice, loni se na 
její konto uskute!nila dv" p$átelská setkání. V zá$í jsme se vypravili na Moravu 
a p$ijetí p$ed!ilo v#echna na#e o!ekávání. V listopadu jsme pak p$átele hostili 
my. Nutno $íci, %e spolupráce mezi sbory p$erostla ve spolupráci obcí. Nejbli%#í 
podobnou akcí by m"lo b't vystoupení hudební skupiny Stracené ráj na 
slavnostním otev$ení Kulturního a komunitního centra. 
Dále valná hromada s nad#ením kvitovala návrh na p$ijetí nov'ch !len( – Karla 
a Johanky Kadrliakov'ch a jednohlasn" schválila jejich !lenství. Pernin#tí 
dobrovolní hasi!i se tak mohou pochlubit opravdov'm mládím, v%dy- Johanka s 
Karlem pat$í k nejmlad#ím !len(m v celé +eské republice.          
                 zapsal Jaroslav Novotn$  
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S D R U*E N Í  K R U(N É  H O R Y – Z Á P A D                
A  O B E C  P E R N I N K  

 

V á s  s r d e " n $  z v o u  

n a  v y h o d n o c e n í  a n k e t y  p r o j e k t u  

 

K O N T R I B U)E N S K Á  S+P K A  

a  M í s t n í  a g e n d a  2 1  v  r e g i o n u  K r u & n é  h o r y - z á p a d  

 

v pátek 5. b#ezna  2010, Obecní ú#ad Pernink, v 17:00 hodin 

zasedací sál, I. patro (ob!erstvení zaji#t"no) 
 

 

               
 
 

 

 

Program: 

1. Kontribu!enská s'pka v Perninku – v'sledek ankety z !ervence 2009 

2. Seznámení se Strategií rozvoje obce Pernink (2008 - 2013)  

3. Kulturní a komunitní centrum v Perninku – seznámení s realizovan'm 
projektem  

4. Vyhodnocení a seznámení s v'sledky Komunitního plánování  
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Biatlonistka Hejtmánková p#ivezla ze Slovinska dvakrát bronz              

 
Z leto#ních World Winter Masters, tedy ze zimních her veterán(, se poslední t'den v lednu 
vrátila Eva Hejtmánková, u!itelka perninské Z*. A nep$ijela s prázdnou, na#e reprezentantka 
v biatlonu p$ivezla hned dv" bronzové medaile – t$etí p$í!ku obsadila v individuálním závod" 
voln'm stylem na 10 km i ve sprintu na 6 km. P$ed !eskou biatlonistku se na 
desetikilometrové trati dostaly jen Ruska na prvním a Finka na druhém míst". 
Zimní hry veterán( se konají v%dy jednou za !ty$i roky v olympijském roce, letos to bylo ve 
slovinském m"st" Bled, ve st$edisku Pokljuka. Tam"j#í mrazivé po!así Ev" Hejtmánkové 
sv"d!ilo, závody absolvovala v pohod". Její dík pat$í také sponzor(m - LK Quilt Pernink, 
M"stu Abertamy a panu Ku!erovi, provozovateli perninského vleku Nad nádra%ím. 
 
Od kolika let se ve va&em sportu mluví o kategorii veterán%? 
Veteránské kategorie jsou v"t#inou od 35 let, v n"kter'ch sportech i od 30 let, zále%í na 
po$adateli nebo na zvyku jin'ch zemí. 
 
Jak dlouho d$láte biatlon a jak jste se  
k tomuto sportu dostala? 
Biatlon jsem si vybrala jako dorostenka, krátce 
jsem p(sobila i v kategorii %en, v reprezenta!ní 
t'mu %en +SSR. Po roce 1983 ale nabral biatlon 
nov' sm"r, nejv"t#í zm"nou byl samoz$ejm" 
odklon od stylu klasického ke stylu volnému.      
K biatlonu jsem se tak vrátila a% jako veteránka    
a te) se zú!ast&uji republikov'ch závod( 
+eského svazu biatlonu nebo práv" 
mezinárodních závod( veterán(. 
 
Jste "lenkou n$jakého sportovního klubu? Co va&e tréninkové dávky?  
Jsem !lenkou Ly%a$ského klubu v Abertamech, +eského svazu veterán( a +eského svazu 
biatlonu, zárove& jsem biatlonovou trenérkou I. t$ídy a rozhod!í I. t$ídy. A trénink? V mém 
v"ku u% se nedá mluvit o po$ádném trénování! Trénujete, kdy% m(%ete a máte !as a hlavn" 
sílu... Je ale pravda, %e kdy% se p$ipravuji na sv"tov' pohár veterán( v ly%ování, tak n"co 
natrénovat musím. V"t#inou za zimní sezonu najedu v pr(m"ru od 800 do 1000 km. 
 
 

Eva Hejtmánková 

pochází z Hrozn"tína, od roku 1987 
&ije v Abertamech. U!í na II. stupni 
základní %koly v Perninku t"locvik, 
zem"pis a p#írodopis. Má dv" d"ti, 
také mistry republiky v biatlonu. Jak 
sama #íká, na Kru%n$ch horách ji baví 
klid a krásná p#íroda. 
   
Petra Kubí!ková 
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Máte potí!e s vid$ním? 
 
Ztráta nebo vá!né oslabení zraku zp%sobí v !ivot$ "lov$ka mnoho zm$n. 
V takové chvíli je pot#ebná pomoc. Jedním z mo!n'ch #e&ení je vyu!ít 
slu!eb Tyfloservisu, o.p.s.  
Posláním obecn" prosp"#né spole!nosti Tyfloservis je podpora integrace 
nevidom'ch a slabozrak'ch lidí do spole!nosti. Pro slabozraké osoby máme v 
na#em st$edisku #irokou #kálu optick'ch pom(cek.  
V"kem podmín"ná makulární degenerace, diabetická retinopatie, glaukom a 
#ed' zákal pat$í v Evrop" k nej!ast"j#ím onemocn"ním zraku. B'vají spojena 
s vá%n'm oslabením vid"ní, které obvykle nelze zlep#it p$edepsáním siln"j#ích 
dioptrick'ch br'lí, co% p$iná#í $adu problém( v praktickém %ivot". Zklamaní 
pacienti nebo jejich blízcí se po takovém zji#t"ní !asto obracejí na nejbli%#í 
prodejnu o!ní optiky, kde zakoupí lupu s velk'm zorn'm polem a mal'm 
zv"t#ením. V'sledkem b'vá malé a krátkodobé zlep#ení, !ast"ji v#ak obtí%e 
p$etrvávají nebo se objeví znovu. Mnozí pacienti si proto myslí, %e se nedá ji% 
nic d"lat, a lupy odlo%í. V takové chvíli by m"li mít k dispozici informace o $ad" 
speciálních pom(cek, které mohou vid"ní v'razn" zlep#it.   
Mo!ná nevíte, !e existují: 
Speciální optické pom(cky s velk'm zv"t#ením a osv"tlením; televizní 
kamerové zv"t#ovací lupy; neoptické pom(cky ke zkvalitn"ní zrakové práce; 
knihy a !asopisy ve zv"t#eném písmu; knihy a !asopisy ve zvukové podob"; 
slu%by pro lidi s vá%n'm posti%ením zraku. 
Co dále nabízíme: 

- pro#kolení v obsluze kompenza!ních pom(cek, a pom(cky pro 
sebeobsluhu 

- prostorovou orientaci tj. ch(zi s bílou holí  
- v'cvik prostorové orientace 
- nácvik psaní na kancelá$ském stroji a klávesnici po!íta!e,  
- v'uku !tení a psaní Braillova bodového písma, 
- poradenství t'kající se úprav prost$edí 

 
Dolní v"ková hranice na%ich klient' je stanovena na 15 let. Uvedené slu&by 
poskytujeme zdarma.  
         
TYFLOSERVIS, o.p.s.     Tel./fax: 353 236 068 
Mozartova 444/6      mobil: 608 572 345/6 
360 20  Karlovy Vary     e-mail: k.vary@tyfloservis.cz 
www.tyfloservis.cz 
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V sobotu 13. 3. po#ádá Skiareál Velflink 
ve spolupráci se (kolou ly!ování Marian 

ve#ejné závody ve slalomu na ly!ích pro d$ti do 12 let 
a 

skicross pro ly!a#e od 13 let do nekone"na 
 

Sou!ástí akce bude i doprovodn' program: prezentace 
provazového centra, snowkiteingu,  jízda na  ly%ích po vod", 

hudební laser show a disco apreski DJ Dvo$áka. 
 

 
)asov' program: 
 
9:00 – 10:00 prezence závodník( na ve$ejné závody ve slalomu na ly%ích, 
prosklen' altán Skiareálu Velflink  
Pro kategorie: 3–5 let, p$ed%áci 
                       6–8 let, mlad#í %áci                        
                       9–12 let, star#í %áci 
 
10:30 start 1. závodníka slalomu na ly%ích 
 
13:00 – 13:30 vyhlá#ení v'sledk( ve slalomu na ly%ích 
 
B$hem dne, do 13:30 prezence závodník( na Skikross  
Pro kategorie: Mlad#í holubi, 13–16 let          Mlad#í hrdli!ky, 13–30 let 
                        Star#í holubi, 17–20 let       
                        Mlad#í orlové, 21–34 let          Star#í hrdli!ky, 31– nekone!no 
                        Star#í orlové, 35– nekone!no 
 
14:30 start 1. závodníka ve skicrossu 
 
17:00 – 17:30 vyhlá#ení v'sledk( skicrossu 
  
18:00 po setm"ní hudební laser show a jízda po vod" na ly%ích 
Volná tane!ní zábava apreski v altánu pod taktovkou DJ Honzy Dvo$áka. 
V pr(b"hu celého dne se náv#t"vníci mohou seznámit s ly%emi zn. SPORTEN, 
dále si mohou  vyzkou#et odvahu v PROVAZOVÉM CENTRU a shlédnout 
prezentaci SNOWKITEINGU. 
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INFOCENTRUM - PODATELNA 
 

Bude v dob" dovolené zav$eno: od 8. 3. do 12. 3. 2010 
 

Slu%by podatelny, poplatky TKO, kopírování atd. zajistí Matrika    
v 1. pat$e OÚ 

 
 
 
 

 
 

 
 

Upozor&ujeme !tená$e Perninsk'ch novin, %e neru!íme za chyby, které se objeví v inzerátech, 
pop$. v p$ísp"vcích, které nep$ipravuje Informa!ní centrum p$i OÚ Pernink. Za obsah !lánku 
odpovídá autor. Redak!ní uzáv"rka p$ísp"vk( do dal#ího !ísla PN je v%dy ke 29. dni v m"síci. 

P$ísp"vky zasílejte na e-mail: infopernink@volny.cz, nebo p$ineste  
p$ímo do infocentra.  D"kujeme za pochopení. 

Redak!ní rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubí!ková, Iveta Dibelková, Jaroslav Novotn' 
 
 
 

 
PRODEJ TUH+CH PALIV, AUTODOPRAVA 

Milan Vachel 
,i%kova 896 

362 21 Nejdek 
(naproti radnici) 

NABÍZÍ: 
• Brikety 
• Mostecké uhlí 
• Pytlované brikety 
• D$ev"né brikety 
• Pytlované d$evo 
• Rozvoz pytlovan'ch briket po domluv" 
• Doprava sypk'ch materiál( 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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6-t'dení Kurzy angli!tiny pro d"ti a 
dosp"lé 

Investice do budoucnosti 
 

Rozená Angli!anka bydlící v Perninku vám nabízí 

v'uky angli!tiny pro za!áte!níky a pokro!ilé. 

P$ihlásit se m(%ete do 08. 03. 2010 

Kontakt: Rachel 775 062 848 

Kurzy: 

2x t'dn" 1,5 hod. = 150,- k! x 12 = 1.800,- k! 

1x t'dn" 1,5 hod. = 200,- k! x   6 = 1.200,- k! 

Kurz se platí kompletn" p$i první v'uce. Po skon!ení 

kurzu dal#í kurzy a slevy dle dohody. 

V'uky jsou mo!né: 16:00hod. /19:00hod. úter'/"tvrtek 
 
Jiné dny dle dohody mo%né. 
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Sobota 6.3.   AVATAR  (USA 2009) Ak!ní sci-fi     18 hodin    
Nejv"t#í filmová událost roku! Oscarov' re%isér James Cameron (Titanic, Vet$elec,…) za!al 
pracovat na tomto unikátním 3D projektu p$ed mnoha lety, kdy v"t#inu jeho vizí je#t" nebylo 
mo%no díky nedostate!n" vyvinuté digitální animaci vytvo$it. Cesta do fantastického sv"ta 
planety Pandora !ekala na svou filmovou premiéru tém"$ 10 let! 
Avatar p$ed námi otevírá neuv"$iteln' sv"t za hranicemi na#í fantazie, sv"t st$etu dvou 
naprosto odli#n'ch civilizací. Nov" objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo 
s  obyvatelstvem - Na’vi, %ijícím v souladu s divukrásnou vegetací planety. Posádka vyslaná 
ze Zem" na své pr(zkumné misi objeví na  Pando$e velmi cenn' minerál, kter' by m"l na 
Zemi nevy!íslitelnou hodnotu…  
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez ad. 
Mláde%i p$ístupno.  Délka filmu: ca. 161 min.  +esk' dabing.  *Ú projekce.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 13.3.  STÍNU NEUTE)E(  (+R 2009) Rodinné drama    18 hodin      
Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. Svoji prvotní inspiraci vysv"tluje 
re%isérka Lenka Kny slovy:  "Ka%d' z nás ví, jak vypadá stará p(da, a co teprve stará p(da u 
babi!ky o prázdninách. Kdy% vám je deset, naleznete i v"ci, kter'm nerozumíte, a tak je 
necháte b't, ale kdy% je vám t$icet a víc, mo%ná si na n" vzpomenete a za!ne vám to vrtat 
hlavou. Divné doklady, neznámé písmo, fotky.  Tak tohle byl m(j první impulz k napsání 
p$íb"hu, kter' m"l reáln' základ v mé rodinné historii. Druh'm motivem nato!it tento film 
byla pot$eba ukázat charaktery lidí v mezních situacích ". Hrají: Jaroslava Adamová 
(Ev%enie), Pavel Landovsk' (.eho$), Helena Dvo$áková (Katka), Franti#ek N"mec 
(Heinrich), Anna Polívková (Sylvie), Alois *vehlík (Viktor), Mat"j Hádek (Václav), Marian 
Roden (Barták) ad. 
Mláde%i p$ístupno.  Délka filmu: ca. 106 min.       *Ú projekce.                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 20.3.  SHERLOCK HOLMES (USA 2009) Dobrodru"n# 
v 18 hodin     Nové dynamické zpracování nejznám"j#ího díla Sira Arthura Conana Doyla 
"Sherlock Holmes" p$iná#í Holmesovi a jeho v"rnému partnerovi Watsonovi poslední v'zvu. 
Uká%e se, %e Holmesovi bojové schopnosti jsou stejn" tak smrtící jako jeho pov"stn' intelekt. 
Obojího bude zapot$ebí p$i odhalování smrtelného spiknutí, které by mohlo zni!it celou 
zemi…Re%ie: Guy Ritchie. Hrají:Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams, Mark 
Strong ad. Mláde%i do 12 let nevhodné. Délka filmu: ca. 128 min.+eské titulky.         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27.3.  KAWASAKIHO R,*E (+R 2009) Drama  
v 18 hodin   Za ka%dou l%í se skr'vá pravda a za ní pravda je#t" hlub#í. Kdo m(%e posuzovat 
minulé viny? Kdo je m(%e odpou#t"t? M(%e jim !as obrousit hrany? Nebo pokání, jím% se 
viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana H$ebejka podle Cenou Sazky ocen"ného scéná$e 
Petra Jarchovského vytvá$í spletit' $et"zec podobn'ch otázek a nabízí celou #kálu !asto 
protich(dn'ch odpov"dí. St$edobod p$íb"hu tvo$í postava renomovaného psychiatra (Martin 
Huba), morální autority, kter' má u p$íle%itosti v'ro!í zalo%ení republiky získat v'znamné 
státní ocen"ní. Práv" p$ipravovan' slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na 
povrch vyplaví h$íchy minulosti, je% mu m(%ou zlomit vaz…Hrají: Martin Huba, Daniela 
Kolá$ová, Lenka Vlasáková, Ladislav Chudík, Antonín Kratochvíl, Petra H$ebí!ková, Milan 
Mikul!ík. 
Mláde%i p$ístupno     Délka filmu: ca. 95 min.          *Ú projekce.              Vstupné: 55,-K" 


