
37. ročník, rok 2020, číslo 1 
 
 
 

Vážení a milí spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,  
přeji Vám vše nejlepší do nového roku,  

pevné zdraví, také štěstí, radost a spokojenost. 
 

Starostka obce Jitka Tůmová 
 
 

 
  

VVáážžeenníí  ssppoolluuoobbččaannéé,,  
ddoovvoolluujjeemmee  ssii  VVááss  uuppoozzoorrnniitt,,  

  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleettíí  22001199  
aa  

    ppooppllaatteekk  zzee  ppssůů  nnaa  rrookk  22002200  
  

llzzee  zzaappllaattiitt  vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  1155..  lleeddnnaa  ddoo  2288..  úúnnoorraa  22002200    
  

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu    

nneebboo    

bankovním převodem  

Číslo účtu : 2520341/0100  

var.symbol: 3722 + č.p. nemovitosti (komun. odpad) 
                  1341 + č.p. nemovitosti (poplatek ze psa) 

 

Pro bližší informace a výši částky k úhradě volejte na tel: 353 892 491 
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        Usnesení 14. zasedání zastupitelstva ze dne 16.12. 2019  
 
 
1/14/19 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pana Aloise Štaubera a pana Jana Dvořáka, 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro: 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

2/14/19 ZO Pernink schvaluje program jednání 14. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění o RO 
č. 12/2019. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0,  zdržel se 0. 

3/14/19 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 13. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: 
pro 9 hlasů,  proti 0, zdržel se 0. 

4/14/19 ZO Pernink revokuje usnesení č. 10/13/19 ze dne 18.11.2019. Hlasování: pro 9 hlasů,  proti 
0, zdržel se 0. 

5/14/19 ZO Pernink revokuje usnesení č. 3/10/19 ze dne 24.7.2019. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. 

6/14/19 ZO Pernink schvaluje  transfér -dotaci Základní škole a mateřské škole, příspěvková 
organizace, Karlovarská 118, Pernink ve výši Kč 2420889,38 na předfinancování výdajů na 
akci“Celková modernizace učeben v ZŠ Pernink“, které budou kryty z operačního programu IROP 
z MMR ČR – indentifikační číslo EIS – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007831. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

7/14/19 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 v předloženém položkovém členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

8/14/19 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 v přeloženém položkové členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování:  pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

9/14/19 ZO Pernink schvaluje úpravu rozpočtu obce Pernink r. 2019 po posledním zasedání ZO a 
zároveň schvaluje pravomoc starostce obce a účetní obce provést poslední úpravu rozpočtu po 
zaúčtování všech položek k 31.12.2019 bez schválení ZO, o tomto rozpočtovém opatření bude ZO 
informováno na bezprostředně následujícím zasedání. Hlasování: pro: 9 hlasů, proti 0, zdržel 0. 

10/14/19 ZO Pernink schvaluje rozpočet obce na rok 2020 jako vyrovnaný, kdy příjmy činí Kč 
10133tis. a výdaje rovněž Kč 10133tis., závaznými ukazateli jsou paragrafy, schválený rozpočet 
obce na rok 2020 je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. 

11/14/19 ZO Pernink schvaluje s účinností  od 1.1.2020 měsíční odměny hrubého neuvolněným 
členům ZO dle novely Nařízení Vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků ve znění NV č. 202/2018, měsíční odměny dle NV budou navýšeny o 10%, 
výše odměn jednotlivým neuvolněným zastupitelům je součástí zápisu jako příloha č. 4. Hlasování: 
pro: 9  hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

12/14/2019 ZO Pernink schvaluje prodej části p.p.č. 771/1 označenou GP č. 902-3131/2019 firmy 
Robin Baum jako p.p.č. 771/10 o výměře 322 m2 v k.ú. Pernink za cenu, stanovenou cenovou 
mapou , a to 50,- Kč/m2 s tím, že kupující ponese veškeré náklady spojené s prodejem a převodem 
pozemku a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. 

13/14/19 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje p.p.č. 782/25 o výměře 650 m2 a p.p.č. 782/30 o 
výměře 302 m2, to vše v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
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14/14/19 ZO Pernink schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – plynárenské zařízení 
s Gas Net sro, Klišská 940/96 Ústí/L na plynovou přípojku k domu č. 446 v Nádražní ulici přes 
p.p.č. 2499/1 za jednorázovou úplatu,  a to Kč  1700,-- a pověřuje starostku podpisem předložené 
smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0 zdržel se 0. 

15/14/19 ZO Pernink schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě č. 7/230/2019 s Lesy ČR, Lesní 
správa Horní Blatná a pověřuje starostku podpisem tohoto Dodatku č. 1 a zároveň schvaluje 
vypovězení Dohody č. 7/230/2019 uzavřené dne  20.11. 2018 a pověřuje starostku obce provedením. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

16/14/19 ZO Pernink schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
dohody o umístění stavby č. IE-12-0007798/SOBS VB01 s ČEZ a.s. Distribuce, Teplická 874/8, 
Děčín na akci uložení kabelu NN v Andělské ulici a pověřuje starostku podpisem předložené 
smlouvy. Hlasování: pro  9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

17/14/19 ZO Pernink schvaluje od 1.1.2020 uzavřít dohodu o provedení práce  se zastupitelem obce 
p. Václavem Maškem na údržbářské práce a drobné opravy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 
0. 

18/14/19 ZO Pernink schvaluje od 1.1.2020 uzavřít dohodu o provedení práce se zastupitelem obce 
p. Aloisem Štauberem na elektrikářské práce a opravy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

19/14/19 ZO Pernink schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Pernink č. 3/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p.Jan 
Doležel). 

20/14/19 ZO schvaluje odpisy a vyřazení nepotřebného či nefunkčního majetku obce k 31.12.2019 
dle předloženého soupisu, který je součástí zápisu jako příloha č. 5. Hlasování:  pro 9 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. 

21/14/19 ZO bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvků z rozpočtu obce  za rok 2019: 
- TJ Sokol Pernink  ve výši 100000,- Kč 
- Svaz postižených civilizačními chorobami, Abertamy  ve výši  5000,- Kč 
- Drosera, Bublava – stanice pro handicapované živočichy ve výši 3000,- Kč 
- Autobusy Karlovy Vary – cyklobus 2019 ve výši 5000,- Kč. 
 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

Další zasedání je plánováno na 20.1.2020. 

 

                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

 

10. reprezentační ples obce Pernink 

se bude konat v sobotu 29. února 2020 od 19:30 hod. v  KC Krušnohorka v Perninku. 

Předprodej vstupenek zahájíme v pondělí 3. února v Infocentru Pernink. 
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Pernink přivítal dva nové občánky 

V pátek 9. prosince v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítala starostka obce, paní Jitka 
Tůmová, dva nové občánky – děvčátko a chlapečka.  

Novými občánky jsou: David Růžička a Amélie Plzáková. 

Rodiče se podepsali do obecní kroniky, kde má každý nový občánek svou stránku. Maminky dostaly 
květinu, děti malý dárek a pamětní list. 

Oběma novým občánkům přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a již se těšíme 
na ty, které se narodí v příštím roce. 

                  Klára Grohová – matrikářka 

 

 

          Foto: Klára Vecková 
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                    Z Kroniky perninské  
 

Vážení čtenáři, 

i v novém roce 2020 budeme pokračovat v rubrice Z kroniky Perninské, dnes navážeme na válečný 
rok 1942. 

Činnost proti okupantům probíhala i u nás v Perninku. Koncem roku 1942 navázaly místní skupiny 
ilegální spojení s ruským zajateckým táborem v Perninku (v bývalé koželužně v Bludenské ulici). 
Část těchto zajatců pracovala na železniční stavbě a celkově bylo se zajatci nelidsky zacházeno. 
Často byli ubíjeni a pak vhozeni do jámy na zdejším hřbitově. Celkem zde bylo takto pohřbeno 26 
válečných ruských zajatců, jejichž jmenný seznam je uložen ve státním archivu v Karlových Varech. 
Ovšem hlavní ilegální činnost místních skupin spočívala především v podporách rodin zatčených 
zdejších občanů pomocí příspěvků a naturálií. Dále zde probíhal ilegální poslech rozhlasu a pomoc 
lidem z transportu vězňů z Johangeorgenstadtu do Terezína, který vedl přes Pernink. Dokladem 
tohoto pochodu smrti  jsou nesčetné hroby podél trasy Karlovarskem včetně společného hrobu 
v Perninku, kde je pochováno 27 neznámých vězňů. 

Rok 1945 – vítězství nad fašismem 

Dne 3. května se v jednom bytě v Perninku sešli vedoucí tříčlenných jednotlivých ilegálních buněk a 
radili se o převzetí moci od nacistů po ukončení války. Počítali s pomocí zajatců, které pomáhali 
v táboře zachraňovat. Od utíkající německé armády přitom získali i jistý počet zbraní. 

Dne 5. května sesadili nacistického starostu a do obecního domu uvedli opět svého. Následující den 
zatkli za pomoci osvobozených válečných zajatců všechny vedoucí nacistické funkcionáře 
v Perninku včetně pověstného Sturmführera Finka pocházejícího z Hřebečné, který několik dní před 
zatčením nechal postřílet ve zbrojním závodě v Johangeorgenstadtu celkem 230 válečných zajatců. 

Samotné osvobození Perninku líčí obecní kronika takto: „Po dlouhém šestiletém utrpení války 
konečně svobodni!“ 

Mnoho rodin z města Perninku i Němců antifašistů muselo už na počátku války opustit město a 
odejít do vnitrozemí. Přes dobu války zde zůstalo jen několik nepřátel fašismu, byli to Němci i Češi 
a neměli zde na růžích ustláno. Mezi těmi, co zůstali, byl především Čech Václav Mach a Němec 
Franc Hoffmann, který dokonce tajně skrýval v době války českou školní kroniku. 

Už 6. května zavlály v Perninku vítězné vlajky, ale bylo to ještě nebezpečné. Fašističtí příslušníci SS 
za to zbili zdejší dva obyvatele.  

7. května však již fašisté z Perninku prchali. Perninkem projelo několik Američanů a později přijeli 
rudoarmějci, kteří sídlili v té době v Merklíně.  

11. května se na náměstí v Perninku konalo slavností rozloučení s ruskými válečnými zajatci, kteří 
následně odpochodovali do Karlových Varů k znovuzařazení do Rudé armády. Předtím se zastavili 
na zmiňovaném náměstí, kde hrála hudba a ozbrojená perninská stráž vypálila na jejich počest tři 
salvy. 

Památkou na toto rozloučení je společný dopis adresovaný městu Pernink od ruských válečných 
zajatců (celé znění je uvedeno v perninské kronice, knize první, na stránce 56). 

K počtu obyvatel: za války bylo v Perninku 3.300 obyvatel a v roce 1945 po odsunu Němců zde 
zůstalo 300 obyvatel. Na výzvu vlády se do Perninku začaly vracet rodiny z vnitrozemí, které před 
válkou musely Pernink opustit a zároveň s nimi přicházely nové rodiny, jež osidlovaly pohraničí. 
Rychlé osidlování pohraničí lidmi z vnitrozemí ukazuje statistický počet dvou miliónů obyvatel 
v pohraničí v roce 1946, což se projevilo nárůstem obyvatel i v Perninku. 

Byly zahájeny přípravy k znovuotevření české školy, která byla násilně uzavřena po neblahých 
dnech Mnichovského diktátu a 16. září 1945 byla škola otevřena už nikoliv v soukromém domě s č.  
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p. 302, ale již v budově bývalé měšťanské německé školy z první republiky. Slavnostní otevření 
školy začalo napochodováním blatenských Čechů s hudbou a rotou čs. Vojáků. Kromě jiných 
představitelů obce měl úvodní proslov Jan Kučera jako první a jediný učitel této nově otevírané 
školy. Ten sem přišel dobrovolně z pošumavského okresu Přeštice. Na začátku školního roku bylo 
zapsáno na obecnou a měšťanskou školu celkem 120 žáků. Při škole byl zřízen i školní internát pro 
přespolní žáky. Obývalo ho a stravovalo se v něm na počátku roku 1945/1946 celkem 36 žáků 
z přiškolených obcí. 

V Perninku byly v roce 1945 dvě továrny. Jedna na výrobu oděvů a prádla a druhá vyráběla tyl a 
krajkovinu. Kromě těchto továren byly v provozu ještě rukavičkárna s koželužnou a pletárna 
přízových rukavic. Ovšem v roce 1948 byly pro nedostatek odborných sil a v souvislosti se 
znárodňováním likvidovány (základní směrnice k tomuto opatření byla dána na VIII. sjezdu KSČ, 
konaném ve dnech 28.-31. března 1946). 

A na závěr zde uvádím slibovaný seznam hostinců z třicátých let v Perninku: 

Čp. 64 ve Střední ulici – Albert Hofmann spolu s manželkou Julií 

Čp. 1 na radnici – Emil Kunzmann 

Nádražní bufet – Alois Gentner 

Čp. 104 v dnešní Rennerově ulici – Hotel Poppenberger 

Čp. 122 v Karlovarské ulici – hotel Perninský dvůr – majitel Karel Hofmann 

Čp. 17 – prodej lahvového piva – Anna Loosová 

Čp. 289 Karlovarská ulice – hostinec – Josef Riedl 

Čp. 177 Nejdecká ulice – hostinec – Josef Porkert 

Čp. 228 Andělská ulice – hostinec – Franz Fladerer 

Čp. 28 v Blatenské ulici – hostinec U lípy – Wilhelm Schuhmann 

Čp. 3 v dnešní ulici T.G.Masaryka  – hostinec U města Lipska – Josef Endt 

Čp. 110 v dnešní ulici Rennerova – hostinec – Rudolf Günther 

Čp. 257 v Bludenské ulici – hostinec – Franz Bauerfeind spolu s Augustou Hahn 

 

Takže o dobré pivo a jídlo nebylo v tehdejším Perninku nouze. 

To by bylo pro dnešní vydání vše a příště budeme pokračovat kontroverzním rokem 1948. 

Zpracoval: Ladislav Vetešník 

Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ -1988 str.54-59,  

KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA DRUHÁ od roku 1988 str.154-155 

 

Perninské noviny vydává Infocentrum  
při Obecním úřadě  v Perninku, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink, IČ 00254878 

 dle povolení MK ČR E 20101 v nákladu 350 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 při OÚ v Perninku, T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 

Upozorňujeme čtenáře, že dopisy od přispěvatelů jsou jejich projevy a vydavatel za tyto nenese odpovědnost 
a dále neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 

 

Ročník 37, číslo 1, vydáno 10.1. 2020 



 8 

                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Závěr roku ve škole 

Než začal advent, bylo třeba vyzdobit školu i třídy vánoční výzdobou – o tu v oknech se postarala 
paní učitelka Vlasta Polanská, ve třídách to byly děti a velmi bychom chtěli poděkovat panu 
Štěrbovi, který byl ochotný dovézt dětem stromečky na výzdobu chodby a prostoru před 
školou. 

Advent ve škole začal Mikulášským dnem – nejprve  menší děti navštívil Mikuláš s čerty   a po té 
jsme se všichni sešli v tělocvičně na čertovských soutěžích družstev, které připravil pan učitel 
Michal Jelínek – všichni dokázali, že se čerta nebojí a dokáží předvést i dobré sportovní výkony. 

Další týden následoval Korálkový den- menší děti vyráběly korálkové ozdoby na stromeček, starší 
pak různé šperky.  

Děti z družiny potěšily svým vánočním vystoupením babičky a dědečky v domě seniorů. 

Program vymyslela a nacvičila paní vychovatelka Hanka Schadeová. 

Třetí adventní týden patřil Vánoční besídce v Horní Blatné – kde se sešly děti z Perninku, Blatné a 
Abertam na společné besídce. Každá škola předvedla svůj program, děti si společně zazpívaly 
vánoční koledy a nechybělo ani malé občerstvení. Besídka se všem líbila a založila novou společnou 
tradici ve spolupráci našich škol. 

Vydali jsme se i na výlet – žáci druhého stupně se podívali do města Annaberg – navštívili muzeum, 
trhy, místní minizoo. Děti z prvního stupně jely s dětmi z Horní Blatné do Prahy – nejprve zhlédly 
muzikál pro děti v divadle Karlín, pak se vydaly na Staroměstské náměstí, kde si prohlédly vánočně 
vyzdobené náměstí s trhy i orloj.  

Konec týdne už patřil vánočním besídkám. 

 

Nezapomněli jsme ani na nemocné děti a na konto společnosti Život dětem jsme poslali 1 300 Kč – 
přispěli zaměstnanci školy, děti i rodiče. 

 

Vynikající úspěch 

Zúčastnili jsme se výtvarné a literární soutěže „Zpomal, prosím“, pořádané policií ČR v rámci 
projektu Markétina dopravní výchova – své práce vytvořili žáci prvního i druhého stupně. 

Vynikajícího úspěchu dosáhla děvčata z prvního stupně. Ve svých kategoriích získala: 

1.místo:    Gabča Ličková  

                 Julinka Štauberová 

2.místo:    Eliška Mašatová 

3.místo:    Vanesska Mitterpachová 

 

Jejich práce postoupily do celostátního kola, které bude vyhodnoceno v lednu – DRŽÍME PALCE ! 
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                    PČR informuje  
 
 
Zima vystrkuje růžky 
 

Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili řidiče, aby na silnicích dbali zvýšené opatrnosti a 
svoji jízdu přizpůsobili aktuálním povětrnostním podmínkám. 
 

Jízdu mohou v tomto zimním období řidičům na mnohých místech komplikovat nejen husté mlhy 
snižující viditelnost, ale také ranní mrazíky či husté sněžení. Namrzlá komunikace jim může 
znepříjemnit jízdu zejména na rychle namrzajících místech, kterými mohou být například mosty a 
přemostění nebo silnice v blízkosti vod či lesů. Řidiči by měli svou rychlost přizpůsobit aktuálnímu 
stavu vozovky a dodržovat dostatečnou bezpečnostní vzdálenost od vozidla jedoucího před nimi. 
Dále by měl každý řidič myslet na rychlost svého vozidla, neboť smí jet jen takovou rychlostí, aby 
byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má náležitý rozhled.  
 

V případě, že je v rizikovém úseku komunikace nainstalovaná informační tabule, měl by akceptovat 
informace, které jsou na nich uvedeny. Informační tabule jsou totiž spouštěny automaticky při 
vzniku náledí či námrazy, a to vzhledem k zabudovaným čidlům ve vozovce.  
 

I nadále platí, že v období od 1. listopadu do 31. března je nutnost mít na vozidlech zimní 
pneumatiky, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, 
nebo lze-li to vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat.  
 

Nenechte se tedy zmást výkyvy počasí a dbejte na svou bezpečnost.  
 

nprap. Mgr. Věra Hnátková 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje  
 
 
Bezpečné chování na horách   
 

Zima se již chopila své vlády a především hory zasypala sněhovou přikrývkou. Hory jsou teď 
lákadlem nejen pro turisty, ale především pro lyžaře či snowboardisty. Pokud se tam vydáte i Vy, 
pojďme si připomenout 10 základních pravidel chování na sjezdových tratích podle FIS 
(Mezinárodní lyžařské federace): 
 

1. Ohled na ostatní lyžaře 
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval 
někoho jiného. 
 

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy 
 Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit na dohled. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí 
přizpůsobit svým schopnostem, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě 
provozu. 
 

3. Volba jízdní stopy 
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval 
lyžaře jedoucího před ním. 
 

4. Předjíždění 
Předjíždět se může ze shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který 
poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru. 
 

5. Vjíždění a rozjíždění 
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět 
rozjet, se musí pohledem nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a 
pro ostatní. 
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6. Zastavení 
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo 
nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo 
uvolnit co nejrychleji. 
 

7. Stoupání a sestup 
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě. 
 

8. Respektování značek 
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci. 
 

9. Chování při úrazech 
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc. 
 

10. Povinnost prokázat se 
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v 
případě úrazu prokázat své osobní údaje. 

Lyžařům a snowboardistům doporučujeme používat:  
• ochranu hlavy přilbou, která splňuje podmínky směrnic pro děti i dospělé, 
• ochranu očí vhodnými lyžařskými brýlemi    
• chránič páteře tzv. páteřák. 

 

Používat by dále měli také vhodné teplé oblečení s reflexními prvky. Turisté by měli své horské tůry 
plánovat s rozvahou, nepodceňovat své síly a vždy si sebou vzít mobilní telefon pro případ, když by 
se ztratili, aby si mohli přivolat pomoc.  
 

Pokud se chystáte na cestu do hor, nezapomeňte na zimní výbavu (zimní pneumatiky, sněhové 
řetězy). Parkujte na vyznačených parkovištích a nezapomeňte si své vozidlo při odchodu řádně 
uzamknout. Ve vozidle nenechávejte viditelně ležet žádné cenné věci, jako např. lyžařskou výbavu, 
kabelky apod. Nezapomeňte, že auto není trezor a všechny viditelné cennosti jsou lákadlem pro 
zloděje.  
 

Přejeme Vám hezké zimní období bez jakýchkoliv nehod.  
 

por. Bc. Zuzana Týřová 
 

                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 

Aktuální kalendář akcí najdete také na  www.krusnehoryaktivne.cz  nebo  www.zivykraj.cz 

10. - 12.1.2020 Jáchymov 500 let tolaru v Jáchymově 
17.1. - 28.2.2020 Nejdek S Krušnoholkou za vlky - výstava 
19.  - 24.1.2020 Boží Dar Olympiáda dětí a mládeže 
21. 1. 2020 Nejdek Vlci v Krušných horách - beseda se Štěpánkou Kadlecovou 
22. 1. 2020 Ostrov Památková péče v Karlovarském kraji 1989-2019 - přednáška Mgr. 

Lubomíra Zemana 
25. 1. 2020 Ostrov Ples města Ostrov 
28. 1. 2020 Ostrov HŘBITOVNÍ AKTOVKY - černá komedia v podání divadelních 

spolků DIFADLO (Ostrov) & KOPEC (Pernink) 
7. 2. 2020 Nejdek Great Walks 4. sezóna - premiéra filmu Petra Mikšíčka 
15. - 16.2.2020 Boží Dar Karlův krok 
29. 2. 2020 Pernink Ples obce Pernink 
22. 3. 2020 Boží Dar Dámská jízda 
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

 
Sobota 1.2.    ALADIN  ( USA 2019) Rodinný, dobrodružný, komedie 
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé 
princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy 
Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci. Na 
scénáři podle klasického animovaného filmu studia Disney se kromě režiséra Richieho podílel i John 
August. Hrají: Will Smith, Mena Massoud, Noami Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Nasim 
Pedrad, Billy Magnussen, Numan Acar ad. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 128 min.  Český 
dabing.                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 8.2.     Kino nehraje! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.2.  PŘES PRSTY (ČR 2019) Komedie 
Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o tom, že člověk sice udělá 
hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Příběh filmu Přes prsty se odehrává na 
beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa 
Nesvačilová) jsou parťačky, které beach volejbalu obětují všechno. Tedy skoro všechno. Mladší 
Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve 
otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na 
mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, svérázný správce hřiště se zajímavou 
minulostí (Jiří Langmajer). Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 101 min. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 22.2.   V OBLACÍCH  (Německo 2019) Animovaný, komedie, dobrodružný 
Mávni křídly a rozleť se za dobrodružstvím. V oblacích, ve vzduchu, nad mořem, nad lesem, nad 
přímořským městečkem i v jeho ulicích se odehrává ptačí animované dobrodružství V oblacích. 
Malý Manou je výborný letec a těší se na zkoušku létání, kterou musí podstoupit každý racek, aby se 
mohl s celým hejnem bezpečně vydat na zimu do jižních krajů. Nešťastnou náhodou ale skončí jako 
zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky od těch 
dospělých… Režie: Christian Haas, Andrea Block.  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 88 min.  
Český dabing.                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 29.2.   ŽENSKÁ NA VRCHOLU  (ČR-Slovensko 2019) Romantická komedie 
Romantická zimní komedie s Annou Polívkovou, Martinem Dejdarem, Markem Němcem, Bolkem 
Polívkou, Janou Preissovou, Janou Krausovou, Romanem Pomajbo, Danicou Jurčovou, Matjažem 
Javšnikem a Markem Taclíkem j.h.. Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny 
Helena (Anna Polívková), odjíždí  na popud své tety Ely (Jana Krausová)   s nadšeným osmiletým 
synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhnula svému citovému problému.  Díky své 
roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota…   Mládeži přístupno.  Délka filmu: 
ca. 109 min.  


