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Milí čtenáři,
možná nejsme sami, komu se zdá, že čas letí jako splašený, ani jsme se nenadáli a je tu
začátek března. Poslední únorová sobota byla ve znamení 7. reprezentačního plesu naší obce,
večerním Perninkem tak procházely slavnostně oblečené páry a sál Komunitního centra
Krušnohorka se naplnil do posledního místečka. Na návštěvníky čekal bohatý program,
nejprve vystoupila skupina Hoby – dance ze Sokolova, která předvedla smyslnou rumbu a pak
cha-chu, následovalo vystoupení děvčat z naší základní školy pod vedením Ilony Höhnlové,
všechny rozehřálo rockenrollové vystoupení skupiny Rock and Roll z Chodova, tradičně
přišlo i půlnoční překvapení. K tanci i poslechu hrála hudební skupina Karlovarka a na
návštěvníky čekala bohatá tombola. Dovolte nám, milí čtenáři, abychom poděkovali celému
organizačnímu týmu, který připravoval vše potřebné pro zdárný průběh plesu, dále všem
vystupujícím a v neposlední řadě také sponzorům, kteří opět byli velice štědří a ochotní
přispět – ať už finančním či věcným darem. Ještě jednou Vám všem uctivě děkujeme!
Starostka Jitka Tůmová a místostarosta Ladislav Vetešník

Usnesení 26. zasedání zastupitelstva ze dne 13. 2. 2017
1/26/17 ZO určuje ověřovatele zápisu Ladislava Vetešníka a Aloise Štaubera a pořizovatele
zápisu Jitku Tůmovou. Hlasování: pro: 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
2/26/17 ZO schvaluje program jednání 26. Zasedání včetně jeho doplnění o body projednání
rozpočtových opatření č. 2/2017 a 3/2017. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se
nikdo.
3/26/17 ZO schvaluje navýšení kupní ceny na Kč 300000,- za nákup objektu e. č. 46 včetně
st. p. č. 757 o výměře 256 m2 a p.p.č. 663/23 o výměře 1535 m2 v k. ú. Pernink a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy s prodávajícím: Štancl-insolvence v.o.s., IČ 29105048, se
sídlem Kollárova 619/44, Jižní předměstí., 30100 Plzeň. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo,
zdržel se nikdo.
4/26/17 ZO pověřuje starostku obce v případě, že by se kupní cena znovu navýšila nad
300000,- Kč, odstoupením od kupní smlouvy s firmou Štancl-insolvence, v.o.s., IČ 29105048,
se sídlem Kollárova 619/44, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň. Hlasování: pro 6 hlasů, proti
nikdo, zdržel se nikdo.
5/26/17 ZO schvaluje:
rozpočtové opatření č. 2/2017 dle předloženého položkového členění, které je součástí zápisu
jako příloha č. 1
rozpočtové opatření č. 3/2017 dle předloženého položkového členění, které je součástí zápisu
jako příloha č. 2
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo
Úplné znění 26. 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.

Inzerce, služby

Daruji velkou 3 dílnou skříň se zrcadlem, za odvoz. Tel: 603834846
Hledám podnájem v Perninku, stačí 1 místnost s vodou (jako ateliér). Tel: 603834846
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Zprávy ze základní školy

Bobiáda se vydařila
A tak jsme si opět užívali sněhu. 16. února jsme vyběhli na kopec za hřbitovem, kde školní
družina s mateřskou školou připravily závodní dráhu. V dopoledních hodinách přivedly
učitelky děti z 1. stupně a společně jsme odstartovali závody na sněhu – Bobiádu. Děti dvě a
půl hodiny zdolávaly slalom, mašinky, štafetu a statečně plnily zadané úkoly. Největší potlesk
sklidily děti z mateřské školy, protože závodily statečně. Už teď se těšíme na další setkání u
Masopustu.
Školní družina a mateřská škola
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Recyklohraní na naší škole
Pro naše žáky jsme 17. 2. uspořádali
přednášky z programu Recyklohraní pod
záštitou MŠMT České republiky, jehož
cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti
třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení.
Pod dohledem lektorky si všichni žáci
zopakovali, jak se správně třídí odpad, ti
starší zauvažovali nad tím, kolik se recyklací
výrobků z různých materiálů ušetří prvotních
surovin s pozitivním dopadem na životní
prostředí.
Přednáška
byla
zaměřena
prakticky, žáci si dokonce protřídili
vyřazený počítač, automatickou pračku a
velkou maketu tužkové baterie.

Masopust hodlá zapustit kořeny i v Krušných horách
V rámci příprav na perninský masopust navštívila ZŠ Pernink dne Becherovu vilu v
Karlových Varech, aby nahlédla do tajů a zákoutí interaktivní galerie. Exkurze se účastnil 6. a
7. ročník za doprovodu pedagogů. Program zahájila hlavní kurátorka Becherovy villy Ivana
Klsáková a edukátorka Martina Škopová, které dětem vysvětlily původ a průběh masopustu.
Děti získaly inspiraci pro výrobu masek jak z tradičních českých a moravských průvodů, tak z
tradičních indiánských a afrických masek. Žáci pracovali zejména s vodovými barvami a solí,
která na pomalované škrabošce vytvořila originální efekt. Poté si děti samy vyrobily květiny z
papíru, kterými dozdobily své masky a klobouky. Svátek masopustu, který se vyznačuje
barevným průvodem masek po vesnicích a městech, se udržuje zejména na Moravě a nemá
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vybudovanou tradici v Krušných horách. Postupně se ovšem vrací i do ostatních českých měst
a oblastí a letos zavítá i do našich končin. V pátek 3. března tak naše ZŠ a MŠ uskutečnila
masopustní průvod po obci Pernink.
Petra Kovačíková

Školka druhá v soutěži o lepší toalety
Letos jsme se s dětmi opět přihlásili do celostátní soutěže pro zlepšení školních toalet
Domestos do škol. Již v minulých letech jsme byli úspěšní a vyhráli jsme úklidové prostředky
v hodnotě 13000 Kč. V letošním roce se však podařilo dětem s pomocí rodičů a přátel
vybojovat druhé místo a vyhrát částku 60000 a 100000 Kč v produktech od partnerů soutěže.
Jsme rádi, že jsme to dokázali a uspěli mezi mnoha školkami.
Ilona Höhnlová
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Pozvánka na 5. tematické setkání školy s rodiči
Vážení rodiče,
ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
Vás zve na schůzku cyklu Odborně zaměřených tematických setkání s rodiči v rámci projektu
OP VVV.
dne 16. 3. 2017
16:00 – 18:00
V učebně KC Krušnohorka Pernink
Host:

Mgr. Monika Podlahová, lektorka MP Education

Program:

Přednáška „Jste online“ a následná diskuze
Vliv nových informačních technologií na sociální vztahy – plusy a mínusy.
Konfrontace minulosti a současnosti, rizika sociálních sítí pro naše děti (kyberšikana,
kyberstalking, sexting)
Zkusme to jinak…

Cílem setkávaní je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací
škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi.

Pro přítomné bude připraveno občerstvení
Těšíme se na setkání
ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace
Mgr. Dana Osičková, ředitelka školy a pedagogický sbor

------------------------------------------------------------------------------------------------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 34, číslo 3, vydáno 9.3. 2017
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Skiareál Velflink ve spolupráci s obcí Pernink
pořádají

12. 3. 2017
od 14:00 hod.

Maškarní na lyžích pro děti i dospělé
Lyžování je pro všechny zúčastněné masky od 14:00 zdarma
a pro každou masku je také připravena sladká odměna.

Lyžařská a snowboardová škola Marian
pořádá dne 19. 3. 2017

Závody ve slalomu na lyžích a na snowboardu
v areálu lyžařského vleku Velflink v prostoru lyžařské školy Marian
pro děti ve věku od 3–15 ve slalomu na lyžích
a děti ve věku od 10–15 ve slalomu na snowboardu.
Přihlásit se je možné 18. 3. 2017 od 10 – 15:00 na tel. 602887591
nebo v den konání závodů od 9:30 – 12:00 v pokladně lyžařské školy Marian.
Předpokládaný start závodníků ve 14 hodin.
(V den závodů je odpolední výuka od 13:00 v Lyžařské škole Marian ZRUŠENA!)
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Obecní úřad informuje

PRŮVODCE SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM ODPADŮ
Jak správně třídit papír, sklo a plasty?
V naší obci se nejčastěji setkáme se třemi druhy barevných kontejnerů: modrým, zeleným
a žlutým, do kterých vkládáme papír, sklo a plasty. Jsou označeny nálepkou, na které si
můžete podrobně přečíst, jaké druhy papíru, skla či plastů a v jakém stavu do nich vhazujeme.

Modrý kontejner (najdete v ul. T.G.M., Karlovarská, Blatenská, Rennerova a Nádražní)
Do modrého kontejneru patří papír: konkrétně noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní
letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.
Nepatří sem: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby!

Zelený kontejner (najdete v ul. T.G.M., Karlovarská, Blatenská, Rennerova a Nádražní)
Do zeleného kontejneru patří sklo: konkrétně láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy – tabulové sklo.
Nepatří sem: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

Žlutý kontejner (najdete v ul. T.G.M., Karlovarská, Blatenská, Rennerova a Nádražní)
Do žlutého kontejneru patří plasty, konkrétně PET láhve od nápojů (sešlápnuté), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
Nepatří sem: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).
Dále v naší obci můžete využívat kontejner šedý, hnědý a bílý kontejner na textil.

Šedý kontejner (najdete v ul. T.G.M., Blatenská a Rennerova)
Do šedého kontejneru patří hliníkové obaly, konkrétně plechovky od piva, limonád, energy
drinků, plechovky od deodorantů, holicích pěn, víčka zavařovacích sklenic typu 'omnia',
použité fólie od jogurtů, salátů, sýrů atd., hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy, konvice),
konstrukce stanů, lehátek, pergol, lyžařské hole apod., plechy a ostatní hliníkové součástky.
Nepatří sem
folie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky,
pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého
mléka v krabicích), nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky
apod.

Hnědý kontejner (od 1. 4. do 30. 11. najdete v ul. T.G.M., Blatenská, Velflinská a na
Školní louce)
Do hnědého kontejneru patří organické zbytky a bioodpady z domácností: zbytky ovoce a
zeleniny (včetně citrusových plodů), kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z
vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina z květináčů,
podestýlka domácích býložravých zvířat, zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže,
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knedlíky apod.) Organické zbytky a bioodpady ze zahrad: posekaná tráva, listí, větvičky,
plevele, zbytky ovoce, zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus býložravých
hospodářských zvířat peří, chlupy, vlasy, stará zemina
Bioodpad tvoří až 40 % směsného odpadu z domácnosti!

Nepatří sem:
Biologický odpad není produktem živočišného původu. Je také nutné dát pozor, aby bioodpad
nebyl nebezpečnou látkou nebo s ní nepřišel do kontaktu. To znamená, že do hnědých
popelnic nepatří: kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy, plasty, sklo, sutě a
kameny, chemické látky a jejich obaly, pytlíky z vysavače, cigarety, textil, jednorázové pleny,
omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.
Kromě těchto odpadů v naší domácnosti vznikají ještě další, které se také dají třídit.
Objemné odpady, jako je starý nábytek, podlahové krytiny, umyvadla, vany atd. jsou
předávány svozové firmě 2x ročně na stanovištích v obci (u Obecního úřadu, u pivnice Kongo, na
Karlovarské ulici a na Školní louce).
Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou také odebírány ambulantním svozem 2 x ročně z těchto
stanovišť a v termínech oznámených na informačních tabulích a v Perninských novinách.
Nebezpečný odpad do obyčejné popelnice nepatří!

Nebezpečné odpady se vozí na sběrný dvůr, kde pro ně mají speciálně upravené nádoby pro
odkládání. Tyto nádoby jsou vybaveny dvojitým dnem a stěnami, aby nedošlo k úniku
nebezpečných látek. Pamatujte, že do obyčejné popelnice nepatří! Jedná se především
o léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky,
barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné.
Kam ještě s nebezpečným odpadem?
• Nepoužité či prošlé léky můžete vrátit také v lékárně.
• Vybité baterie můžete odevzdat rovněž v elektro prodejnách nebo v těch, které je
prodávají.
• Vyjeté oleje můžete odvést i na benzínové stanice.
U starých elektrospotřebičů jsou výrobci a prodejci povinni zajistit jejich zpětný odběr, a to
buď přímo na prodejně, nebo na jiném místě k tomu určeném.

Bílý kontejner na textil (najdete v ul. T.G.M. a Rennerova)
Do sběrného kontejneru ECO TEXTIL patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil
– záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných)
igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické
a plyšové. Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrných
kontejnerů, byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný.
Nepatří sem: znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní
materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
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Kalendář akcí Pernink a okolí
11.3.2017

Ostrov

Ostrovský jarmark radosti

12.3.2017

Pernink

Maškarní na lyžích pro děti i dospělé

18.3.2017

Boží Dar

Kiwi Cup - závod v dobovém i současném Telemarku

18.3.2017

Jáchymov

Přednáška Mgr. Maliny - Archeologie středověkého a novověkého hornictví
v západním Krušnohoří

19.3.2017

Pernink

Závody ve slalomu na lyžích a na snowboardu

26.3.2017

Boží Dar

Dámská jízda

31.3.2017

Pernink

Repríza veselohry Suchý pomeranč - uvádí ochotnický divadelní soubor
KOPEC

8.4.2017

Jáchymov

Velikonoční jarmark

30.4.2017

Pernink

Tradiční pálení čarodějnic

20.5.2017

Jelení

Česko-německé setkání na Karlově stezce

3.6.2017

Pernink

Den dětí v Perninku

16. 18.6.2017

Pernink

2. ročník Perninského Masakru - dřevosochání motorovou pilou

17.6.2017

Pernink

2. přátelské setkání bývalých a současných obyvatel Perninku

Horní Blatná

Hřebečenský montánní výšlap - 6. ročník (montánní zajímavosti v okolí Horní
Blatné)

15.7.2017

V sobotu 4.3. byl v Abertamech odstartován závod štafet na historických lyžích v rámci 109
let Spolku zimních sportů. Blahopřejeme vítěznému mužstvu štafet, kterým jsou perninští
borci ve složení: Marian Panak, Antonín Sedlák, Rudolf Kokrhel ml., Jan Doležel, Iveta
Zralá, Barbora Müllerová, Martin Müller, Petr Klíma, Jan Eliáš a Karel Žilák. Gratulujeme a
děkujeme za reprezentaci naší obce!
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Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Perninské divadlo Kopec uvádí suše hořkou pomerančovou komedii
Pátek 31.3. SUCHÝ POMERANČ Repríza úspěšného divadelního představení
perninského divadelního spolku Kopec. Veselohra tuze vypečená. Hrají: Ladislav Vetešník, Monika
Vetešníková, Renata Mašatová, Vojta Liška, Martin, Liška, Eva Kunstová a Jan Mašata. Nápověda:
Romana Lišková. Scénář a režie: Jan Mašata.
Živé divadelní představení. Délka představení: ca. 60 min.Vstupenky v předprodeji na IC Pernink,
tel.353892104. Vstupné 50,-Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 1.4. INFERNO (Inferno, USA 2016) Drama
Držitel Oscara Ron Howard se vrací, aby se ujal režie filmové adaptace nejnovějšího dílu filmové série
spisovatele Dana Browna (Šifra mistra Leonarda) o Robertu Langdonovi, která utržila po světě přes
miliardu dolarů. Ve snímku Inferno se známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) pouští do
pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem… Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka
filmu: ca. 122 min. Český dabing.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 8.4. JÁ, KOCOUR (Francie/Čína 2016) Rodinná komedie
Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý, ale blbec. Snaze postavit nejvyšší mrakodrap na
severní polokouli, je sebestředný miliardář připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. Neváží si
oddané manželky Lary, zanedbává dospělého syna Davida a ignoruje žadonění o pozornost dcerky
Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce kočku… Hrají: Kevin Spacey, Jennifer
Garnerová, Robbie Amell ad. Režie: Barry Sonnenfeld. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 87 min.
Český dabing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 15.4. MANŽEL NA HODINU (ČR 2016) Komedie
Pokračování mimořádně úspěšné české komedie a diváckého hitu z roku 2014 sleduje další osudy
čtveřice hráčů vodního póla z Nymburku, kteří začali pracovat jako hodinoví manželé – Milana (Bolek
Polívka), Honzy (David Novotný), Jakuba (David Matásek) a Kryštofa (Lukáš Latinák). Dále hrají: Eva
Holubová, Zdena Studenková, Zuzana Norisová, Norbert Lichý ad. Režie: Tomáš Svoboda.
Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 104 min.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 22.4. DIVOKÉ VLNY 2 ( USA 2016) Animovaný
Surfaři ve fraku jsou zpět! Je to jeden z těch neuvěřitelných příběhů, který musel být zfilmován. Mladý
tučňák Cody Maverick dal vale ledovým planinám domova a vydal se na exotický ostrov Pin-Guí, aby
se před davy fanoušků a objektivy kamer zúčastnil surfařského šampionátu… Režie: Henry Yu. Mládeži
přístupno. Délka filmu: 85 min. Český dabing
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 29.4. TROLLOVÉ (USA 2016) Animovaná dobrodružná komedie
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou
vážnější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud
budou mít Trolla v žaludku. Bohužel však už dlouhou dobu žádného na jídelníčku neměli... Hrají
(hlasy): Ivana Korolová, Martin Písařík, Jana Zenáhlíková, Petr Neskusil, Jitka Smutná, Oldřich
Hajlich, Barbora Šedivá, Zdeněk Maryška, Karel „Kovy“ Kovář ad. Režie: Mike Mitchell, Walt Dohrn.
Mládeži přístupno. Délka filmu: 92 min.

