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9. ročník Běhu na vlak v Perninku 

V neděli 3. září se před obecním úřadem sešla čtyřčlenná mužstva k recesistickému 
štafetovému závodu. Jednalo se o takzvanou zkoušku nanečisto, to aby si děti natrénovaly 
dobíhání na ranní vlak či autobus, a do školy dojely vždy včas. 
Letošní téma: „Ála 70-tá šusťáková“. Štafetovým kolíkem bylo již tradičně libovolně zvolené 
zavazadlo. Vítězila nejen rychlost, ale i kreativita. Na trati se tedy letos sešli pionýři s kárkou 
sběru, příslušníci veřejné bezpečnosti se psem coby štafetovým kolíkem, pan školník s brašnou, 
ale i borkyně v šusťácích a mnoho dalších. 
Všichni chtěli na vlak doběhnout včas. A kdyby nějaký jel, určitě by to stihli. Při marném 
čekání proběhlo společné focení, následně pak u obecního úřadu vyhlášení nejlepších štafet 
včetně předání cen. A samozřejmě nechybělo občerstvení pro malé i velké účastníky. Pernink 
si tím vytvořil krásnou tradici, kterak se s úsměvem rozloučit s prázdninami.  

- Aktivní Pernink - 
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Slovo starostky 
 
 

Vážení spoluobčané, milé děti,  

letní prázdniny uběhly jako voda a začíná nový školní rok. Dovolte mi, abych popřála všem 
žákům naší školy, aby se jim v tomto roce všechno podařilo a těm, kteří nastupují do 
posledního ročníku základní školy, přeji, aby měli šťastnou ruku při výběru budoucího 
povolání. Rovněž přeji celému pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou hodně úspěchů 
v jejich práci. A nesmím zapomenout ani na naše nejmenší děti, na které už netrpělivě čeká 
mateřská školka. Tak ať se Vám všem daří. 

Jak jste si jistě všimli, o prázdninách se podařilo opravit rozpadlou zídku před školou. Staré 
zábradlí vzalo za své, a to nové teď škole moc sluší. Chodník je zatím opraven ke křižovatce, 
ale ve druhé polovině září bude dokončena jeho oprava až ke vjezdu do staré kotelny.  

Ráda bych Vás také informovala o přípravě Změny územní plánu naší obce, evidujeme již dva 
požadavky na uskutečnění změn v řešení územního plánu. Pokud tedy máte nějaké návrhy na 
změnu územního plánu naší obce, tak je můžete podat buď prostřednictvím podatelny OÚ 
Pernink, nebo přímo na pořizovatele územního plánu naší obce, tj. na Městský úřad Ostrov, 
odbor územního plánu, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, a to nejpozději do 27. 9. 2017. 
Žadatelé, kteří uspějí, se následně budou spolupodílet na nákladech na pořízení změny 
územního plánu.  

V neděli 3. září se uskutečnil již 9. ročník běhu od Obecního úřadu na vlak. Na start se 
tentokrát přihlásilo šest štafet, letos v duchu 70. let minulého století. A jak bylo vidět, na půdě 
se našlo opravdu ledasco. Přišla Retro rodinka Honza, Renata, Julinka a Eliška, těm se nakonec 
podařilo i zvítězit, předběhli totiž v závěrečném stoupání naši neohroženou Veřejnou 
bezpečnost s pomocnou stráží a psím doprovodem ve složení Láďa, Monča, Béďa, Anička a 
Dafné. Na třetím místě skončila početná skupina Teplákových souprav – Alenka, Kačka, 
Ivetka, Vítek, Julinka, Ellinka a Vaneska, na 4. místě doběhli Diverzanti – Michal, Dana, Jarka 
a Maruška, na pátém místě se pak shodně umístila štafeta opravárenského mistra Mirka a jeho 
učedníků Lucinky a Toma a štafeta našich pionýrů Honzy, Martina, Klárky a Báry. Na jejich 
obranu musím dodat, že učedníci měli za štafetový kolík obrovskou tašku s nářadím a naši 
pionýři vezli zase sběr papíru. Všichni jsme se velice dobře pobavili, ceny byly rozdány a 
můžeme konstatovat, že se Běh opravdu povedl. Za to děkuji nejen všem závodníkům, ale také 
těm, kteří pomáhali s organizací – oběma Evičkám, Kolce, Klárce, Marianovi, Martinovi, 
Romaně, Honzovi, Nikole, Láďovi i Béďovi. Už teď se těším na 10. Ročník. Tentokrát se 
podíváme do budoucnosti, jak asi bude vypadat rok 2050, že by tak trochu sci-fi? 

V týdnu od 4. do 9. září jsme čistili naučnou stezku a vodní tok Bílé Bystřice. Děkuji všem, 
dětem i dospělým, kteří se zúčastnili a pomohli sebrat odpadky po letní sezóně. Podpořil nás 
Karlovarský kraj a akci zaštítilo i Sdružení Krušného hory západ, jehož členem Pernink je. 
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Závěrem mi dovolte, abych Vás všechny pozvala na oslavy 485. výročí založení naší obce. 
Slavnost se koná v sobotu 23. 9. v parku u kašny a její program najdete na dalších 
stranách našeho zpravodaje. Těším se na setkání! 

Starostka Jitka Tůmová 

 

                    Zprávy ze základní školy  
 
 
 

Ohlédnutí za prázdninami a nové plány ZŠ a MŠ Pernink 

Příměstský tábor 
 

Někteří žáci zůstali škole věrni i o prázdninách, neboť pro ně připravila pod vedením Adélky 
Kučové a Petry Hlavaté bohatý program v rámci příměstského tábora až do 13. 7. Ten je 
součástí dlouhodobého projektu OPVVV. 
 

Údržba budovy MŠ a ŠD, plány na ZŠ 
 

Na prázdniny jsme naplánovali celkovou údržbu vnitřních prostor budovy MŠ a ŠD. Žáci i děti 
vstoupili v září do nově vymalovaných tříd a chodeb, čeká je nové osvětlení a nový koberec 
v malé tělocvičně. Velkým zásahem byla úprava jídelny, která se nám oblékla do nového 
obkladového hávu získaného díky výhře v soutěži DOMESTOS, o níž se zasloužila paní 
učitelka Ilona Höhnlová. Za úpravy moc děkujeme všem místním, kteří se na nich pod 
koordinací našeho pana školníka T. Sedláka podíleli – pánům Zralému, Fischerovi, Kašparovi, 
Kolitschovi. Krásnou jídelnu bychom ještě rádi vybavili novým nábytkem jak pro žáky, učitele 
a externí strávníky, tak pro naše nejmenší z MŠ. Čisté chodby a třídy budou ještě osazeny 
novými nástěnkami, které budou pravidelně vypovídat o výtvarných i jiných aktivitách dětí. 
Doufáme, že příští prázdniny dojde i na budovu ZŠ, která díky finanční podpoře obce již delší 
dobu reprezentuje svým zevnějškem, podtrženým novou opěrnou zídkou se zábradlím a ve 
které je naplánována rozsáhlá rekonstrukce odborných učeben zaměřených na PC, chemii a 
fyziku, přírodopis a cizí jazyky v hodnotě šesti milionů korun. Vše závisí na schválení žádosti 
o dotaci z programu IROP. 
 

Plány na školní rok 2017/2018 
 

V novém školním roce budeme pokračovat v rozjetých projektech na prvním i druhém stupni, 
podporující úspěšnost žáků v průběhu vzdělávání na základní škole, a to v organizaci 
odpoledního klubu OUKEJ pro žáky 2. stupně možností volnočasových aktivit, dále 
v pokračování klubů zábavné logiky a čtenářské gramotnosti pro žáky 1. stupně.  Zároveň 
budeme poskytovat podporu formou doučování a přípravy na vyučování tak, jak tomu bylo 
v uplynulém školním roce. 
Těšíme se spolu se žáky 1. stupně také na další uplatňování a zapojování metody profesora 
Hejného do výuky matematiky. Již dnes víme, že děti tato matematika skutečně baví. Nadšení 
sdílí s učitelkami, které se v dané problematice vzdělávají v rámci DVPP a na příští rok mají 
naplánován další intenzivní seminář v listopadu. 
Na konci srpna v přípravném týdnu v úterý a středu se naši pedagogové zúčastnili dvou 
vzdělávacích kurzů v rámci projektu OPVVV „Šance na úspěch“ na témata „Heterogenita ve 
třídě“ a „Komunikace“, které přinesly mnoho zajímavých podnětů, informací a praktických 
aktivit.  
První školní týden chceme věnovat dalším z řady zážitkových aktivit pro žáky, kterými 
navážeme na rafting, cyklistiku a turistiku. Tentokrát žáky 2. stupně seznámíme se základy 
horolezení.  Plánujeme zapojení do Evropského sportovního týdne spojeného s Evropským 
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dnem jazyků na 27. 9., kdy se sejdeme při jazykově sportovních aktivitách s okolními školami 
a po dlouhé době i s naší partnerskou školou z Eibenstocku. 
V rámci „Evropského týdne sportu“ odpoledne 27. 9. bychom rádi zapojili i rodiče a ostatní 
občany Perninku a okolí do běhu na symbolických 2017 m podporujících zdravý životní styl 
s následným posezením a povídáním o Laponsku, které připravil pan učitel M. Jelínek. 
Těšíme se na běžecké a sjezdové lyžování v našich končinách a spolupráci s našimi partnery na 
svazích, v rámci předmětu sportovní příprava dětí se chceme zaměřovat na pohybové aktivity 
v přírodě. 
Aktivně budeme podporovat pozitivní vztah k cizím jazykům – v Německu na tradičním 
týdenním pobytu ve Weißenstadtu se žáky 1. stupně a osmou třídou. Oba výjezdy nás čekají 
v dubnu 2018. 
Samozřejmě nás v příštím roce čeká kromě oblíbené výuky mnoho dalších aktivit jak na ZŠ, 
tak ve školní družině a mateřské školce.  
Na nový školní rok, na své žáky i děti v MŠ se těší celý učitelský sbor a ostatní pracovníci 
školy. Vedle našich známých M. Vojíře, J. Svobody, B. Tyrové, H. Dlouhé, Z. Wöllnerové, Z. 
Křížové, A. Kučové, H. Schadeové, I. Höhnlové, V. Polanské se před žáky postaví i noví 
kolegové M. Jelínek, M. Klempová a J. Tomašecký. Asistentské pozice nově obsadily L. 
Urbanová a paní O. Jurištová, která povede odpolední klub OUKEJ pro žáky 2. stupně. Školní 
zázemí nám opět jistí K. Chlupáčová v kanceláři, N. Silná v kuchyni, M. Rödlová a A. 
Urbanová pečují o čistotu obou budov. Nad technickým stavem školy bdí T. Sedlák, počítačové 
zázemí jistí R. Grahsberger. 
Všem svým spolupracovníkům přeji touto cestou úspěšný školní rok 2017/2018, příjemné 
pracovní klima a hodně radosti z práce se žáky, dětmi a rodiči. 
Setkání s rodiči se uskuteční na zahajovacích třídních schůzkách 12. 9. v 15:00 (1. st.) a 16:00 
hodin (2. st.). 

Mgr. Dana Osičková 
 
 

                                                                               Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 

 

 

09.09.2017 Kovářská 
24. mezinárodní letecké setkání u příležitosti 73. výročí bitvy 

nad Krušnohořím 

09.09.2017 Červená jáma 
15:00 hod. - "Tajemství Perninské Mýtiny" - divadlo 
KOPEC Repríza hudební pohádky pro celou rodinu 

9. - 10.9.2017 Měděnec 25. Měděnecká pouť 

10.09.2017 Abertamy Abertamský kros 

23.09.2017 Pernink Slavnosti u kašny & 485 let obce Pernink 

23.09.2017 Jáchymov 
Přednáška historika Mgr. Jan Nedvěda –  

Vybrané útěky z uranových lágrů 

23.09.2017 Rýžovna Svatováclavské setkání 

6. - 7.10.2017 Boží Dar Mezinárodní festival outdoorových filmů 

07.10.2017 Hřebečná Setkání u štoly Bílá holubice 

05.11.2017 Boží Dar Halloweenský karneval 
 

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

Svoz objemového odpadu z domácností 
a nebezpečného odpadu 

proběhne 
  

 v sobotu 7. října 2017 
 

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 

 

 

 

Pernink oslaví 485 let od svého vzniku 
 

… jak bylo veřejně sděleno, u kašny dokonáno jest a dramaturgie slavného dne je připravena. 
Tím slavným dnem je sobota 23. 9. a v prostoru kašny je připraven program pro pobavení celé 
rodiny a Vašich přátel. Ve spolupráci s obcí Pernink jsme připravili odpolední a večerní 
program s kompletním zázemím a servisem. Dokonce i počasí máme objednané. 
Započneme ve 13.00 hod a provedeme Vás celým programem. Vaše ratolesti budou mít k 
dispozici řemeslné dílny, malování, hudební divadlo a projížďky – vemte jim, prosíme, 
cyklistické přilby. 
Po dobu trvání Slavnosti bude k dispozici kompletní catering místních živnostníků, až po noční 
hodiny vždy čerstvý a teplý nebo studený. 
Všichni pevně věříme, že se podaří původní záměr započatý již minulý rok: Celá obec má své 
Slavnosti a je nám ctí se jich zúčastnit a připomenout si, že jsme stále zde a společně trávíme 
příjemný čas. 
 
Sousedé, je to Vaše obec a Vaše Slavnost. 
 

Komunitní spolek pro obnovu kašny 
 
 
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101v 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 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 34, číslo 9, vydáno 7. 9. 2017 
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                                                                                  Inzerce, služby 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

 
Sobota 7.10.  ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE (USA 2017) Animovaný 
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy 
vydává společně se svými nejlepšími kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a 
napínavou pouť Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby nalezli tajemnou, dávno 
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své dramatické 
cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na stopě objevu největšího tajemství šmoulí 
historie! V českém znění: Jiří Lábus (Gargamel), Pavel Novotný (taťka Šmoula), Ivana 
Korolová (Šmoulinka), Roman Štabrňák (Silák), David Gránský (Nešika), Jakub Prachař 
(Koumák), Ota Jirák (Mrzout), Lukáš Pavlásek (Šprýmař), Pavel Cejnar (Fešák), dále Ivana 
Chýlková, Zuzana Stivínová, Jana Zenahlíková, Pavlína Dytrtová. Režie: Kelly Asbury. 
Mládeži přístupno.          Délka filmu: 88 min.             Český dabing                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 14.10.   ŽIVOT  (USA 2017) Sci-fi thriller 
Snímek Život vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá 
na samotném pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských dějin: prvního důkazu o 
existenci mimozemského života na Marsu. Jak členové posádky pokračují ve svém výzkumu, 
mají jimi uplatňované metody nezamýšlené následky, a forma života, kterou zkoumají, se 
ukazuje být mnohem inteligentnější, než kdokoliv očekával…Hrají: Jake Gyllenhaal, Rebecca 
Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Olga Dichovichnaya ad.  Režie: 
Daniel Espinosa. Doporučená přístupnost: od 15 let. Délka filmu: ca. 104 min.    Český dabing.                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 21.10.    KRÁSKA A ZVÍŘE ( USA 2017) Romantický, rodinný 
V hrané adaptaci animované klasiky Kráska a zvíře společnosti Disney, jež je ohromující 
filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec, velkolepým způsobem ožívají 
příběh a postavy, které diváci znají a zbožňují. Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh 
Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. 
Navzdory strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod 
obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného prince. Režie: Bill Condon. 
Mládeži přístupno.        Délka filmu: ca. 130 min.           Český dabing  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 28.10.  PES RO(C)KU  (Čína, USA 2017) Animovaná rodinná komedie 
Bodi je dospívající pes, žije v odlehlé idylické vesnici v horách a připravuje se na stejnou 
kariéru, jako má jeho táta. Má být hlídačem a strážit veselé a dovádivé ovečky před skupinou 
nadměrně mlsných vlků. Moc mu to nevoní a, upřímně, ani trochu mu to nejde. A pak se to 
stane: Doslova z nebe spadne na zem rádio, Bodi uslyší píseň hvězdného Kryštofa Kočkostára 
a zamiluje se do hudby. Od té doby je to samé Rock sem roll tam, „Tati, chci být muzikantem", 
„Chci být jako Kryštof" a do toho „Bodi, na to zapomeň" a tak dál. Nakonec mu ale táta koupí 
lístek na autobus a Bodi se s kytarou na zádech vydá do velkého světa s plánem založit kapelu 
a stát se rockovou hvězdou. To je ale teprve začátek, velký svět má totiž pro podobné naivní 
snílky připravené překážky a Bodiho čeká poměrně slušná porce nečekaných událostí. Nástrahy 
města, noví kámoši, v patách má vlčí mafii a k tomu ho někdo navede, aby poprosil samotného 
Kočkostára o pár lekcí na kytaru. Bodi není pes popu, ani pes měsíce, je to Pes ro(c)ku. 
Režie: Ash Brannon. Mládeži přístupno.              Délka filmu: ca. 80 min.     Český dabing.                          


