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           Usnesení 7. zasedání zastupitelstva ze dne 20. 4. 2015  
 
 

1/7/15 ZO určuje sl. Junkovou a p. Groha ověřovateli zápisu a p. Jitku Tůmovou 
pořizovatelem zápisu. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/7/15 ZO schvaluje program jednání 7. zasedání včetně zrušení bodu č. 9  a doplnění jednání 
o body 13)  pověření kontrolního výboru kontrolou pozemků a 14)  zhodnocení  spolupráce 
obce Pernink se zhotovitelem stavby III/21047 Modernizace silnice Pernink-Nejdek z pohledu 
zastupitelů „Pro Pernink společně“. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

3/7/15 ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR o situaci v roce 2014 v obci Pernink. Hlasování: 
pro 8 hlasy, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

4/7/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 6. Zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

5/7/15 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole hospodaření dle 
usnesení č. 17/5/15. Hlasování:  pro 5 hlasů, proti 1 hlas (p. Holý)  zdržely se  2 hlasy (p. 
Janecký, sl. Junková). 

6/7/15 ZO schvaluje záměr pachtu/pronájmu p.p.č. 771/1, 792/18, 792/1, 191/1, 349/1, 580/1 
a 809/12 to vše v k.ú. Pernink za účelem sekání a mulčování travnatého povrchu pozemků  a 
zároveň pověřuje starostku obce vypracováním nabídkového řízení pro roky 2015-2020. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/7/15 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 2030/1 o výměře 121 m2 v k.ú. Abertamy a 
pověřuje starostku obce provedením. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p. 
Vetešník). 

8/7/15 ZO stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce  neuvolněného člena zastupitelstva dle 
přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003  ve znění pozdějších předpisů za výkon neuvolněného 
člena ZO  Kč 476,-, za výkon neuvolněného  člena kontrolního a finančního výboru Kč 766,-, 
za výkon neuvolněného předsedy kontrolního a finančního výboru Kč  1097,- a za výkon 
neuvolněného místostarosty Kč 7772,- Kč, tyto měsíční odměny budou vypláceny od 1. 5. 
2015. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

9/7/15 ZO schvaluje předloženou inventarizaci majetku obce za rok 2014. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

10/7/15 ZO schvaluje OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění , využívání  a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

11/7/15 ZO pověřuje  kontrolní výbor obce provedením kontroly užívání pozemků v majetku 
obce p.p.č. 674/9, 674/8 a 674/1 v k.ú. Pernink za roky 2010-2015. Hlasování: pro 8 hlasů 
proti nikdo zdržel se nikdo. 
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12/7/15 ZO pověřuje starostku obce a schvaluje vyhlášení 3 výběrových řízení na akce  
„Obecní úřad – výměna oken“,  „Obecní úřad - oprava a nátěr střechy“,“ Obecní úřad - 
zateplení   stropu v 1. patře OÚ“. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

13/7/15  ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor na OÚ místnosti v 1. patře - 
bývalé provozovny kadeřnictví. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

14/7/15 ZO schvaluje umístění 5 ks reklamních tabulí firmy Omnis Olomouc a.s. Horní Lán 
1310/10a, Olomouc na sloupech VO v majetku obce na cca 14 dní za cenu celkem Kč 1000,-. 
Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p. Janecký). 

 
 

Úplné znění 7. 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. 

 

 

                           Zprávy ze základní školy  
 

 

 

Nové tablety slouží žákům 

Letošní duben začal velmi 
příjemně pro sedmáky a 
osmáky, kteří hned po 
velikonočních prázdninách 
vyrazili na přírodovědnou 
exkurzi na statek Bernard. 
Pozadu nezůstali ani žáci 
na prvním stupni, kteří se 
vypravili na exkurzi do 
porcelánové školičky 
v Nové Roli zkoumat výrobu hrnků.   

Naši páťáci zase jeli naši školu reprezentovat v soutěži Mladý zdravotník do Karlových Varů, 
kde mohli zúročit vědomosti a dovednosti nabyté v celoročním preventivním programu. 

Na duben připadl také Den Země. Po úklidu volala zahrada u MŠ, na kterou nám přišli pomoct 
i někteří rodiče, jimž ještě jednou moc děkujeme. Další pátek se naši žáci s učiteli rozutekli  za 
úklidem kolem školy a  dál po obci. 

Měsíc duben je také měsícem přijímacích zkoušek a řízení na střední školy a do učilišť. Naši 
deváťáci sklízejí plody svého působení na naší škole a neodvratně začínají odpočítávat poslední 
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dva měsíce v Perninku. Jako patroni 1. třídy a nejstarší na škole se zhostili spolu s učitelkami 
organizace čarodějnického reje pro žáky z 1. stupně a děti z MŠ. 

Aby toho nebylo málo, jeli naši malí sportovci do Merklína a ti větší do Ostrova hájit naše 
barvy ve vybíjené a odznaku zdatnosti OVOV.  

Nezapomínáme ani na učení, při kterém nám pomáhají nové tablety z projektu ORP Ostrov. 
V rámci tohoto projektu se také na půdě perninské školy uskutečnilo poslední z řady školení, 
na které dorazili kolegové z Merklína a Hroznětína. 

A co nás ještě čeká? 

Na květen plánujeme účast na McDonald Cupu a nohejbalové klání v Nejdku.  

Dalšího projektového dne Prevence v květnu se tentokrát zúčastní žáci z Potůček, kteří k nám 
v příštím roce nastoupí do šesté třídy. Podívají se, jak to u nás funguje, a oťukají si své nové 
spolužáky. 

14. 5. se na MŠ uskuteční zápis dětí do mateřské školky. 

Den dětí oslavíme společně v pátek 29. 5. v areálu školy a zahrady MŠ. 

2. 6. se budeme těšit na již tradiční Perninský talent a 17. 6. pozveme všechny rodiče, přátele i  
příznivce naší školy na školní akademii, kterou uzavřeme naše roční snažení. 

Za pedagogický sbor Mgr. Dana Osičková 

      

Kolik různých druhů ovoce a zeleniny znáte? Kolik jste jich již ochutnali?  

Zeptejte se našich školáků. 
V rámci projektu Ovoce do 
škol jsme využili 
nabízeného doprovodného 
programu a společně jsme 
poznávali a ochutnávali 
produkty, které posílí náš 
organismus o tak potřebné 
vitamíny.  

Nejen pusa a chuťové 
buňky byly naším 
poznávacím nástrojem, ale 
také hmat, čich a zrak.  
Každý malý kuchtík měl 
také možnost vařit. 
Výrobky studené kuchyně 

v podobě ovocných a zeleninových špízů zvládl každý na výbornou. 
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Co bych dělal, kdybych uměl čarovat? 

 Tak tuhle otázku si položili naši malí 
čarodějové v kouzelnické škole. Odpovědi a 
nápady byly velmi pestré. Ještě zajímavější 
bylo řešení úkolů a rébusů ve škole 
čarodějnice Bludimíry.  Protože i čarodějnice 
potřebuje být hbitá, silná a ohebná, musela 
čarodějnická mláďata zvládnout také 
sportovní úkony.  Ty pro nás připravili ti, kteří 
brzy opustí hnízdo základní školy a vydají se 
do světa na zkušenou.  

                                                                                                                    
Mgr. Erika Krnáčová 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY                                                                                     

Milé děti, vážení rodiče, 

zápis do mateřské školy v Perninku pro školní rok 2015/2016 se bude konat 

14. 5. 2015 od 8:00 do 10:00 a od 15:00 do 16:00 hod. 

Přijďte se podívat, seznámit se s prostředím mateřské školy a vyzvednout si přihlášky. 

Velmi se na Vás těšíme! 

Paní učitelky Ilona Höhnlová, Vlasta Polanská a spousta kamarádů 
 

 
 

 

Den dětí v Perninku 
 

Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den dětí  

v pátek 29. května 2015 od 13 hodin  

na hřiště ZŠ a zahradu MŠ v Perninku, 

svátek všech dětí vypukne právě tam.  

Připraveny budou různé hry, soutěže a atrakce pro děti  

a také opékání špekáčků.  

Srdečně všechny zveme! 
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Seznam změn jízdního řádu linky 421104 od 4. 5. 2015 do 15. 8. 2015 

Na lince 421104 dochází k úpravě vedení spojů v úseku Merklín – Pernink - Abertamy 
z důvodu modernizace silnice Merklín – Pstruží, II. etapa. Vedení spojů v původní trase není 
po dobu uzavírky možné, proto byla navržena objízdná trasa přes Lípu, Mariánskou, 
Abertamskou zatáčku. Prodloužení trasy dosahuje cca. 10 km/spoj. Zastávky Merklín, Pstruží, 
osada; Merklín, Pstruží, most; Merklín, Pstruží, Papírny; Merklín, Pstruží, rest.; Pernink, 
Rybná, rozc.1.5; Pernink „školní louka nebudou po dobu objížďkového jízdního řádu 
obsluhovány. Do objížďkového jízdního řádu je zařazena obsluha zastávek: Jáchymov, 
Mariánská; Jáchymov, Mariánská, rozc. Adam; Jáchymov, Nové Město; Jáchymov, Mariánská, 
rozc.; Abertamy ,,Barbora; Abertamy, Plešivec, rozc.3. Zastávky Pernink ,,škola; 
Abertamy,,pila; Abertamy ,,nám. jsou oproti běžnému jízdnímu řádu obsluhovány v opačném 
pořadí. 
 

Cestující, kteří využívají zastávky v obci Pstruží, mohou po dobu objížďky využívat zastávku 

Merklín ,,Papírny a to pro spoj:  

� 421104/4 v 6:51 hod. směr Merklín, Hroznětín, K. Vary (pracovní den).  

� 421104/6 v 14:18 hod. směr Merklín, Hroznětín, K. Vary (pracovní den). 

� 421104/5 v 14:18 hod. ze směru Merklín, Hroznětín, K. Vary (pracovní den). 

 

pouze po dobu objížďky nejsou v provozu či jsou zkráceny tyto spoje: 

� spoj 421104/19 (v sobotu) z K. Varů (8:40 hod.) do Abertam (9:30 hod.) není v provozu 

� spoj 421104/18 (v sobotu) z Abertam (9:40 hod.) do K. Varů (10:30 hod.) není v provozu 

� spoj 421104/7 vedený v pracovní den z K. Varů (8:55 hod.) do Abertam (9:50 hod.) je 

zkrácen na úsek z K. Varů (9:50 hod.) do Merklína (10:23 hod.) Cestující z Podlesí, V. 

Rybníka, Hroznětína a Merklína mohou využít vlak 27004 z K. Varů,  d.n. (8:58 hod.) 

� spoj 421104/10 vedený v pracovní den z Abertam (10:10 hod.) do K. Varů (11:05 hod.) je 

zkrácen. Spoj je veden v  úseku z Merklína (10:30 hod.) do K. Varů (11:02 hod.) Cestující 

z Podlesí, V. Rybníka, Hroznětína a Merklína mohou využít vlak 27005 z Merklína (9:47 

hod.) 

� spoj 421104/27 (ve dnech školního vyučování) z K. Varů (14:40 hod.) do Hroznětína 

(15:20 hod.) není v provozu. Cestující mohou využít pro cestu z K. Varů do Ostrova spoj 

421103/17 s odjezdem z K. Varů v 14:35 hod. Cestující mohou využít pro cestu z Ostrova 

do Hroznětína a Merklína spoj 421275/19 s odjezdem z Ostrova v 15:10 hod. Cestující 

mohou využít pro cestu z K. Varů do Hroznětína a Merklína spoj 421104/11 s odjezdem 

z K. Varů v 14:50 hod. 

� spoj 421104/28 (ve dnech školního vyučování) z Hroznětína (15:30 hod.) do K. Varů 

(15:50 hod.) není v provozu. Cestující mohou využít pro cestu z Hroznětína do K. Varů 

spoj 421104/12,32 s odjezdem z Hroznětína v 15:30 hod. 
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Na opravy a stavbu silnic dá Karlovarský kraj přes 920 milionů korun, v částce je i silnice 
z Hroznětína do Perninku  
 
Více než 920 milionů korun dá letos Karlovarský kraj na opravy a stavbu nových silnic. Přes 
polovinu peněz představují stavby dvou obchvatů, Chebu a Hroznětína, které mají být letos 
dokončeny. „Na financování se ale podílejí hlavně dotační peníze, z peněz kraje to bude jen asi 
110 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Havel (ČSSD). Vloni dal kraj na silnice rekordní 
sumu, více než jednu miliardu korun. 
„Jde o opravy silnic druhé a třetí třídy a stavby nových silnic. Na investice půjde letos 805,8 
milionu korun, na menší opravy pak 117,9 milionu korun. Z toho ale dostaneme ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury 164 milionů korun," upřesnil Havel. 
V loňském roce dal kraj na investice 741 milionů korun. K tomu dalších 300 milionů na 
neinvestiční výdaje. I vloni byl vysoký rozpočet na silnice ovlivněn znovuspuštěním 
Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. 
Loni zahájené stavby obchvatů Chebu a Hroznětína, letos přijdou na 258 milionů a 262 milionů 
korun. Další velkou akcí, která letos skončí, je modernizace silnice Merklín – Pstruží – 
Pernink, která bude letos stát 55,4 milionu korun. 
Největší podíl na financování mají i letos dotace z Regionálního operačního programu 
Severozápad. Z něho se platí letos investice na silnicích za 603 milionů korun. Jde právě o 
obchvaty nebo větší rekonstrukce. Všechny ale musí být dokončeny do letošního podzimu. 
Téměř 97 milionů korun pak půjde z Operačního programu Životní prostředí, a to na sanace 
skalních masivů na silnici z Karlových Varů do Kyselky. 

Jan Čech s využitím ČTK 
 
 

Karlova stezka se otevírá. Okruhy zavedou do tisícimetrové výšky 

V rámci projektu Cíl3 byla od roku 2012 budována Karlova stezka, jejíž hlavní myšlenkou 
bylo přeshraniční propojení regionálních a lokálních turistických míst. Propojením stávajících 
cyklotras na české a na německé straně došlo k vytvoření přeshraniční cyklostezky o 
60kilometrové délce. Karlova stezka bude od soboty 9. května slavnostně předána k užívání 
veřejnosti. Celkové náklady projektu činily kolem dvou milionů eur. 

Hlavní trasa vede ze saského města Aue do Karlových Varů a hranice překračuje na přechodu 
Jelení/Wildenthal u Nových Hamrů. „V tomto společném česko-německém projektu pod 
vedením města Eibenstock spolupracují účelové sdružení Muldentalradweg neboli Sdružení 
cyklostezky podél říčky Muldy, obec Nové Hamry a svazek obcí Bystřice,“ uvedl Holger 
Pansch, koordinátor trasy Karlova stezka. 

Součástí projektu byly také okružní vyhlídkové trasy, které jsou celkem čtyři. Auerbergský 
okruh je třicetikilometrová trasa vedoucí až k nadmořské výšce kolem 956 metrů nad mořem a 
míjí i údolní nádrž Sosa, kde začíná druhý, osmnáctikilometrový okruh. 

Třetí okruh je věnován německé údolní nádrži Carlsfeld-Weiterswiese. Je také 18 kilometrů 
dlouhý a člověk se na něm podívá až do 948metrové výšky. Poslední okruh pak vede kolem 
Horní Blatné, přes Nové Hamry, Pernink, Abertamy, Hřebečnou do Potůčků a je ze čtveřice 
tras nejdelší. Měří 35 kilometrů a její nejvyšší bod je 1004 metrů nad mořem. 

Autor: Karlovarský deník 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

 

Jak správně odvést rekreační a ubytovací poplatek 
V poslední době se setkáváme s tím, že někteří provozovatelé ubytovacích zařízení nesprávně odvádějí 
rekreační a ubytovací poplatky, ať nesprávnou výši, nebo pod špatným variabilním symbolem apod. 
Někteří z Vás, vážení ubytovatelé ani nezpozorovali, že se výše poplatků změnila. 

Uveřejňujeme proto návod, jak správně poplatky vypočítat a odvést do obecní pokladny: 

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – tento poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za 
úplatu pobývají na území obce za účelem rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu, Ubytovatel 
vybere tento poplatek od každého návštěvníka  ubytovacího zařízení, staršího 18-ti let ve výši Kč 10,- 
za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu (příjezdu) a tento pak odvede obci:   

Příklad výpočtu:  

Přijedou dva hosté starší 18-ti let 2. 2. a odjíždí 6. 2. – výpočet:  4 dny x 2 osoby  x 10,- Kč – odvod 
poplatku je Kč 80,-. 

Přijedou jedna osoba starší 18-ti let a dvě nezletilé děti od 2. 2. do 6. 2. – výpočet rekreačního 
poplatku bude 4 dny x 1 osoba x 10,- Kč – odvod poplatku je 40,- Kč (děti rekreační poplatek 
neplatí). 

Od poplatku jsou dále osvobozeny:  

Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli ZTP/O podle 
zvláštního právního předpisu a jejich průvodci. 

Osoby mladší 18-ti let a starší 70-ti let, nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).  

Tento poplatek musí být obci odveden nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku buď 
přímo do pokladny v hotovosti, nebo na účet obce u Komerční banky K. Vary  s variabilním symbolem 
1342+ čp. nebo č.e. nemovitosti, v níž se nachází ubytovací zařízení. Pokud vznikne poplatková 
povinnost po datu 30. 11., je poplatek splatný nejpozději do 15. dne  měsíce, který následuje po měsíci, 
ve kterém poplatková povinnost vnikla, tj. nejpozději do 15. 1. 

Poplatek z ubytovací kapacity – tento poplatek se vybírá v obci v zařízeních určených k přechodnému 
ubytování za úplatu a platí ho ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné 
ubytování poskytla, částka činí Kč 3,-/ za využité lůžko a den. 

Příklad výpočtu: 

Přijedou dva hosté starší 18-ti let od 2. 2. do 6. 2. – výpočet poplatku 4 dny x 2 osoby x 3,- Kč – 
odvod poplatku je 24,- Kč. 

Přijedou jeden host starší 18-ti let a dvě nezletilé děti od 2. 2. do 6. 2. – výpočet poplatku 4 dny x 3 
osoby x 3,- Kč – odvod poplatku je 36,- Kč. 

Splatnost poplatku je stejná jako u rekreačního poplatku, při platbě převodem, opět bude použit 
variabilní symbol, ale tentokrát 1345 + čp. nebo č.e. nemovitosti.  

Poplatku nepodléhá: 

Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků – rozumí se např. 
internát, kolej, případně podobná ubytovací zařízení zřízená při základních, středních a vysokých 
školách. 

Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová 
zařízení. 

Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 
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Pokud přijede škola na lyžařský výcvik nebo na školský výlet, tak je ubytovatel povinen uhradit a 
odvést obci: 

poplatek z ubytovací kapacity – tj. 3,-/os/den, a to od všech ubytovaných hostů. 

A vybrat a uhradit obci: 

Poplatek za rekreační pobyt – tj. Kč 10,-/os/den od učitelského doprovodu žáků, studentů. 

Věříme, že touto osvětou přispějeme ke správnému a včasnému odvodu výše uvedených poplatků. 

          (st) 

 

OČKOVÁNÍ   PSŮ 
 

proti vzteklin ě 
 

úterý 12. 5. 2015 
 

 od 14:30 do 15:30 hod. 
 

před  budovou obecního úřadu v Perninku. 
 

Využijte i možnosti kombinované vakcinace. 
 

Upozorňujeme majitele psů, aby nezapomněli na: 
 

očkovací průkaz 
poplatek za vakcínu 

 
 

 

 

Upozorňujeme občany na znění Obecně závazné vyhlášky obce Pernink o 
zajišťování a ochraně veřejného pořádku č. 1/2009, kde je mimo jiné 
uvedeno:  
 

V zastavěných částech obce je každý povinen v období od 1. května do 30. září 
kalendářního roku zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích veškerých 
prací spojených s užíváním motorových zařízení a strojů způsobujících hluk! 
 
 

Poděkování 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Sboru dobrovolných hasičů Pernink za obětavý zásah při 
požáru naší nemovitosti.  

Rodina Kvaššayova 
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Pozvánka  -  vítání občánků 

Vážení rodiče, 

blahopřejeme Vám k narození děťátka a dovolujeme si Vás pozvat na vítání občánků obce 
Pernink. Vítání  probíhá v prostorách obřadní síně OÚ Pernink a je určeno pro děti, které mají  
v naší obci trvalý pobyt.  

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů není možné 
zvát nově narozené děti a jejich rodiče na vítání občánků automaticky. 

V případě zájmu Vaší účasti na vítání občánků vyplňte níže uvedenou přihlášku, kterou 
prosím zaneste na OÚ Pernink infocentrum – podatelna nebo do kanceláře  matričního 
úřadu. 

Na vítání občánků  mohou rodiče přihlásit děťátka, která se narodila od 1. 10. 2014.  Přesný 
termín  konání  bude včas upřesněn.  

 

 

*************************** 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přihláška – vítání občánků: 

Jméno/a a příjmení dítěte (jak bude uvedeno v pamětním listu): 

………………………………………………………………………………………………....... 

Datum narození dítěte: …………………………………………………………………………. 

Jméno/a  a  příjmení rodičů: ......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kontakt: telefon, e.mail: .................................................……………………………………….. 
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Dne 15. května 2015 

 

jste od 18:00  zváni na vernisáž výstavy obrazů s názvem 
 

Andělé duhy 
 

v obřadní síni Obecního úřadu v Perninku 
 

Autorské čtení 
Jan M. Mašata 

 
Těším se na Vás 
Vlasta Polanská 

 
Výstavu můžete navštívit od 15. 5. do 15. 6. 2015 

(otevřeno od pondělí do pátku 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00) 
 
 
 

 

 
 

Pozvánka na olympiádu v lese 

Srdečně zveme všechny děti  

na 8. ročník dětské  

Zálesácké Olympiády,  

konané na Dolní Rybné 
(Fischbachu)  

dne 13. 6. 2015 od 14:00 hod. 

Velice se těšíme na děti i jejich 
rodiče!  

Rodina Mynaříkova 

 

 

 

 

 
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 5, vydáno 6.5. 2015 
 



 

 

 
 

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

Sobota  6.6.  BABOVŘESKY 3  (ČR 2015)   Letní komedie 
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě, která 
přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní poznaly sestru Glorii. Ta se 
(po vzoru faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se točí 
okolo pomsty starosty Stehlíka a místních chasníků Horáčkové... do vesnice se vrací kontrolor 
Dodo. Není sám, přijíždí s ním jeho manželka, která Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta 
může poslat všech sedm místních drben k moři... Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie 
Vondráčková, Lukáš Langmajer, Pavel Kikinčuk, Tereza Bebarová, Bronislav Kotiš, Pavla 
Bečková, Jiří Pecha, Jindřiška Kikinčuková, Jana Altmannová, Radek Zima, Petr Polák, 
Růžena Havlová, Kamila Kikinčuková, Miriam Kantorková, Iva Pastrňáková, Anastázie 
Perlíková, Jarmila Bursová, Jaroslava Ulrichová ad. Režie: Zdeněk Troška.  Mládeži přístupno.                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 13.6.  PADDINGTON   (Velká Británie-Francie 2014)   Rodinný 
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený 
klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové sendviče. Když zemětřesení zničí jeho 
domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na 
paddingtonském nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho 
představoval. Naštěstí ale potká rodinu Brownových, která se ho ujme…Hrají: Nicole Kidman, 
Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Jim Broadbent, Peter Capaldi ad. Režie: Paul King. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  20.6.  VŠIVÁCI  (ČR 2014)    Drama 
Všiváci jsou rozvětveným příběhem dvou bratrů. Miki (Jiří Langmajer) je špičkový 
neurochirurg, který se ale utápí v bludném kruhu operací, alkoholu, milostných avantýr a 
nevěr. Jeho horkokrevný bratr Ricky (Ondřej Vetchý) se vrátil z české mise v Afghánistánu. Na 
plné čáře prohrává svůj boj s dluhy i s návratem k normálnímu životu. Navíc pečuje o své dvě 
dcery – o malou Maty (Rebeka) a dospívající Rózu (Tereza Voříšková). S tím mu pomáhá jeho 
matka, kterou skvěle ztvárnila Iva Janžurová. S osudy bratrů se pak prolínají příběhy dalších 
postav – Mikiho kolegy a jeho ženy, Richardova spolubojovníka z Afghánistánu Oldy (Ondřej 
Malý) a dvou kamarádů Vency a Emana (Jiří Mádl, Kryštof Hádek), které Richard a Olda 
chtějí využít ve svých plánech na získání peněz. Dále hrají: Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Ondřej 
Malý, Tatiana Vilhelmová, Marek Taclík, Andrea Kerestešová, Aneta Krejčíková a další. 
Režie: Roman Kašparovský. Doporučená přístupnost: od 12 let. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  27.6.  ŽELEZNÁ SRDCE  (USA 2014) Válečný akční 
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o finální ofenzívu na evropské frontě, 
ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a 
vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří v tvář přesile 
početní i palebné a v doprovodu naprostého zelenáče, který se v jejich četě souhrou okolností 
ocitl, je Wardaddy se svými muži nucen získat navzdory veškeré pravděpodobnosti štěstí na 
svou stranu a dovést do úspěšného konce své hrdinské pokusy zaútočit na samotné srdce 
nacistického Německa…Dále hrají: Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Scott 
Eastwood, Jason Isaacs, Michael Peña, Jim Parrack ad. Režie: David Ayer. Doporučená 
přístupnost: od 15 let.   


