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Milé čtenářky, vážení čtenáři, 

předposlední květnovou sobotu proběhlo v Perninku 1. přátelské setkání  s bývalými 
německými obyvateli Perninku. Německý spolek krajanů „Glück auf“ společně s naší obcí a 
skupinou Aktivní Pernink zorganizoval toto setkání, kterého se účastnilo okolo 60 osob. 
Vážené hosty chviličku před polednem  přivítala starostka obce v prostorách obřadní síně 
obecního úřadu. Po slavnostním uvítání čekal hosty oběd a ve 14:15 se pak všichni sešli u 
žehnání hrobů na našem hřbitově. Krátce po 15:00 se do posledního místa naplnil kostel 
Nejsvětější Trojice, kde se konala bohoslužba, kterou za doprovodu varhanních skladeb Franze 
Schuberta celebroval pan farář Hric v českém jazyce a pan farář Bertels z Drážďan 
v německém jazyce. Poté následovalo posezení s harmonikou. V podvečer se účastníci 1. 
setkání rozloučili a slíbili si, že příští rok setkání zopakují. Ráda bych poděkovala všem, kteří 
setkání připravovali, obzvláště pak Romaně Liškové. 

Ve čtvrtek 26. 5. proběhla v místním kině školní akademie naší základní školy a mateřské 
školy. Na diváky čekalo moc pěkné pásmo scének, písniček, pohádek či básniček, které si 
připravili žáci školy a děti z mateřské školy. Všichni jsme se moc pobavili a žasli jsme nad 
šikovností a talentem našich dětí. Uznání patří nejen našim žákům, ale také jejich učitelkám a 
učitelům, kteří připravili nápaditá vystoupení, za která byli odměněni bouřlivým potleskem 
zaplněného kina. 

V pátek 3. 6. pak vedení školy společně s obcí uspořádalo Dětský den. Počasí sice moc nepřálo, 
a tak jsme museli využít halu v Krušnohorce, ale to nikomu nevadilo. Odpoledne bylo plné 
soutěží a her, a děti si ho jak se patří užily. Po úspěšném absolvování všech soutěží dostaly děti  
balíček dobrot. Děkujeme všem pořadatelům a také sponzorům. 

 

Co nás čeká 

V polovině června, 10. - 12. 6., se uskuteční na parkovišti u bývalého Pragocaru dřevosochání 
motorovou pilou. Ve spolupráci se Svazkem obcí Bystřice a za významné finanční pomoci 
Karlovarského kraje pořádáme Řezbářský víkend. Během tří dnů se Vám představí šest 
řezbářů, kteří motorovými pilami vytvářejí sochy. Věřím, že Vás jejich práce zaujme, a tak Vás 
srdečně zvu na tuto jedinečnou akci. V pátek 10. 6. se začíná již od rána, takže hučení pil bude 
slyšet po celé obci, v 17:00 bude slavností zahájení akce, v 18:00 se pak můžete účastnit 
semináře Radka Smejkala, člena ECHO CARVINGOVÉHO CZECH TEAMu a v 19:00 hodin 
představí své filmy Petr Mikšíček. V sobotu 11. 6. můžete kromě práce řezbářů shlédnout i 
dřevorubeckou exhibici Mirka Chrusta, vítěze loňského mistrovství republiky, ta začíná již 
v 10:00 dopoledne. Pro děti je připraven doprovodný program od 13:00 do 15:00,  další ukázka 
dřevorubecké exhibice bude ve 14:00, za hodinu se můžete přihlásit do řezbářského minikurzu 
a od 16:00 proběhne soutěž mistrů řezbářů SPEED CARVING v rychlořezbě motorovou pilou. 
Od 18:00 Vám k poslechu i tanci zahraje bluegrassová skupina Bluetet a od 20:00 pak všem 
známá country kapela 4R. V neděli dopoledne proběhnou dokončovací práce řezbářů a ve 
13:00 bude zahájena vernisáž a nakonec slavnostní zakončení. Po všechny dny bude zajištěno i 
občerstvení. Vzhledem k tomu, že v neděli budou dopoledne hřmít ještě motorové pily, chtěla 
bych Vás požádat o pochopení a zároveň se omluvit, že Vás budeme rušit. Děkujeme! 
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Ještě mi dovolte, abych Vás pozvala na červencovou akci, která se bude konat 2. 7., tak si 
prosím poznačte do kalendáře, že tento den bude zasvěcen našemu Sboru dobrovolných hasičů, 
neboť naši hasiči v letošním roce oslavují 150. výročí založení. Program bude opět bohatý, 
začneme ranní mší v kostele, pak půjdeme průvodem na parkoviště v Nejdecké ulici, kde se 
bude odehrávat hlavní akce s hudbou, občerstvením a bohatým programem. Přijďte se pobavit 
a podpořit náš sbor dobrovolných hasičů. 

        Vaše starostka Jitka Tůmová 

 
 
 

           Usnesení 18. zasedání zastupitelstva ze dne 9. 5. 2016  
 
 

1/18/16 ZO určuje ověřovateli zápisu p. Karla Kunsta a p. Dagmar Junkovou a pořizovatele 
zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

 

2/18/16 ZO schvaluje program 18. Zasedání a jeho doplnění – vyúčtování příspěvku 
z rozpočtu obce r. 2015 TJ Sokolu Pernink, schválení znění směnné smlouvy s Lesy ČR viz 
usnesení, schválení záměru pronájmu nebytových prostor v budově OÚ v 1. patře, žádost na 
příspěvek na cyklodopravu Autobusy K. Vary a. s., nabídka inzerce v 5 plus 2 týdeníku. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/18/16 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 17. zasedání  ZO. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo.  
 

4/18/16 ZO schvaluje a doplňuje podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených na stavbu 
rodinného domu,  a to za slova “k trvalému pobytu v obci“ bude vloženo ke dni 6. 5. 2016. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/18/16 ZO schvaluje následující postup při přidělování pozemků č. 782/30 a 782/25 v k. ú.  
Pernink, zájemci vloží do obálky vyplněný formulář, kde uvedou nabídkovou cenu za oba 
pozemky dohromady a předají ji předsedovi hodnotící a výběrové komise, po té budou 
nabídky předsedou otevřeny a nahlas přečteny. ZO pak vybere zájemce s nejvyšší nabídkou, 
kterému budou pozemky přiděleny, pozemky se nabízejí současně, neboť tvoří jeden celek, 
kdy základní cena je stanovena dle cenové mapy na Kč 142 800,-. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/18/16 ZO přiděluje p.p.č. 782/30 o výměře 302 m2 a 782/25 o výměře 650 m2 slečně Věře 
Kolitschové, Nádražní 247, Pernink za nabídkovou cenu Kč 428 400,- dle přijatých podmínek 
a pravidel ZO na přidělování pozemků určených ke stavbě rodinného domu a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

7/18/16 ZO schvaluje, že v případě odstoupení vítězné nabídky na prodej pozemků 782/30 a 
782/25 v k.ú. Pernink budou pozemky nabídnuty dalším zájemcům v pořadí v jakém se  
umístili, a to nejprve p. Vladimíru  Hochovi za nabídkovou cenu 310 000 Kč, případně pak p. 
Miloši Kelichovi za nabídkovou cenu 306 000 Kč. Hlasování pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
 

8/18/16 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink k 31. 3. 
2016 a dále schvaluje úhradu částky 928,- na dopravu dětí 3. a 4. tř. z režijních nákladů p.o.. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 

9/18/16 ZO schvaluje prodej  části p. p. č.  809/23 o výměře 671 m2 v k.ú. Pernink paní Janě 
Lajzové, Žitná 15, Brno za cenu Kč 100 Kč (nad 400 m2) s tím, že veškeré náklady na převod 
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pozemku a daně z nabytí věcí nemovitých /převodu pozemku/ ponese kupující a pověřuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/18/16 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 191/1 o výměře do 400 m2 v k.ú. Pernink panu Janu 
Gaveldovi, Bludenská ul.232, Pernink za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré náklady na převod 
pozemku a daně z nabytí věcí nemovitých /převodu pozemku/ a vyhotovení geometrického 
plánu ponese kupující a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/18/16 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 939/9 sousedící s p.p.č. 131/2 v k.ú. Pernink paní 
Gabriele Kolitschové, Bludenská 443, Pernink za Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré náklady na 
převod pozemku, geometrického plánu a daně z nabytí věcí nemovitých /převodu pozemku/ 
ponese kupující a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/18/16 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 939/9 sousedící s p.p.č. 131/8 a stpč. 342 v k.ú. 
Pernink panu Martinu Rödlovi, Bludenská ul. Pernink za Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré náklady 
na převod pozemku, zhotovení geometrického plánu a daně z nabytí věcí nemovitých (převodu 
pozemku/ ponese kupující a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 
8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/18/16 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 782/1 v k.ú. Pernink ENVOplus service s.r.o. 
Vysoká Pec 181 IC 01619519 za Kč 250,-/m2 s tím, že veškeré náklady na převod pozemku, 
zhotovení geometrického plánu  a daně z nabytí věcí nemovitých ponese kupující a pověřuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo,   zdržel se 1 hlas 
( p. Groh) 
 

14/18/16 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 792/9 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

15/18/16 ZO se usneslo, že ve výjimečných případech může schválit prodej pozemku 
určených na stavbu rodinného domu bez stanovení předkupního práva pro obec. Hlasování: 
pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p. Štauber). 
 

16/18/16  ZO schvaluje zrušení předkupního práva u prodeje pozemku části  p.p.č. 809/10 o 
výměře  201 m2 a části p.p.č. 809/24 o výměře 9 m2  a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy, a dále se ZO usneslo, že kupující složí na účet obce vratnou kauci ve výši Kč 50000,- 
jako záruku při nedodržení stanovených podmínek a pravidel pro stavbu rodinného domu. 
Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel se 1  hlas (p. Štauber). 
 

17/18/16 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy kontribučenské sýpky 
s firmou VH plus Vlastimila Hrdlička, Na Hůrce 388, Vroutek za nabídkovou cenu Kč 
282023,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro 8  hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

18/18/12 ZO bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvku za rozpočtu obce za rok 2015 
poskytnutého TJ Sokol Pernink ve výši Kč 155000,-. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel  se 1  hlas (p.Kunst). 
 

19/18/16 ZO schvaluje znění směnné smlouvy s Lesy ČR, s.p., Nový Hradec Králové, 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové IČ 42196451   na směnu pozemků 349/36 za část 
349/1 v k.ú. Pernink a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro  8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

20/18/16 ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově OÚ v 1. Patře. 
Hlasování: pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

21/18/16 ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce na projekt cyklodoprava CykloEgrensis 
2016 ve výši 5000,- Kč firmě Autobusy Karlovy vary a.s. , Sportovní ul., Karlovy Vary a  
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pověřuje starostku obce podpisem veřejnoprávní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

22/18/16 ZO schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši Kč 40000,- z rozpočtu obce na 
zakázku výroby sochy Siegfrieda, která bude umístěna na kašně v parku. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

 

Úplné znění 18. 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  
 
 

Aktivní konec školního roku 

Předposlední měsíc školního roku naši žáci opět opustili školní lavice, aby se zúčastnili 
vyučování v přírodě nebo jeli za kulturou do karlovarského Městského divadla. Doslova 
odborné služby nám nabídl Ing. Petr Kotrla z Lesů Jáchymov v rámci lesní pedagogiky. 
Všichni žáci se po skupinkách a s programem na míru vydali do našeho lesoparku. Naše 
druhostupňové navíc čekala i lesní matematika v praxi, při níž se zapotili u počítání objemů a 
obvodů porostů. Celou akci žáci ocenili velmi pozitivně, hodně se dozvěděli a ještě více zažili. 

Jiný druh vzdělávání jsme zvolili návštěvou divadelního představení Karel IV. aneb Strasti otce 
vlasti v Karlových Varech. Připomněli jsme si tak velmi příjemným způsobem 700. výročí 
narození českého krále a římského císaře. 

Paní učitelka Hana Dlouhá se vydala s našimi malými zahrádkářkami na soutěž Mladý 
zahrádkář do Nejdku. Dětem se to moc líbilo, a hlavně nasbíraly cenné pěstitelské zkušenosti. 

Zato děti z mateřské školky a žáčci z 1. třídy si mohli za bedlivého dohledu ostříleného 
chovatele prohlédnout zblízka dravé ptáky, dozvědět se spoustu zajímavých věcí o jejich 
životě, a dokonce si některé i pohladit. 

V květnu nás také čekalo povinné testování žáků 6. tříd organizované Českou školní inspekcí 
v sociální gramotnosti. Většina osmáků se podrobila pod organizačním vedením třídní učitelky 
Ivety Dibelkové testování SCIO v oborech český jazyk, matematika a v obecných studijních 
předpokladech. Veškeré testování probíhalo elektronickou formou za technické podpory pana 
Rolanda Grahsbergra. 

Většinu energie a času věnovali naši žáci a děti z MŠ přípravám na školní akademii. Svá 
vystoupení prezentovali ve čtvrtek dopoledne obyvatelům místního Domu seniorů a ostatním 
spolužákům při dopolední generálce a poté již při odpoledním velmi úspěšném a nadšeným 
potleskem odměněném představení v naplněném perninském kině. Velké poděkování patří 
Hance Schadeové, která se zhostila organizace akademie a zároveň spolu s třídními učitelkami 
přípravy různorodých vystoupení žáků z prvního stupně. Milým překvapením byla i vystoupení 
dětí z MŠ, s nimiž připravily paní učitelky Ilona Höhnlová a Jarmila Wöllnerová moc pěkný 
program, který zvládly na jedničku s hvězdičkou. O zpestření programu se tentokrát postarali i 
žáci z 2. stupně pod „režisérským“ dohledem Ivety Dibelkové a Dany Osičkové. Všem dětem i 
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žákům patří velká pochvala za jejich skvělé výkony. Máme tu úžasné herce a herečky, kteří 
zvládnou role od krále až po mouchu, recitátory, zpěváčky, komiky, pianisty, flétnisty, 
tanečníky, baletky, sportovce, moderátory i  nadšené a uznalé obecenstvo.  

V pátek 3. června jsme oslavili Mezinárodní den dětí.  Nepřející počasí nakonec všechny 
zahnalo do bezpečných prostor školní tělocvičny. Určitě zajímavým příspěvkem oslavy byla 
prezentace míčové hry kin ball.  

Děti i rodiče odcházeli spokojení a s dárky, které poskytla obec Pernink. 

Mgr. Dana Osičková 

 

 

 

 
Základní škola v Perninku vyhlašuje pátý ročník  pěvecké soutěže  

 

„Perninský talent“, 
 

který se uskuteční 16. června 
 

Soutěž je určena pro děti od 0 – 15  let včetně. 
 

Stačí si jen vyzvednout přihlášku na základní škole, vyplnit ji a 
odevzdat  do 27.5.  A pak už jen přijít všem zazpívat. 

 

Na nejtalentovanější zpěváky čekají  hodnotné ceny. 
 

Další informace u paní učitelky Ilony Höhnlové 
728 028 291 

ilona.hohnlova@raz-dva.cz 
 

 
 
 
 

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 33, číslo 6, vydáno 8.6. 2016 
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Obnově kašny v Perninku nic nestojí v cestě 

Všechny, kdo přispívají na konto Obnovy kašny v Perninku nebo ty, koho zajímá naše snaha, 
s radostí informujeme, že aktuálně na bankovním účtu disponujeme částkou ve výši 113 000 
Kč. Veškeré příjmy ve sbírce přitom pocházejí od občanů a přátel obce Pernink. 
Za to vám patří obrovský dík – nešli jste do kina, nešli jste „shopovat“ do centra, neměli jste 
pravou svíčkovou k obědu. ☺ Naopak jste nám uvěřili, že tuto snahu dovedeme do zdárného 
konce a kašnu s přiléhajícím parčíkem oblékneme do reprezentativního hávu, který může být 
ozdobou Perninku. Ano, kašna bude ozdobou naší horské obce!  

Rádi bychom v této souvislosti připomněli, že pomoc, která se nám dostává od obce Pernink, je 
z hlediska českého práva naprosto zásadní. Pro dokreslení situace – majitelem kašny a 
pozemků je církev a dostatek finančních prostředků na obnovu nemá, nájemcem těchto prostor 
je obec Pernink a tedy nemůže investovat finanční prostředky do majetku, který není v jejím 
vlastnictví. Přitom kriminalizování zastupitelstev je v dnešní době v České republice běžné... 
Z tohoto důvodu jsme riziko vzali na sebe, vy jste nám uvěřili, že obnovu kašny zvládneme a 
obec Pernink a Římskokatolická církev jsou našimi partnery. Všichni sdílíme  základní 
myšlenku – žijeme teď a tady a obnovený reprezentativní prostor nás duševně obohatí. 

Přípravné práce v prostoru kašny jste už určitě zpozorovali: základní výřez náletových dřevin, 
sondy betonu kašny a dna, profesionální zhodnocení stavu kašny Kanceláří stavebního 
inženýrství,  odkrytí kamenné zídky a obnažení dna kašny, vysokotlaké očištění kašny. 
V průběhu června pak proběhne zásadnější činnost v prostoru kašny: obnažení všech prostor 
kašny a přístupových cest, drenážování, zásyp kamenem, pískem a štěrkem, betonáž dna kašny 
atd. Všechny zájemce, kteří nabízejí „ruce k dílu“, odkazujeme na členy výboru, kteří budou 
mít informace o aktuální potřebě pomoci nebo na nově instalovanou nástěnku u kašny, kde 
s předstihem uvedeme co potřebujeme, datum a čas. Prosíme také o zvýšenou pozornost 
v tomto prostoru kvůli bezpečnosti. 
 
Na závěr několik parametr ů našeho záměru: 

- sochu sv. Siegfrieda zhotoví jako originální umělecké dílo akademická sochařka  MgA. 
Michaela Absolonová 

- kašna bude provedena ve světlé nažloutlé barvě dle dobové dokumentace 
- socha bude pobronzována 
- sloupky a řetězy okolo kašny budou pobronzovány  
- prostor kašny bude trvale monitorován kamerový systémem 
- kašna bude nasvícena v režimu veřejného osvětlení v provedení  12V - LED 
- v prostoru kašny bude umístěna a zaregistrována „keška“ 
- u kašny bude USB napájení pro turisty – telefony, Ipady, navigace 
- pokud dojde k situaci, že stav bankovního účtu bude vyšší, než jsme předpokládali, 

zvolíme nákup kvalitnějších materiálů. 
 

 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli a všem, kteří nám drží palce.   

       Spolek pro obnovu kašny v Perninku    
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                                                                          Obecní úřad informuje 
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                            1866                        2016 
 
 

    PERNINK 
 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Perninku 
 

Vás srdečně zve na oslavy 
 

150. výročí od založení sboru 
 

v sobotu 2. 7. 2016 
 

v prostorách parkoviště v Nejdecké ul. (Pragocar) 
 
 

Program oslav: 
 
  9.30  sraz u hasičské zbrojnice a společný odchod do kostela 

10.00  mše v kostele Nejsvětější Trojice 

11.00  průvod s kapelou Karlovarka na místo oslav 

11.45  přivítání hostů, hasičů, zdravice 

12.00 - 14.00 vystoupení kapely Karlovarka  

14.00 - 15.00 předání ocenění hasičům 

15.00 - 17.00 vystoupení kapely FERNETIC 

17.30 - 19.30 vystoupení country kapely 4R 

20.00 - 24.00 k tanci i poslechu ForteBand J.P.Š. 

 
 
 
 
 
Občerstvení zajištěno + další doprovodný program. 
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                                                                          Aktivní Pernink 
 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

10.6.2016 Jáchymov Noc kostelů 

10.6.2016 Ostrov Noc kostelů 

10. - 12.6.2016 Pernink Řezbářský víkend - dřevosochání motorovou pilou 

11.6.2016 Boží Dar Božídarský květinový výšlap 

11. - 12.6.2016 Abertamy Abertamská pouť 

16.6.2016 Ryžovna Za bohatsvím starého lomu na Ryžovně - vycházka do PR Ryžovna  

10. - 17.6.2016 Abertamy Výstava "Společně" - Vila Zenker 

18.6.2016 Nejdek Nejdecká pouť 

25.6.2016 Boží Dar Horský půlmaraton Krušné hory 

2.7.2016 Pernink Oslavy výročí 150 let od založení SDH Pernink 

2.7.2016 Jáchymov Pouť na Mariánskou 

23.7.2016 Boží Dar Svatoannenská pouť 

23.7.2016 Klínovec Oficiální otevření trailparku Klínovec 

20.8.2016 Jáchymov Historický průvod, oslavy 500. výročí založení města a světelná show 

27.8.2016 Boží Dar Karlův krok 

24.9.2016 Ryžovna 10. ročník Svatováclavského setkání v Ryžovně 

7.10.2016 Boží Dar Mezinárodní festival outdoorových filmů 

 
 

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka. 

 

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                    - barevné kovy 
 S           Uhlí mostecké, ledvické, polské                        - železný šrot 
 Dřevo                                                                 - některé druhy papíru                                                              
 Pytlovaná paliva                                                  st, pá 10.00 – 16.00      
 Písek, štěrk                                                          so 9.00 – 12.00  
                                                                             Výkupna Limnická Nejdek 
                                                                                    (pod garážemi)  

PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE 
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Svazek obcí Bystřice, Obec Pernink, skupina Aktivní Pernink a SDH Pernink  
pořádají akci  

 
„ŘEZBÁŘSKÝ VÍKEND“ v Perninku,  

 

10. – 12.6.2016, parkoviště Nejdecká ul. 
 

PERNINSKÝ MASAKR – d řevosochání motorovou pilou 
 
Účast potvrdili tři členové z ECHO CARVING CZECH TEAMU  Radek Smejkal, Jan Paďour 
a Pavel Vrcula. Další účastníci Iva Brandejsová, Petr Barták a místní truhlář a začínající řezbář 
Tonda Dorazin, kterého není třeba zde, v západním Krušnohoří, představovat.  
 
Program: 
 
Pátek 10.6.2016  
od 9:00 hod. práce řezbářů 
v 17:00 hod. zahájení Perninského masakru 
v 18:00 hod. seminář Radka Smejkala 
v 19:00 hod. prezentace filmů Petra Mikšíčka 
pokračuje volná zábava 
 
Sobota 11.6.2016  
09:00 – 14:00 hod. práce řezbářů 
10:00 – 11:00 hod. dřevorubecká exhibice Mirka Chrusta – vítěz na loňském MR  
13:00 – 15:00 hod. doprovodný program pro děti   
14:00 – 15:00 hod. opakování dřevorubecké exhibice Mirka Chrusta 
15:00 – 16:00 hod. řezbářský minikurz pro příchozí zájemce pod vedením Radka Smejkala 
16:00 – 17:00 hod. soutěž mistrů řezbářů SPEED CARVING – rychlořezba motorovou pilou 
od 18:00 hod. k tanci a poslechu zahraje country kapela Petr nebo Pavel a kapela 4R 
 
Neděle 12.6.2016 
09:00 – 13:00 hod. dokončovací práce řezbářů 
13:00 – 14:00 hod. vernisáž, slavnostní ukončení 
 
Dále se můžete těšit na prodejní výstavu děl řezbářů a srubového nábytku Tondy Dorazina. Po 
celý víkend bude rovněž zajištěné občerstvení pro mlsné jazyky. 
 
Přijďte podpořit tuto jedinečnou řezbářskou show, těšíme se na Vaší návštěvu! 
 
 
Akce pořádána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Bystřice. 
 
 
 
 
 
 
Změna programu vyhrazena. 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 2.7.  DĚDA  (ČR 2016) Letní rodinná komedie      
K rázovitému Valašskému Dědovi (František Segrado) přijíždějí na prázdniny vnoučci (Anička 
Čtvrtníčková a Jáchym Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění rodiče (D.Suchařípa a P.Hřebíčková) vysílají 
děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž 
vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. 
Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek 
vesnice, máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy. Hrají: 
František Segrado, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka, Kristýna Frejová, Petr 
Čtvrtníček ad. Režie: Mejla Basel. Mládeži přístupno.     Délka filmu: ca. 100 min.                                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 9.7.  ŘACHANDA   (ČR 2016) Pohádka/komedie 
Pohádka o jedné rozmazlené princezně (Denisa Pfauserová) a dvou kamarádech (Vladimír Polívka, 
Aleš Bílík), kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Když se tahle trojice ocitne shodou okolností v 
kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, kterým vládne Paní lesa (Vilma Cibulková), 
naučí se od nich to, co je nedokázali naučit lidé. Že tak, jak se chováme k ostatním, tak se chovají oni k 
nám. Neboli že co dáváš, to se ti vrátí. Hrají: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Vilma Cibulková, 
Oldřich Kaiser, Jan Hrušínský, David Novotný, Petr Čtvrtníček, Jaromír Nosek, Aleš Bílík, Martina 
Bezoušková, Ester Kočičková, Anna Stropnická, Šárka Vaculíková, Michaela Zemánková ad.  Mládeži 
přístupno.   Délka filmu: ca. 104 min.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.7.  ROBINSON CRUSOE-NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK   (Belgie/Francie 2016)  
Animovaný, dobrodružný, komedie    Připravte se na konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe a jeho 
nejvěrnějšího přítele – papouška Úterý. Na malém exotickém ostrově žije velmi přátelský papoušek 
Úterý ve společnosti svých zvířecích přátel. Úterý celý život sní, že bude objevovat svět. Mládeži 
přístupno.    Délka filmu: ca. 90 min.   ŠÚ projekce.  Dabing.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 23.7. ; 30.7. ; 6.8. a 13.8.    Kino nehraje. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 20.8.  UČITELKA   (ČR 2016) Drama      
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči 
za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného 
poměru. Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy 
podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti. Najdou se však tři rodiny, které se 
rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na 
konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského charakteru 
inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na konci 80. let, ale jde o příběh univerzální, který 
by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoli době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a 
vypočítavost vládnou světem bez ustání. Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Zuzana Konečná, 
Csongor Kassai, Martin Havelka, Richard Labuda, ad. Režie: Jan Hřebejk. Mládeži přístupno.ca 100 
min.                                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27.8.  TEORIE TYGRA (ČR/Slovensko 2016) Tragikomedie 
I ochočení muži mohou zdivočet. Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt 
tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho 
životě, stáří, a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v 
dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí o 
něj starala podle své představy o jeho štěstí… Režie: Radek Bajgar. Mládeži přístupno. Ca 101 min. 


