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Vážení spoluobčané,
dovolte mi nejprve, abych Vám poděkovala za účast ve volbách do zastupitelstva obce a
především za podporu našim kandidátům. Velice si toho vážíme a zároveň nás to všechny
zavazuje k tomu, abychom práci zastupitelů dělali tak jako doposud svědomitě, poctivě a
především ku prospěchu všech spoluobčanů, aby se nám v Perninku dobře žilo.
Sice se říjen přehoupl do posledního týdne, ale chtěla bych se ještě poohlédnout za
zářijovými akcemi. Druhou neděli se konal tradiční běh od obecního úřadu na vlak, byl to již
10. jubilejní běh, tentokrát v duchu 100. výročí založení našeho státu. Celkem 6 štafet
v dobových kostýmech z roku 1918 vyběhlo na trať dlouhou 800 m, vítězi se stali Vášovi a
Verzichovi ve složení Theo, Emma, Marek a Lenka, druhá skočila štafeta Pražský Pepík
(Lucka, Marian a Nellynka, Petr a Klára), třetí pak byly Rychlé šípy (Tomáš, Vanesska,
Bohunka a Michal), bramborovou medaili získali Chalupníci z Meinlovky (Malu a Jusťa,
Tom, Míša a Kolka), dále se umístila Střední třída (Eliška, Julinka, Renata a Honza) a
poslední pak Uličníci pouliční (Klárka a Bára, Martin, Láďa a Béďa). Ceny pro vítěze
obstarala obec také díky sponzorům Witte Automotive. Další sobotu v září proběhl už
tradiční úklid naučné stezky Krušnohornické, kde pomáhaly děti z naší základní školy, ale
také dobrovolníci z řad dětí a dospělých, za to jim všem patří velký díky. Sebrali jsme 15
pytlů odpadu, které odvezly Technické služby Jáchymov na skládku. Další sobotu se pak
konaly Slavnosti obce, které se opět povedly, bylo nejen na co se dívat, případně si
vyzkoušet šikovnost v rukodělných dílničkách, zastřílet si, svést se na motorkách, dobře se
občerstvit a pobavit. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci těchto
akcí, ať už to byli naši dobrovolní hasiči nebo členové komise pro cestovní ruch a kulturu,
zaměstnanci obecního úřadu, spolek pro obnovu kašny a další dobrovolníci. Věřím, že i
v nadcházejícím volebním období bude naše spolupráce pokračovat.
Vaše starostka

Volby do zastupitelstev obcí proběhly ve dnech 5.10.2018 a 6.10.2018
a jak to dopadlo u nás?
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků byl

531

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

309

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

309

Procentní účast voličů zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů

58,19 %

O Vaši přízeň se ucházelo celkem 18 kandidátů ve dvou volebních uskupení, z nichž jste vybrali
devět členů ZO.
Za volební stranu č. 1 Pernink náš domov to jsou:
Dvořák Jan (170 hlasů), Groh Petr (196 hlasů), Liška Martin (203 hlasů), Mašek Václav (192 hlasů),
Štauber Alois (194 hlasů), Tůmová Jitka (214 hlasů) a ing. Vetešník Ladislav (222 hlasů)
Za volební stranu č. 2 Pro Pernink společně
Doležel Jan (86 hlasů) a Jelínek Michal (95 hlasů)
Náhradníci za volební stranu č. 1 Pernink náš domov jsou:
Ing. Jaroslava Uremović Jůnková (154 hlasů) a Mgr. Marian Panak (191 hlasů)
Náhradníci za volební stranu č. 2 Pro Pernink společně
Rudolf Holý (80 hlasů), ing. Václav Cipra (77 hlasů), Dagmar Junková (82 hlasů), Iveta Zralá (84
hlasů), Miroslav Janecký (57 hlasů), Václav Vostrovský (68 hlasů) a Jan Eliáš (66 hlasů)
Volební strana č. 1 Pernink náš domov získala celkem 1736 hlasů – poměr hlasů 71,41 %
Volební strana č. 2 Pro Pernink společně získala celkem 695 hlasů – poměr hlasů 28,58 %
Zvoleným členům ZO Pernink blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů ve volebním období 20182022
Klára Grohová, zapisovatelka volební okrskové komise

Obecní úřad informuje
Upozorňujeme všechny ubytovatele na blížící se termín úhrady rekreačních a
ubytovacích poplatků za rok 2018.
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, část III poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, čl.
11, odst. 1 a část VI poplatek z ubytovací kapacity, čl. 28, odst. 1) – oba poplatky jsou splatné
nejpozději do 30. 11. 2018.
Pro Vaši informaci ještě uvádíme, že rekreační poplatek činí Kč 10,-/os/den, ubytovací
poplatek činí 3,-/lůžko/den, poplatky můžete uhradit v hotovosti v pokladně OÚ v infocentrum
v době pondělí až pátek 8.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod., případně můžete zaslat na účet
Obce Pernink č. ú. 2520341/0100 – variabilní symbol pro rekreační poplatek je 1342+ č.p./e.č.
ubytovacího zařízení, pro ubytovací poplatek je v.s. 1345 + č.p./e.č.
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Usnesení 41. zasedání zastupitelstva ze dne 24. 9. 2018

1/41/18 ZO určuje ověřovateli zápisu p. ing. Ladislava Vetešníka a p. Karla Kunsta, pořizovatele
zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
2/41/18 ZO schvaluje program 41. Zasedání ZO Pernink včetně doplnění v bodě 6) žádost o koupi 4
ks školních tabulí a dále v bodě různé o projednání opravy osvětlení na běžeckém kolečku a
informace ke stavbě „Oprava chodníků v Jáchymovské a TGM“, v bodě č. 7 je stažen pronájem
nebytových prostor čp. 1 z důvodů nezájmu žadatele o pronájem a oprava písařské chyby č.
pozemku uvedeného v programu jako 26 na p.p.č. 29. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se
nikdo. Návrh byl přijat.
3/41/18 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 40. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 7
hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. Návrh byl přijat.
4/41/18 ZO bere na vědomí zprávu o situaci v obvodu Policie ČR obvodní odd. Pernink za r. 2017
Hlasování: pro 7 hlasů. Proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
5/41/18 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2018
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
6/41/18 ZO bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, příspěvková
organizace k 30.6.2018. Hlasování: pro 7 hlasů. Návrh byl přijat.
7/41/18 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, p.o. nákup 4 ks školních tabulí za
částku 80166,- z režijních nákladů 2018 organizace. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se
nikdo. Návrh byl přijat.
8/41/18 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 191/1 v k.ú. Pernink o výměře cca 1200 m2 za cenu 5,/m2/rok na dobu od 1.4.2019 do 31.10.2019 a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
9/41/18 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 202/3 v k.ú. Pernink o výměře 200 m2 od 1.4.2019 do
31.3.2020 za cenu Kč 20,-/m2/rok a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 7
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
10/41/18 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 29 o výměře 311 m2 v k,ú. Pernink za 5,-/m2/rok na
dočasné odkládání výkopku při terénních úpravách na dobu od 1.10.2018 do 30.9.2019 a pověřuje
starostku obce podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
Návrh byl přijat.
11/41/18 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 191/1 o výměře 70 m2 v k.ú. Pernink za 5,-/m2/rok na
dočasnou deponii výkopku zeminy ze stavby rodinného domu na p.p.č. 976/14 v k.ú. Pernink, a to na
dobu určitou od 1.10.2018 do 30.9.2019 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování:
pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo, p. Petr Groh nebyl hlasování přítomen. Návrh byl přijat.
12/41/18 ZO schvaluje provedení revitalizace dřevin v Nádražní ulici dle cenové nabídky p. Tomáše
Tlamky za Kč 100344,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo, částka bude uhrazena
z rozpočtu obce roku 2018. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
13/41/18 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 dle předloženého položkového členění, RO č.
7/2018 je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh
byl přijat.
14/41/18 ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Pernink na roky 2019 -2023, který je
součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl
přijat.
3

15/41/18 ZO schvaluje příspěvek První Krušnohosrské o.p.s. ve výši 10000,-Kč, příspěvek bude
vyplacen pro sezonu 2018/2019 z rozpočtu obce na rok 2018. Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo,
zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
16/41/18 ZO schvaluje podání žádosti ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje o individuální
dotaci na dobudování běžeckého kolečka – živičného povrchu ve výši 2 mil. a pověřuje starostku
obce podáním žádosti. Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
17/41/18 ZO schvaluje zadat firmě BPO spol. s.r.o. Ostrov zpracování studie dopravního napojení a
dále projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení dle cenové nabídky pro
akci „Komunikace a inženýrské sítě pro redukovanou variantu 6-8 rodinných domů v lokalitě
Nádražní ul“ Kč 333000,- bez DPH. Hlasování: pro 7 proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
18/41/18 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby s pro stavbu plynovodní přípojky
k rodinnému domu na p.p.č. 782/25 a 782/30 v k.ú. Pernink a pověřuje starostku obce podpisem
předložené smlouvy. Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
19/41/18 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na p.p.č.
2499/1 v k.ú. Pernink pro vybudování vodovodní, kanalizační a plynové přípojky ke stavbě
rodinného domu na p.p.č. 782/25 a 782/30 v k.ú. Pernink, věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně a
pověřuje starostku obce podpisem předložené smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se
nikdo. Návrh byl přijat.
20/41/18 ZO schvaluje uzavření dohody s firmou Konopa Vladimír s.r.o. Jimlíkov 51, Nová Role
IČ 03565785 na sejmutí zeminy dle geometrického vytýčení stezky Velfinská ul. – Školní Louka
/zajistí obec Pernink/, dále zavezení určeným materiálem z lokality Pernink a jeho zhutněním a
pověřuje starostku obce podpisem této dohody. Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
Návrh byl přijat.
21/41/18 ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 5000,- do veřejné sbírky
pořádané Sdružením místních samospráv České republiky za účelem pomoci obci Prameny. Konání
veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, čj. KÚZL
60663/2018 a pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
Návrh byl přijat.
22/41/18 ZO schvaluje uzavřít smlouvu s panem ing. Jiřím Kodalíkem, stavební projekty, Sládkova
645, Starý Plzenec na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro bytové
jednotky v č.p. 308 za cenovou nabídku 139500,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o
dílo. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
23/41/18 ZO schvaluje uzavřít veřejnoprávní smlouvu s Karlovarským krajem se sídlem Závodní
353/88, Karlovy Vary na poskytnutí dotace ve výši Kč 8000,- z rozpočtu Karlovarského kraje na
pořízení neinvestiční dotace na nové prostředky pro komunikaci a spojení, a to přenosný tablet a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Hlasování pro 7, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl
přijat.
24/41/18 ZO schvaluje opravu osvětlení na běžeckém kolečku za nabídkovou cenu firmy Werner
Hüttner, Limnická 1235, Nejdek za nabídkovou cenu Kč 51072,- bez DPH. Hlasování: pro 7 hlasů,
proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat
25/41/18 ZO schvaluje navýšení rozpočtu o 200 ks betonových obrubníků u akce „ Oprava
chodníků Jáchymovské a TGM“ , které nebyly v původním projektu zahrnuty, předpokládaná cena
je 111,69 Kč za 1 ks obrubníku a 334,41 Kč za m osazení obrubníků bez DPH. Hlasování pro 7
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat.
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Zprávy ze základní školy
Září – start do nového školního roku

přespolní běh. Se školní družinou se pak
neohroženě vybaveni pytli a rukavicemi
pustili do akce Ukliďme si svůj svět a vyčistili
od odpadků okolí cyklistické stezky do
Abertam. Ani tradiční návštěva v domově
důchodců nemohla chybět.
Všichni si
zaslouží velké uznání a pochvalu.
Naše nejmenší děti z MŠ vyrazily s paní
učitelkou „do ciziny“, aby prožily jeden den
v německé mateřské školce. Jejich návštěvě
předcházely vzájemné návštěvy učitelek.
Těšíme se již na návštěvu německých dětí
z MŠ Johanngeorgenstadt u nás.
Nezahálelo ani kino v Perninku, které
poskytlo prostor pro divadelní představení
určené dětem z MŠ a ŠD.
Vrcholem měsíce se stal již tradičně Evropský
den jazyků, který připadl na 26.9.2018 ve
spojení s Evropským týdnem sportu.
O akcích si můžete přečíst v následujících
článcích.
Dana Osičková

Září je ve školním životě měsíc, který startuje
vždy něco nového. Ať je to vymalovaná třída,
nový žák nebo učitel, nový předmět a jiné
učebnice, nový projekt. Nebo je to nové
předsevzetí všech aktérů vzdělávání uchopit
věci lépe a bez zbytečných zaškobrtání. Září je
ve školním životě také měsíc, který navazuje
na to dobré, co se osvědčilo v minulých letech
a co všem vytváří jisté a bezpečné prostředí ke
školní „práci, ale i zábavnému vzdělávání.
První týden jsme na 2. stupni zahájili v rámci
tradičních adaptačních dní hledáním a
zkoumáním vlčích stop. Deváťáci se na konci
měsíce zúčastnili výstavy středních škol a
učilišť na SPŠ Ostrov, aby si udělali představu
o nabídce o možnostech dalšího vzdělávání.
Žáci 1. stupně využili slunečních dní
k turistice a k setkání se žáky z Horní Blatné a
také se již zapojili do prvního sportovního
klání AŠSK v Abertamech, a to v disciplíně

ZŠ Pernink se vydala po stopách vlků
Ve dnech 6. a 7. září se naše škola zúčastnila
dvou adaptačních dnů na téma „Po stopách
vlků“. Celý program si vzala na starosti
Štěpánka Kadlecová, která se dlouhodobě
věnuje návratu vlka do Krušných hor.
Vyrostla se smečkou sibiřských husky,
protože díky rodičům závodila se psím
spřežením. Věnovala se paraglidingu,
v sedmnácti letech se stala profesionální
lyžařskou
instruktorkou
a
díky
vydělaným penězům na vlastní pěst cestovala
po Evropě, Novém Zélandu a Království
Tonga. Studovala tak trochu mimochodem.
Její život prý nemá jasný směr, protože se
vždy stane něco, co by si nevymyslela ani v té
nejšílenější představě. Přesto dnes vede
cestovatelský hostel a získala práci snů je profesionální stopařkou vlků. „Jsem
Krušnoholka, kterou cestování po světě
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přivedlo ke stopování vlků v Krušných
horách,“ říká 28letá Štěpánka Kadlecová
z Vejprt v rozhovoru pro Chomutovský
týdeník. Její vyprávění o cestě hledání
vysněného povolání mohlo být pro mnohé
velkou motivací.
Čtvrtek byl věnován
teoretické přednášce, kde se žáci seznámili
s výskytem a chováním vlka ve volné přírodě,
se zdrojem informací a organizací, která celý
projekt zaštiťuje. Následovala vycházka do
okolních lesů, kde se žáci učili rozeznávat
znaky v přírodě, které prozradí výskyt této
krásné šelmy. V průběhu vycházky se hrály
hry s vlčí a lesní tématikou. Ke konci výšlapu
jsme si vyzkoušeli stopovačku, která se
setkala u žáků s velkým ohlasem. S největší
pravděpodobností jsme narazili na stopy vlka.
V pátek nám již nepřálo počasí, ale to nás
neodradilo od „bojovky“ v terénu. Žáci podle
mapy hledali fotopast a zároveň znaky zvířat
v terénu (stopy, trus...). Nakonec byli všichni
úspěšní. Na závěr se zahrála hra na vlky, která
byla opět přijata s nadšením. Ve škole
proběhlo vyhodnocení a diskuze.
Celkově se akce zúčastnilo 53 žáků. Oba
dny předčily naše očekávání. Děkujeme
Štěpánce a chválíme nasazení a zápal všech
aktérů.

Dva v jednom
aneb Evropský den (mlsných)
jazyků(tentokrát jazýčků) a Evropský
týden sportu
Evropský den jazyků (EDJ) je významný
den vyhlášený Radou Evropy na podporu
učení se cizím jazykům a vnímání této
skutečnosti jako neodmyslitelné součásti
vzdělávání občanů žijících v Evropě. Evropa
je bohatá na jazyky – existuje přes 200
evropských jazyků a dalšími jazyky hovoří v
Evropě občané pocházející z jiných
kontinentů.
Víte, že pravidelně sportuje, jak uvádějí
stránky MŠMT, pouze cca 5% obyvatel České
republiky a že 64% lidí v Česku nesportuje
vůbec nebo se sportu věnuje jen zřídka?
Evropský týden sportu – jako iniciativa
Evropské komise - si klade za cíl zapojit
občany do sportovní a tělesné aktivity a zvýšit
jejich povědomí o jejích četných přínosech.
Týden je určen všem – bez ohledu na věk,
původ či fyzickou zdatnost.Ústředním
motivem kampaně zůstává slogan #BeActive,
který má nabádat k pohybu, a to nejen po
dobu Evropského týdne nebo dne sportu, ale
po celý rok. Stačí 30 minut denně.Letošní
čtvrtý ročník se konal ve dnech 23. – 30. září
2018.
Naše škola se i tento rok 26.9.2018 zapojila
k podpoře
obou
iniciativ
celodenním
projektem. Zacílením EDJ
na oblíbené
kulinářství nám ETD
zaručil zachovat
rovnováhu v příjmu a výdeji životní energie.
Organizace projektu si žádala promyšlenou
logistiku a pečlivou přípravu, včetně zapojení
rodičů. Do akce byli zapojeni organizačně
všichni žáci základní školy a jako hosté byly
přizvány děti z MŠ. V předem rozdělených
skupinkách představujících zvolené destinace
se připravovali žáci se svými učiteli na
prezentaci země a vybraných tradičních
pochutin, vypracování tematické slovní
zásoby, popř. prezentaci typických zvyků
souvisejících se stolováním. Žáci si rozdělili i
úkoly pro rodiče, kteří se podíleli nákupem a
přípravou
jednotlivých
lahůdek.
Před
samotnou akcí proběhlo několik pracovních
schůzek, konkretizujících a doplňujících další
postup, rozeslání a vyvěšení letáčků.

Michal Jelínek, garant adaptačních dnů
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Samotná akce vypukla v tělocvičně ve středu
26.9. pozdravem v jazycích všech zapojených
zemí a následným výdejem energie při testu
fyzické zdatnosti pro žáky 2. stupně. Všichni
se zapojili s vervou a s cílem dosáhnout
nejlepších osobních výsledků. Následovala
pečlivá instalace stanovišť v prostorách školy,
která vyvrcholila vzájemnou prohlídkou a
ochutnávkou připravených překvapení. Každá
skupinka excelovala něčím výjimečným a
zajímavým: Servírovalo se anglicky u
anglické snídaně, diskutovalo se nad
americkými muffiny a s coca-colou o zdravé
stravě, ochutnávalo se za luštění ruské azbuky
a destilace vody, žaslo se nad chutností a
pestrostí makedonské kuchyně, názvy jídel a
nasazením kuchařů, respekt vzbuzovaly
uniformy vietnamské skupiny a hůlky na
konzumaci lahodných závitků a výslovnost
jazyka, zasoutěžili jsme si u mapy České
republiky, jako podmínky k ochutnávce
pravých českých buchet, vedli jsme německou
konverzaci k dosažení ochutnávky bavorského

štrúdlu, klobás s červenou kari omáčkou a
tradiční štoly a v neposlední řadě děkovali
v italštině za všemi oblíbené pizzu a tiramisu.
Dopoledne bylo zakončeno opět návratem ke
sportu, tentokrát kolektivnímu - turnajem
v přehazované.
Sportovní klání vyvrcholilo odpoledním
setkáním pro žáky, zaměstnance školy, rodiče
a širokou veřejnost u běhu na 2018 metrů.
Trasu vytyčili žáci na hodině tělocviku a o
občerstvení se postaraly dívky v rámci
pracovního vyučování. V 16:30 se sešla hrstka
nadšenců, aby si zasportovala a popovídala za
příjemného podzimního počasí. Ačkoli účast
odpovídala výše uvedeným statistikám
MŠMT, musíme konstatovat, že celý den se
vydařil a těšíme se na další ročník, ve kterém
se pokusíme opět přesvědčit, že jazyky a
pohyb jsou fajn.
Dana Osičková a Michal Jelínek
garanti EDJ a ETS
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SPCCH

Pozvánka
Doprava do obchodního centra GLOBUS zdarma
SPCCH Abertamy pořádá pro dúchodce /členy i nečleny/

zájezd zdarma do obchodního centra Globus v Karlových Varech
v sobotu 24. 11. 2018
Odjezd z autobusových zastávek v Perninku v 8,00 hod.
Odjezd zpět z parkoviště u Globusu cca ve 13,30 hod.

Zájemci se mohou přihlásit u důvěrnic SPCCH do 20.11.2018
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Důvěrnice SPCCH pro Pernink: Ingrid Doleželová tel. 353 892 439
Eva Höhnlová tel. 723 371 273

Pozvánka
Zveme zájemce - členy SPCCH i nečleny –
na
Zábavné odpoledne s hudbou
a bohatým „ Košíkem štěstí“,
které se koná
v úterý 27. 11. 2018 od 14,00 do 18,00 hodin
v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné
/dobré autobusové spojení tam i zpět/
Malý příspěvek do Košíku štěstí je vítaný.
Těšíme se na Vás
Ingrid Doleželová a Eva Höhnlová
důvěrnice SPCCH pro Pernink
10

Kalendář akcí Pernink a okolí

27.10.2018

Jáchymov

Stezka duchů ke Šlikovce

27.10.2018

Pernink

Dušičková pobožnost na hřbitově v Perninku

30.10.2018

Pernink

Mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice

28.10.2018

Horní Blatná

Blaťák kros

30.10.2018

Boží Dar

Slavnostní otevření Cínové stezky II. etapy

03.11.2018

Jáchymov

08.11.2018

Pernink

8. - 10.11.2018

Abertamy

Mistrovství Evropy v závodech psích spřežení na kárách

24.11.2018

Boží Dar

Myslivecký ples

24.11.2018

Jáchymov

Přednáška - Národní kulturní památka Rudá věž smrti

Přednáška - Archeologické nálezy a jejich svědectví
(projekt ArcheoMontan 2018)
Sousedé - divadelní představení
sokolovského divadelního souboru Konvalinky

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

Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ
v Perninku 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 35, číslo 10, vydáno 24. 10. 2018
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Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Sobota 3.11. JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE (USA 2018) Dobrodružný/akční
Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení
a Chris Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich záchranu. Před čtyřmi lety nás
dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nublar, exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park
Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů
všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď
se za nimi musí vrátit…. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 130 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 10.11. MALÁ ČARODĚJNICE ( Německo 2018) Pohádka
Všem známý Večerníček o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi Abraxasovi se od tvůrců
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR dočkal filmového zpracování a míří do našich kin. Jen několik set let
„mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře.
Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho
neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí
uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, a protože se má
stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje s nevolí stará
ježibaba Pingula a když malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem v pátek, kdy je přísně
zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. I toho však malá čarodějnice využije k dobru a
uspořádá pro děti veselý karneval. A pak již nastane čas dalšího sabatu, kde malá čarodějnice musí
složit mistrovskou zkoušku…. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 103 min.
Český dabing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 17.11. PSÍ OSTROV (USA-Německo 2018) Animovaná dobrodružná komedie
Wes Anderson po Fantastickém panu Foxovi přichází s dalším animovaným filmem Psí ostrov,
v němž opět jednu z hlavních rolí hrají zvířátka. Tentokráte to jsou pejsci, které starosta města
Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí k vyhnanství na opuštěném ostrově plném odpadků. Naštěstí se
za nimi vydává Atari, chlapec, který chce zachránit svého ztraceného čtyřnohého přítele. Japonské
souostroví, za dvacet let od dnešních dnů. Psí chřipka dosáhla epidemických rozměrů, její ohnisko
leží ve městě Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů na člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k
okamžité karanténě. Tedy k vyhoštění a izolaci všech toulavých i domácích psů. Oficiálním
dekretem se psí exilovou kolonií stává nedaleký ostrov sloužící zatím jako skládka odpadků. Stává
se z něj Psí ostrov… Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 101 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 24.11. KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA (ČR 2018) Pohádka
v 18 hodin Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde
ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají
přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna
hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka,
velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi
Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá
Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let
nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava? Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav
Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová, Zuzana Mauréry, Kateřina Brožová ad. Režie: Dušan
Rapoš. Mládeži přístupno.
Délka filmu: ca. 99 min.
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