
36. ročník, rok 2019, číslo 12 
 

 

 



 2 

        Usnesení 13. zasedání zastupitelstva ze dne 18.11. 2019  
 
 
 
1/13/19 ZO určuje ověřovateli zápisu pány Mgr. Michala Jelínka a Martina Lišku a pořizovatelem 
zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel  se 0. 
 

2/13/19 ZO schvaluje program jednání 13. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění  v bodě různé  
schválení navýšení částky za odvoz separované odpadu . Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

3/13/19 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 12. Zasedání ZO 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.  
 

4/13/19 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace, 
Karlovarská 118, Pernink navýšení odpisového plánu pro rok 2019 dle předloženého návrhu, který je 
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.  
 

5/13/19 ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši Kč 92420,- Z rezervního fondu do 
investičního na opravu plynové kotelny . Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

6/13/19 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace k 30.9.2019. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

7/13/19 ZO schvaluje uzavřít s firmou TextilEco, a.s., Palackého 715/18, 110 00 Praha 1 dohodu o 
snížení ceny za umístění a provozování kontejnerů na textil, a to od 1.12.2019 dle předloženého 
znění a pověřuje starostku obce podpisem   této dohody. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

8/13/19 ZO schvaluje obřadní termíny pro rok 2020, schválené termíny jsou součásti zápisu jako 
příloha č. 2. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

9/13/19 ZO schvaluje prezentaci obce v knize Karlovarsko z nebe včetně partnera  na míru za 
nabídkovou cenu Kč 59850,- + DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou CBS 
Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 76001 Zlín. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

10/13/19 ZO schvaluje pronájem nebytového prostoru – 1 místnosti v budově obecního úřadu v 1. 
Patře p. Mgr. Monice Vyšňovské, bytem Dvořákova 46, Cheb, IČ 08279802 pro provozování 
maserské, rekondiční a regenerační služby za cenu Kč 190,-/m2 ročně + náklady na služby (topení, 
elektřina, vodné a stočné) a pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 
 

11/13/19 ZO schvaluje pronájem částí p.p.č. 316/1 a  stpč. 280 o výměře 3500 m2 v k.ú. Pernink  
panu Františku Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink za cenu Kč 350,-/den na období od 20.12.2019 
do 20.03.2020 a pověřuje starostku podpisem smlouvy . Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

12/13/19 ZO schvaluje směnu části p.p.č. 809/12 o výměře  1106 m2 v k.ú. Pernink v majetku obce 
Pernink za část p.p.č. 809/16 o výměře 1106 m2 v k.ú. Pernink. Směna je bezúplatná, účetní hodnota 
směňovaného majetku je Kč 1758,54 Kč a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o smlouvě 
budoucí. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti 0, zdržel se 1 hlas (p.  Petr Groh). 
 

13/13/19 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Pernink č. 1/2019 o místním poplatku 
z pobytu, touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2013  o místních poplatcích 
vydaná dne 20.5.2013 usnesením č.4/28/13  a  Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a 
doplňuje obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2013, vydaná dne 8.6.2015, usnesením 
č. 19/9/15, tato OZV Obce Pernink č. 1/2019 nabývá účinnosti od 1.1.2020 . Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Jan Doležel). 
 

14/13/19 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Pernink č. 2/2019 o místním poplatku ze 
psů, touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2013  o místních poplatcích vydaná 
dne 20.5.2013 usnesením č.4/28/13  a  Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje 
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obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2013, vydaná dne 8.6.2015, usnesením č. 
19/9/15, tato OZV Obce Pernink  č. 2/2019 nabývá účinnosti od 1.1.2020. Hlasování: pro 8 hlasů,  
proti 0, zdržel se 0. 
 

15/13/19 ZO schvaluje Nařízení ZO č. 1/2019 o zákazu podomního prodeje na území obce Pernink, 
toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. 
 

16/13/19 ZO bere na vědomí hospodaření Obce Pernink k 30.9.2019. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 
0, zdržel 0. 
 

17/13/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 dle předloženého členění, které je součástí 
zápisu jako příloha č. 3. Hlasování:  pro 7 hlasů, proti 0, zdržel 1 hlas (p. Jan Doležel). 
 

18/13/19 ZO bere na vědomí zvýšení poplatku za ukládání na skládku u kódu odpadu 200301 a 
200307 na 1372,- Kč bez DPH/t odpadu  a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o sběru, přepravě 
a odstraňování separovaných složek komunálního odpadu platný od 1.1.2020 na paušální částku Kč 
16300,-- bez DPH/ měsíc  s AVE , a.s. Mostecká 95, Karlovy Vary a pověřuje starostku podpisem 
příslušných dokumentů . Hlasování: pro 8 hlasů,  proti 0 zdržel se 0. 
 

19/13/19 ZO schvaluje opravu střechy budovy staré kotelny za nabídkovou cenu 150429,- Kč 
(materiál 90429,- a práce 60000,-) a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo s panem 
Karolem Kadrliakem, Karlovarská 409, Pernink IČ 73430820. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. 
 

Další zasedání se bude konat 16.12. 2019. 
 
 

        Slovo starostky  
 
 
 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

uplynulý víkend připadl na 1. Advent a je až k nevíře, jak ten čas neskutečně letí. V sobotu nás 
vánočně naladil Žihelský smíšený pěvecký sbor, který k nám zavítal v rámci turné k 10. výročí 
založení sboru. Skoro plný kinosál si vychutnal krásné pásmo známých i méně známých vánočních 
melodií a musím říci, že se koncert náramně podařil. Hned následující den, na 1. Adventní neděli, 
jsme tradičně uspořádali trh a s ním i již 5. ročník soutěže o Perninský perník. Tentokrát jsme byli 
překvapeni, kolik se přihlásilo soutěžících. Celkem jich bylo jedenáct a jejich perníčky byly vskutku 
velmi dobré. Děkujeme všem soutěžícím za účast a vítězům blahopřejeme. A co by to bylo za 
rozsvícení vánočního stromu bez zpívání našich dětí ze základní a mateřské školy. Letos byl sbor 
rozšířen o další hlasy, a tak zazněly vánoční koledy v podání nejen dětí, ale také jejich rodičů. 
Vánoční strom tedy září a vedle něho i náš překrásný Betlém, tak si ten předvánoční čas pěkně 
užijme. 

Pojďme se společně ohlédnout, co vše se v Perninku tento rok událo. První měsíce tohoto roku byly 
ve znamení paní Zimy a měli jsme co dělat, abychom ty přívaly sněhu odklidili. Zimní údržba přišla 
obec jen za tyto dva měsíce skoro na půl milionu korun. Problémy se zimní údržbou byly nejvíce 
v Kostelní a Nádražní ulici především kvůli špatně zaparkovaným autům, kolem kterých nemohla 
technika ani projet. V únoru také prošel obcí masopustní průvod, který připravili žáci naší školy. Na 
běžeckém kolečku proběhly závody sportovních běžeckých klubů za podpory naší obce. Hned první 
víkend v březnu pořádala naše obec Reprezentační ples, opět se do posledního místa zaplnilo  naše 
komunitní centrum Krušnohorka a odělo se do svátečního. Březen a duben pak byl ve znamení 
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úklidu po zimním období a 30. 4. naši hasiči společně s obcí pro všechny připravili tradiční pálení 
čarodějnic.  

Začaly se dít i věci v naší základní škole, neboť ta obdržela dotaci z IROPu na modernizaci tří 
učeben, přírodopisu, počítačové třídy a jazykové pro 1. stupeň. Byla vypsána výběrová řízení na 
stavební práce a dodání nábytku do tříd. Stavební práce vyhrála firma Keson-stav z Hroznětína a 
zařízení tříd pan firma Cintl z Velké Hleďsebe. Ještě než se začalo ve škole pracovat, se paní 
ředitelka školy Mgr. Dana Osičková vzdala funkce ředitele školy. Obec jako zřizovatel musela 
zajistit zastupující paní ředitelku a vypsat výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku. Po dohodě 
s Mgr. Dagmar Chvapilovou, ředitelkou ZŠ v Horní Blatné, jsem ji jmenovala do doby, než bude  
jmenován nový ředitel či ředitelka jako zastupující ředitelku naší školy, to bylo do 30. 6. 2019. 
Dovolte mi, abych znovu poděkovala paní Mgr. Dagmar Chvapilové za její ochotu nám pomoci, a 
především za její práci, kterou odvedla pro naši školu. Od 1. 7. 2019 byla novou ředitelkou naší 
školy jmenována Mgr. Hana Dlouhá, vítězka konkursu. V průběhu dubna až srpna ve škole 
probíhaly stavební práce, dělala se nová elektroinstalace v těchto třídách a další úpravy včetně 
dodání nového nábytku, počítačů a také schodolezu. Celková suma za tuto akci byla více než 2500 
tis. Kč. Nyní čekáme na vyhodnocení a zaslání dotace, která by se měla pohybovat kolem 2200 tis. 
Kč.  

Další měsíce byly ve znamení příprav na další ročník řezbářského víkendu, tentokrát jsme vymysleli 
na mistry řezbáře, že bychom chtěli udělat sochy do Betléma a podařilo se. V rámci této akce jsme 
společně s mateřskou školou udělali i dětský den, kterého se účastnilo více než 90 dětí. Všem, kteří 
pomáhali, patří obrovský dík. Na červenec a srpen jsme naplánovali především stavební akce. Firma 
Colas vyhrála výběrové řízení na opravu chodníků v Blatenské, části Střední a ul. T.G. Masaryka za 
částku cca 1200 tis. Kč a ukončenou stavbu předala před Slavnostmi obce tak, jak bylo dohodnuto. 
Také jsme nechali zhotovit novou elektroinstalaci v našem kině, kterou provedla firma Jakuba Třeby 
za částku cca 245tis. Kč. Při těchto pracích jsme zjistili, že v půdním prostoru kina nám řádí různí 
paraziti, kteří mají rádi dřevo, a tak se kluci z divadelního souboru Kopec rozhodli, že vyčistí celou 
půdu, následně pak provedeme deratizaci a v příštím roce půdní prostor zateplíme. Tady bych chtěla 
poděkovat panu Mišterovi a našim hercům z Kopce, jmenovitě Láďovi Vetešníkovi, Martinovi a 
Vojtovi Liškovým a Evě Kunstové za jejich nezištnou práci.  

V září jsme opět oslavovali, u kašny pořádala obec a komunitní spolek pro obnovu kašny Slavnosti 
2019. Na své si přišli nejen dospělí, ale také děti, které měly možnost se znovu projet na motorkách, 
také si mohly zkusit svoji zručnost v řemeslnických dílničkách. Dospělí pak mohli ochutnat pivo 
z malých regionálních pivovarů, nebo nějakou tu dobrotu od místních kuchařů. Tady bych chtěla 
poděkovat Jirkovi a Kačce Bílkovým za jejich tvůrčího ducha v rámci příprav našich Slavností. 

V průběhu září a října pak firma Avuk kanalizaci a vodovod k domkům za hřbitovem v akci s 
názvem „Pernink, Pod Kostelní horou – dostavba kanalizace a vodovodu“. Díky 
Vodohospodářskému sdružení obcí západních Čech, kterého je naše obec členem a které pro nás 
nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, provedlo výběrové řízení a veškerou administrativu, 
jsou i tyto domy odkanalizovány a hlavně mají namísto vysychajících studní vodovod s kvalitní 
pitnou vodou. Naše obec se podílela na této akci částkou cca 490tis. Kč. Díky tomu, že nám přálo 
počasí, tak jsme ještě zrealizovali opravu parkovací plochy u zdravotního střediska a chodníku 
k lávce. Práce provedla firma pana Štefana za cca 180tis.+DPH. Ještě se také opravuje střecha 
bývalé kotelny, kterou provádí firma pana Kadrliaka za nabídkovou cenu Kč 150 tis.  

Ještě mi dovolte, abych Vás pozvala na poslední akci v tomto roce. Ta se bude konat jako obvykle 
27. 12. 2019 v kostele Nejsvětější Trojice od 17:00 a tento letošní Vánoční koncert bude v podání 
Pěveckého sboru z Merklína. Tak si přijďte užít vánoční atmosféru do kostela. 
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Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych nejprve poděkovala všem, kteří obci pomáhají 
nejen v rámci různých akcí, které obec pro Vás pořádá, ale jsou ochotni přiložit ruku k dílu, když je 
potřeba a já se na ně mohu vždycky spolehnout. Takže díky moc našim dobrovolným hasičům v čele 
s Karlem Kadrliakem a Lojzou Štauberem za jejich pomoc a práci, také manželům Romče a 
Martinovi Liškovým, Láďovi Vetešníkovi, Jaroslavě Uremović Jůnkové, Iloně Höhnlové, Jirkovi a 
Kačce Bílkovým za jejich kreativitu, nápady a ochotu pomoci. Ráda bych také poděkovala nejen 
dětem základní a mateřské školy za jejich vystoupení na obecních akcích, ale také paní ředitelce 
školy Mgr. Haně Dlouhé, učitelskému sboru a družinářce Hance Schadeové za jejich práci, která 
byla v tomto roce obzvláště náročná. Také děkuji za spolupráci všem zastupitelům a za jejich chuť 
pracovat pro Vás a samozřejmě i mým spolupracovníkům, zaměstnancům obecního úřadu.  Tak snad 
jsem na nikoho nezapomněla a pokud ano tak, se omlouvám.  

Teď už bych Vám všem, moji milí spoluobčané, chtěla popřát krásný předvánoční čas, šťastné, 
veselé a také požehnané Vánoce, klid a pohodu v kruhu rodinném s těmi, co jsou Vám blízcí a které 
máte rádi. V novém roce pak přeji především pevné zdraví, také štěstí, spousty lásky, spokojenosti a 
radosti a budu se těšit, že se s Vámi všemi budu i v tom příštím roce potkávat, a to nejen na akcích, 
které pořádá naše obec. 

        Vaše starostka Jitka Tůmová 

 

Vážení,  

od srdce Vám přeji krásné, požehnané a klidné Vánoce a do nového roku spoustu zdraví, štěstí a 
milých překvapení. 

Ladislav Vetešník, místostarosta obce  
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

 

UPOZORŇUJEME,  ŽE PLATBY V HOTOVOSTI  PRO ROK 2019 

PŘIJÍMÁME  POUZE  DO STŘEDY  18.12. 2019  DO  16.00  HODIN. 

 

 

Nové Obecně závazné vyhlášky a Nařízení obce Pernink 
 
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu 
 

Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 18.11.2019 usnesením  
č. 13/13/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 
Obec Pernink  touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“). 
Správcem poplatku je obecní úřad. 
 

Čl. 2 
Předmět, poplatník a plátce poplatku 
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u 
jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona 
Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“). 
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat 
poplatek od poplatníka. 
 
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 7  dnů od zahájení činnosti 
spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve 
lhůtě 7 dnů. 
V ohlášení plátce uvede 
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v 
zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností plátce, 
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v 
nichž poskytuje pobyt.  
Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního 
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
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Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů  ode 
dne, kdy nastala. 
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto 
účely správcem poplatku na úřední desce. 
 

Čl. 4 
Evidenční povinnost 
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo 
místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, 
které poskytuje úplatný pobyt. 
Údaji podle odstavce 1 jsou 
den počátku a den konce pobytu,  
jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, 
datum narození, 
číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 
občanský průkaz,  
cestovní doklad,  
potvrzení o přechodném pobytu na území,  
pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,  
průkaz o povolení k pobytu, 
průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  
průkaz o povolení k trvalému pobytu,  
průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo 
průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 
výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. 
Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, 
způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 
Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu. 
 

Čl. 5 
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu5 
Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této 
akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud  
důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a 
oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem 
zahájení poskytování pobytu správci poplatku. 
Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým 
bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o dni počátku 
a dni konce konání této akce, názvu a druhu této akce, a jednotlivých zařízeních nebo místech, ve 
kterých se bude pobyt poskytovat. 
Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve 
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění 
evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů 
ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b). 
Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze údaje 
podle odstavce 2 písm. a) až c) a  
souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku 
v členění podle dne poskytnutí pobytu, zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a 
důvodu osvobození. 
 

Čl. 6 
Sazba poplatku 
Sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 
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Čl. 7  
Splatnost poplatku  
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího  pololetí tj. 
nejpozději do 15.7., 15.1 
 

Čl. 8 
Osvobození  
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na  
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem  
průkazu ZTP/P, a její průvodce, osoba mladší 18 let, osoba hospitalizovaná na území obce ve  
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská  
léčebně rehabilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné 
zdravotní pojištění, nebo  
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, 
pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího 
ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo vykonávající na území obce sezónní práci 
pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo pobývající na území obce ve školském 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně 
výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v zařízení poskytujícím 
ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, v zařízení sloužícím k pomoci lidem 
v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických 
osob, nebo za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném 
záchranném systému. 
Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní 
zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví 
České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů. 
 

Čl. 9 
Navýšení poplatku  
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 
 

Čl. 10 
Přechodné ustanovení 
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo 
přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit 
ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne nabytí její účinnosti. 
 

Čl. 11 
Zrušovací ustanovení 
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2013  o místních poplatcích vydaná dne 20.5.2013 
usnesením č.4/28/13  a  Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2013, vydaná dne 8.6.2015, usnesením č. 19/9/15  
 

Čl. 12 
               Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020  

 
 

Úplné znění OZV č. 1/2019  najdete na www.pernink.eu 
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Obecně závazná vyhláška obce Pernink č.2/2019, o místním poplatku ze psů 
 

Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 18.11.2019 usnesením  
č.14/13/19 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):  
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 
Obec Pernink  touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“). 
Správcem poplatku je obecní úřad Pernink. 
 

Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku 
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená 
nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). 
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, 
kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů 
je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo 
prodej). 
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
V ohlášení poplatník uvede 
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též 
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 
čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v 
zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka, 
další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečnosti 
zakládající vznik nároku na osvobození od poplatku. 
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů  
ode dne, kdy nastala. 
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce 
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříku nebo evidencí, do nichž má zřízen 
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce. 
 

Čl. 4 
Sazba poplatku 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí: 
za jednoho psa ..................................................................................................150   Kč, 
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................................................300   Kč, 
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..............................................................100   Kč, 
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ..........200  Kč. 
 

Čl. 5  
Splatnost poplatku  
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. 
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Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 
 

Čl. 6 
Osvobození  
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována 
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je 
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis.  
 

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve 
lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození 
 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 
 

Čl. 7 
Navýšení poplatku  
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 
 

Čl. 8 
Odpovědnost za zaplacení poplatku 
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý  
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti  
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má 
stejné procesní postavení jako poplatník. 
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo 
opatrovníkovi poplatníka. 
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně 
a nerozdílně.  
 

Čl. 9 
Přechodné a zrušovací ustanovení 
Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky se řídí dosavadními právními předpisy. 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013  o místních poplatcích vydaná dne 20.5.2013 
usnesením č.4/28/13  a  Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2013, vydaná dne 8.6.2015, usnesením č. 19/9/15  
 

Čl. 10 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.   

 

 
Úplné znění  OZV č. 2/2019  najdete na www.pernink.eu 
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Nařízení obce Pernink č. 1/2019 

O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 

ZO Pernink se na svém 13. Zasedání konaném 18.11.2019 usnesením č.15/13/19 usneslo vydat dle 
ustanovení § 18 odst. 4 zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenská zákon(, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto NAŘÍZENÍ: 

Čl. 1 

Základní pojmy 

1. Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí 
objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům 
v objektech určených k bydlení. 

2. Pochůzkový prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, u kterého nedochází 
k umístění prodejního zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při níž je 
potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném 
prostranství. 

Čl. 2 

1. Podomní prodej  je na celém území obce Pernink zakázán. 

2. Pochůzkový prodej je na veřejných prostranstvích obce Pernink zakázán. 

       Čl. 3 

    Kontrola a sankce 

1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí pověření zaměstnanci Obecního úřadu 
Pernink. 

1. Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu 
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle 
zvláštního předpisu1 uložena pokuta až do výše 200.000,- Kč. 

2. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízení, může jí být podle zvláštního 
předpisu2 uložena pokuta do výše 30.000,- Kč. 

Čl. 4 

            Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení nevztahuje 

Toto nařízení se nevztahuje na ohlášené veřejné sbírky, prodej zboží a poskytování služeb mimo 
provozovnu při slavnostech obce, sportovních, kulturních nebo jiných akcích, včetně podomního a 
pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí, dále na ohlášené 
očkování domácích zvířat, které je předem nahlášeno a odsouhlaseno na Obecním úřadě v Perninku. 

Čl. 5 

Účinnost 

                             Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
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                    Z Kroniky perninské  
 

 

Vážení čtenáři,  

dnes budeme v rubrice Z kroniky Perninské pokračovat v dalších historických faktech týkajících se 
naší obce. Ovšem v úvodu tohoto vydání si dovolím pár organizačních poznámek týkajících se 
pokračování naší rubriky.  První kniha kroniky Perninské, ze které doposud čerpám, obsahuje velké 
množství historických událostí se zaměřením na tehdejší politickou náladu a mám pocit, že i autor 
kroniky mohl být ovlivněn politickou situací, která v době vzniku knihy v naší zemi panovala (1985-
1988). Posledně jsme končili rokem 1918, od kterého se již začínají výrazně projevovat politické 
sympatie k různým politickým hnutím a směrům. Smyslem těchto řádků je především historický 
pohled na naši obec a její vývoj, a tak nejen z výše uvedených důvodů se budu snažit v dalších 
příspěvcích uvádět historická fakta s politickým nádechem jen v minimální míře s ohledem na 
pochopení kontextu doby. Samozřejmě některá fakta by naopak měla být uvedena, aby se budoucí 
generace vyvarovala možných nesmyslných politických ideologií zejména s nacionálním a 
radikálním podtextem. 

20. léta představovala v naší zemi nástup levice.  Odštěpením větší části Československé sociální 
demokracie vznikla v roce 1921 Komunistická strana Československa. Téhož roku byla v Perninku 
ustanovena místní skupina Svazu komunistické mládeže a také komunistická organizace se stále 
narůstajícím počtem členů. 

30. léta byla těžce poznamenána světovou krizí a nezaměstnanost vysoce rostla. V roce 1931 
v tehdejším okresním městě Nejdku demonstrovalo kolem 3.000 nezaměstnaných dělníků v tzv. 
„pochodu hladu“. Také v Perninku proběhla na podzim tohoto roku velká demonstrace 
nezaměstnaných, na které zasahovalo četnictvo z Perninku. 

Další roky byly ve znamení narůstajícího vlivu Henleinovy strany, kdy fašismus začal pomalu 
ohrožovat i samotné Československo. 

V roce 1933 byla v Perninku, Horní Blatné a Abertamech uspořádána schůze „akční jednoty“ (KSČ 
+ Soc. dem.), na které se protestovalo proti zločinům fašismu. 

V roce 1934 byla v Perninku otevřena Česká škola, můžeme se o tom dočíst ve školní kronice z té 
doby: „Děti státních zaměstnanců – Čechů, pracujících v Perninku, dojížděly do státní školy 
v Breitenbachu, Potůčky. Když časem jejich počet vzrostl, rozhodli se čeští rodiče požádat o zřízení 
školy s českým vyučovacím jazykem v Perninku. A tak počátkem roku 1934 zástupci zdejších 
českých rodičů Jaroslav Černý, místní poštmistr, Jaroslav Frkal, telegrafní dozorce a Josef Jiskra, 
státní lesní, podali na ministerstvu školství žádost o zřízení školy, kdy jí bylo 29. 8. 1934 vyhověno a 
pod nařízením č.j. 100.347/34-I/3 byla dne 16. října zřízena první česká jednotřídní obecná škola.“ 

 Po dlouhém vyjednávání s vlastníkem domu čp. 302 (jedná se o dům v Nádražní ulici, bývalá pošta) 
byla škola v toto domě umístěna. Ovšem bylo nutné provést stavební úpravy, a tak samotné 
vyučování se mohlo zahájit teprve 12. listopadu 1934.  

Prvním učitelem a současně správcem školy byl Jindřich Dušek, který přišel do Perninku ze Dvorů u 
Karlových Varů. Vyučování bylo zahájeno se dvaceti sedmi žáky a Jindřich Dušek v kronice 
poznamenal: „Práce to byla velmi namáhavá, neboť většina dětí byla z manželství národnostně 
smíšených a vyučovací jazyk vůbec neovládala.“ 

Rok 1935 byl ve znamení voleb do Národního shromáždění (parlamentu) a do zemského i do  
okresních zastupitelstev. A tehdy se již výrazně projevují rozpory v našem pohraničí mezi českým a 
německým obyvatelstvem, s velikou převahou totiž uspěly německé politické strany a to především 
Sudetendeutschepartei.  
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I přesto se v Perninku stále rozvíjel kulturní a solidární život. V říjnu 1935 byla ve škole umístěna 
česká putovní knihovna. V prosinci se ve škole konala vánoční nadílka, kdy 11 dětí obdrželo kabáty 
a 9 dětí po páru bot. A kromě toho se rozdalo za 500 Kč cukru, mouky a sádla. V únoru roku 1936 
byli podarováni všichni chlapci kalhotami a 3 děvčata novými šaty, to vše za přispění Okresní péče o 
mládež v Nejdku, Ústřední matice školské a Jana Vávry z Prahy. 

K hospodářským poměrům v třicátých letech stojí za to uvést průměrné mzdy dělníků, které 
nepřesahovaly více než 125 Kč týdně (po domácku pracující lidé si vydělali za stejnou dobu nejvýše 
polovinu). Ceny 1 kg potravin v roce 1935: chleba = 1.50 Kč, cukr = 6.50, hovězí maso na polévku 
= 9.60 Kč, hrubá mouka = 2 Kč, máslo = 25 Kč, sádlo = 25 Kč, brambory = 1.70, čtyři vuřty = 1 Kč, 
1 litr mléka = 60 hal., 1 houska = 20 hal. Oblek v konfekci stál 250 až 300 Kč, boty od Bati 29 až 99 
Kč. 

Rok 1936-1937 pokračoval ve znamení stále větší nezaměstnanosti v horním Krušnohoří. 
S prohlubující bídou se prohlubovala i národní propast mezi českým a německým obyvatelstvem. Na 
tomto neštěstí vydělávali henleinovci, kteří získávali stále větší pozice. Události se vyhrocovali až 
do chvíle vyhlášení částečné mobilizace dne 21. května 1938, kdy byla během noci 
československými vojáky obsazena celá hranice ve stavu obrany. V Perninku byla týž večer přijata 
Okresním výborem opatření pro případ útoku jak ze strany domácích henleinovců, tak ze strany 
fašistického Německa. Jedno z opatření spočívalo v utvoření skupin 4-8 mužů a byl sjednán způsob 
spojení v případě přepadení. 

Vytvořením Výborů obrany republiky, přítomností čs. armády, zesílením stavu četnictva a policie 
byly vytvořeny příznivé podmínky k tomu, aby se zamezilo dalším provokacím ze strany 
henleinovců. Ovšem i přes tato opatření vyhráli ve volbách 12. června 1938 všude v pohraničí i 
v Perninku henleinovci. Český lid byl připraven na záchranu republiky a veškeré naděje se upíraly k 
vládě, která ovšem neprovedla žádná rozhodná opatření, aby zastavila henleinovský teror 
v pohraničních oblastech republiky. 

Také v Perninku byl po volbách v červnu roku 1938 zvyšován tlak německých obyvatel na českou 
menšinu, na schůzích německých politických stran se útočilo proti všemu českému, obzvláště proti 
české škole. I přes tento velký tlak na rodiče německých a smíšených manželství však vystoupily 
z české školy pouze dvě žákyně, jejichž rodiče byli členy Sudetendeutschepartei a dokonce byli do 
školy zapsáni tři žáci! 

Bohužel posledním signálem stále sílícího fašismu v čele s Hitlerem byl sjezd NSDAP 
v Norimberku ukončený 12. září 1938. V závěrečné řeči Hitler kromě jiného přislíbil sudetským 
Němcům pomoc v jejich požadavcích. To byl pro henleinovce signál k útoku, vtrhli do ulic a 
vytloukali okna. Také v Perninku po skončení Hitlerova projevu zfanatizovaný dav z okolních obcí 
procházel městem, křičel fašistická hesla, rozbíjel okna, strhával poštovní schránky a obecní nápisy. 
Asi 2.000 lidí z Perninku a okolí na dvě hodiny obklíčili hájenku, kde se zabarikádovala dělnická 
obrana (jednalo se o dům s č.p.  210 v Karlovarské ulici naproti současné benzinové stanici, dříve 
zde bývalo rekreační zařízení St. tiskárny a cenin). Kolem 22:00 se henleinovci odebrali do nedaleké 
čtvrti Školní louka, kde se neúspěšně pokoušeli napadat ženy zabarikádované v domech. Následně 
dav odtáhl pryč.  

Po této noci došlo k evakuaci všech antifašistů transportem pod vedením Antonína Bauera do Prahy. 
Několik dní poté přišla kapitulace, muži z dělnické obrany podle pokynů četnictva odešli přes horu 
Velflík do Karlových Varů, pak celá skupina odjela vlakem spolu s českými rodinami, které 
opouštěli pohraničí, přes Prahu do Cerhovic u Berouna. Ovšem po kapitulaci, vyvolané 
Mnichovským diktátem, přišly všechny evakuované rodiny zpět za svými muži a syny, kteří tu 
zůstali a s nimi i muži z dělnické obrany, jen někteří odešli do emigrace. Následně 6 mužů z této 
obrany skončilo v Dachau, dva z nich se už nevrátili. 
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To by bylo pro toto poslední vydání v roce 2019 vše a příště budeme pokračovat rokem 1945. A také 
se můžete těšit na seznam hostinců z třicátých let v Perninku. 

Víte, kdo byl 6. března 1935 jmenován čestným občanem Perninku? Cituji dokument tehdejšího 
starosty města Perninku Franze Hofmanna: „Panu státnímu presidentu Tomáši G.Masarykovi 
v Praze: 

Městské zastupitelstvo Perninku v Krušnohoří na svém slavnostním zasedání dne 6. III. 1935 
jednomyslně se usneslo jmenovat Vás čestným občanem města Perninku za Vaše zásluhy o lid a stát. 
Z tohoto důvodu byla naše hlavní ulice přejmenována na ulici T.G. Masaryka, k čemuž žádáme váš 
laskavý souhlas. Městské zastupitelstvo v Perninku Vám současně jménem všeho obyvatelstva 
vzkazuje hodně štěstí a požehnání k Vašim osmdesátým narozeninám.  

(Kancelář presidenta republiky oznámila následně dopisem pod spisovou značkou D 9311/35 
obecnímu zastupitelstvu města Pernink souhlas pana presidenta.) 

Zpracoval: Ladislav Vetešník 

Použitá literatura KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ – 1988 str. 38-54, KRONIKA 
PERNINSKÁ KNIHA DRUHÁ str. 154 

 
 

                    Zprávy ze základní školy  
 

Projekty a soutěže 

V průběhu měsíce listopadu jsme se zúčastnili dvou velmi pěkných projektů.  
Pro chlapce z deváté třídy byl určen projekt „Nehodou to začíná“, který proběhl v Karlových 
Varech. Zabýval se zejména riziky v silničním provozu. Přednášející byli odborníci z oblasti 
dopravy, první pomoci, psychologie a drogový expert.  
Dívky v rámci pracovního vyučování besedovaly o tématech primární prevence.  
V letošním školním roce jsme se v pracovním vyučování dívek zaměřili na pořádání besed, návštěv 
různých zařízení, poznání rozličných povolání, nevynecháme ani praktické znalosti z vaření a 
dalších užitečných činností. 
Zapojili jsme se do soutěže „Zpomal, prosím“ pořádané policií ČR, zaslali jsme výtvarné práce, 
literární práce, plakáty. Doufáme, že některé z našich prací se budou líbit. 

V lednu bude v našem kraji probíhat Olympiáda dětí a mládeže, 
již teď jsme se zapojili do doprovodného programu „Moje 
olympiáda“ v oblasti výtvarná výchova, tělesná výchova. 
Vynikající úspěch 
Každý rok se zúčastňujeme řady sportovních soutěží. 
Už v loňském roce družstvo děvčat z I.st. postoupilo do 
čtvrtfinále  v rámci soutěže ČEPS – florbal a letos to bylo jěště 
lepší. Smíšené družstvo perninských a blatenských děvčat bylo 
tak výborné, že se v celkovém pořadí umístilo na 4.místě – 
blahopřejeme Gábince, Vanessce a Klárce. 

Hana Dlouhá                                                                                                                            
Úklid cyklostezky 
Když jsme šli s družinou na procházku po cyklostezce, viděli 
jsme plno odpadků, tak jsme se rozhodli, že ty odpadky 
sebereme. Druhý den jsme šli a  uklízeli, abychom pomohli 
přírodě. Vzali jsme si s sebou rukavice a pytle. Vůbec jsme 
nečekali, že tam bude těch odpadků tolik, roztřídili jsme je do 
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pytlů a pak do kontejnerů. Při úklidu cyklostezky jsme viděli pána v autě, který vyhodil papír z okna. 
Je to velká ostuda, vyhazovat odpadky do přírody. 
Co všechno jsme našli: koberec, obal od Sava, asi 35 plechovek od nápojů, konzervy od paštik, 
plastové lahve, gumový plakát, ponožky, tričko, lahve od alkoholu, obaly od cigaret, pláštěnku, 
brýle, plastové kelímky, sáčky, obaly od různých sušenek, chipsů, odrazku od auta, šátek, zapalovač, 
různé papíry. 
Myslíme si, že jsme udělali dobrý skutek a pomohli přírodě, aby byla čistá. 

                                                                                                                           kluci a holky ze ŠD 
 

                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 
 

13.12.2019 Potůčky Koncert skupiny ALISON s dětským pěveckým sborem 

13.12.2019 Rudné Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba 

14.12.2019 Nejdek Krušnohorský vánoční jarmark 

21.12.2019 
Horní 
Blatná 

Koncert pěveckého sboru CHOREA NOVA v kostele 

21.12.2019 Jáchymov Vánoční zvyky v Krušnohoří - přednáška 

22.12.2019 Ostrov Staroměstský advent 

27.12.2019 Pernink Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice 

28.12.2019 Abertamy Sváteční koncert v kostele 

01.01.2020 Pernink Novoroční vycházka 

11.01.2020 Nejdek Divadelní ansámbl Mikoláše Dačického z Heslova - ZÁSKOK 

28.01.2020 Ostrov 
HŘBITOVNÍ AKTOVKY - černá komedia v podání divadelních spolků 
DIFADLO (Ostrov) & KOPEC (Pernink) 

 

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

 
Perninské noviny vydává Infocentrum  

při Obecním úřadě  v Perninku, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink, IČ 00254878 
 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 36, číslo 12, vydáno 12.12. 2019 
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 4.1.    DUMBO  (USA 2019) Rodinný, dobrodružný 
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito) pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin Farrell) 
a jeho děti Milly (Nico Parker) a Joe (Finley Hobbins), aby se starali o novorozeného slona, jehož 
nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse. Ale poté, co se zjistí, že Dumbo 
umí létat, zažívá cirkus neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba velmi zajímá podnikatel V.A. 
Vandevere (Michael Keaton), který angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější zábavní 
podnik Dreamland.  Dumbo stoupá na vrchol slávy díky společným vystoupením s okouzlující 
a okázalou královnou vzduchu Colette Marchantovou (Eva Green). Záhy však Holt Farrier zjišťuje, 
že pod nablýskaným povrchem zábavního podniku Dreamland, se skrývá nejedno temné tajemství. 
Režie: Tim Burton. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 112 min.  Český dabing.               
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 11.1.  STAŘÍCI (ČR-Slovensko 2019) Drama 
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém věku se vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich 
cílem je vypátrat a zabít komunistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy 
oficiálně potrestán. Z amerického Oregonu přilétá na pražskou Ruzyň emigrant Vlastimil Reiner (Jiří 
Schmitzer), válečný veterán a bývalý politický vězeň. Je mu už hodně přes osmdesát, je připoutaný 
na invalidní vozík a do značné míry odkázaný na pomoc ostatních. Proto na něj už na letišti čeká 
Antonín (Ladislav Mrkvička), dávný kamarád z protikomunistického odboje. Záhy vyjde najevo, že 
Vlasta přijel do Česka uskutečnit poslední misi svého života. Chce vypátrat a zabít komunistického 
prokurátora Václava Mráze, kterého porevoluční soudy nedokázaly nebo nechtěly za jeho zločiny z 
50. let potrestat. Vlastimil přemluví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si vypůjčí od vnuka 
starou obytnou dodávku a upraví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohybovat. Oba starci vyrážejí na 
pro ně velmi obtížnou cestu za odplatou…  Scénář a režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník. 
Doporučená přístupnost: od 12 let      Délka filmu: ca. 85 min.                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.1.   WILLY A KOUZELNÁ PLANETA  (Francie 2019) Animovaný 
Malý kluk Willy cestuje s rodiči vesmírem. Při průletu asteroidy dojde k poškození jejich kosmické 
lodi. Záchranné kapsle ale celou rodinu rozdělí a Willy se tak nedopatřením vydává úplně opačným 
směrem než rodiče. Naštěstí má Willy s sebou důležitého parťáka  a osobního strážce v jedné osobě 
– robota Bucka. Jejich kapsle přistane na cizí a dosud neprozkoumané planetě. Willy se svým 
robotickým pomocníkem musejí vydržet do příletu záchranné mise. Jejich dočasný domov je plný 
podivných stvoření. Jeden velmi zvláštní mimozemšťan se brzy stává Willovým kamarádem a 
průvodcem. Težie: Eric Tosti. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 90 min. Český dabing.                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.1.   ABSTINENT  (ČR 2019) Drama 
Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života? Jak těžké je se od něj odrazit? Devatenáctiletý Adam 
(Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje 
s už staršími, profesionálními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál 
častěji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Adam měl život před sebou. Zbývalo mu jen dodělat 
maturitu, poslat přihlášku na vejšku. Ale to nespěchalo, byly to hlavně správné časy na pořádnou 
pařbu s partou, na rande s holkou nebo na pivko či něco ostřejšího s kámošem. Adam byl 
přesvědčený, že má všechno pod kontrolou. Pití vnímal jako účinný lék proti nudě, připadal si po 
něm mnohem odvázanější a vtipnější. A jeho rodiče? Ti byli v pohodě a díky bohu si ho moc 
nevšímali. Režie: David Vigner. Doporučená přístupnost: od 12 let    Délka filmu: ca. 83 min.  


