
     

40. ročník, rok 2023, číslo 1 
 

 

Vážení a milí občané, 

rád bych vám v novém roce popřál především pevné zdraví, hodně štěstí a také mnoho úspěchů 

jak v osobním, tak i v profesním životě. 

 

V tuto roční dobu je zvykem, že u nás v kopcích leží sníh, je mráz a krásně bílo, ale tuto zimu 

jsme bohužel na blátě. Vánoční čas bez sněhové nadílky jsme se vám pokusili zpříjemnit mimo 

jiné i koncertem na druhý svátek vánoční, kdy v našem kostele Nejsvětější trojice zahrálo 

hudební seskupení Roháči, kteří si připravili krásné pásmo vánočních písní a koled. 
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Začíná rok 2023, a tak před sebou máme spoustu výzev a nemálo úkolů. Například nás čeká 

dokončení inženýrských sítí na pozemcích pro nové rodinné domky v Nádražní ulici a 

vybudování přístupové cesty. Také musíme dokončit opravy střešní krytiny na budově kina  

a zrekonstruovat několik prvků na místním hřbitově. Rádi bychom vybudovali nové prosklené 

autobusové zastávky, a pokud se podaří získat dotaci, tak i zateplit budovu mateřské školy – 

školní jídelnu. 

 

I letošní rok jsme jako obec finančně podpořili sportovní činnost našich klubů LK Pernink a 

TJ Sokol Pernink, ve kterých se pohybově rozvíjí nejen děti. Přispěli jsme ve výši 150 tisíc 

korun každému klubu. Tímto bych rád upozornil na akci, kterou připravuje LK Pernink – 

uctění památky dlouholetého sportovního běžce na lyžích Jiřího Holého. Ta se uskuteční 

22. 1. 2023 na sportovním kolečku v Nejdecké ulici. 

 

A teď už jen pár praktických informací – tento rok sice nebudeme pořádat tradiční 

reprezentační ples obce, ale připravujeme pro vás hudební večer v měsíci březnu, který se bude 

konat v hale Krušnohorky. Také bych vás rád pozval na volby prezidenta republiky, které se 

v prvním kole konají 13. a 14. 1. a ve druhém kole pak 27. a 28. 1. 2023. 

 

Na závěr mi dovolte vznést jedno skromné přání do nového roku – přál bych si, aby se nám 

všem v Perninku dobře a spokojeně žilo. Budu se snažit pro to udělat vše, co je v mých silách. 

 

                                                                                                          Petr Groh starosta obce 

 

                                                                                  Obecní úřad informuje 
 

 

Odvoz odpadu do sběrného dvora v Nejdku 

 

Stále nám chodí dotazy, kam mohou obyvatelé Perninku odvážet objemnější odpad, který se 

nedá vytřídit. Po dohodě s firmou AVE, která provádí svoz komunálního a tříděného odpadu, 

obec dohodla možnost odvézt objemný odpad i mimo tradiční svozové časy na jaře a na 

podzim (tzv. hromádky). Odpad můžete vlastními prostředky odvézt do sběrného dvora firmy 

AVE v Nejdku, Závodu Míru 1389. Toto se týká občanů s trvalým pobytem v Perninku a 

chatařů, kteří mají sjednanou smlouvu s AVE. Poplatek za odevzdání odpadu do hmotnosti 

500 kg hradí obec, nad 500 kg si doplácí každý sám. Tento odvoz odpadu je možné využít 

jednou ročně. Písemný souhlas je nutné předem domluvit a vyzvednout si ho u starosty obce. 

 

Rád bych tímto také vyzval všechny občany, aby odpad co nejvíce třídili do barevných 

kontejnerů. Čím více odpadu správně vytřídíme, tím více nám společnost EKO KOM vrací 

peněz. 

                                                                                                                       

 Starosta obce  
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Vážení spoluobčané,  

 

dovolte mi vám popřát do roku 2023 pevné zdraví, mnoho úspěchů jak v pracovním, tak 

osobním životě, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a v neposlední řadě mír. Ať se vám splní, co 

splnit se má a vaše rozhodnutí jdou tím správným směrem.  

Krátce před Vánoci náš divadelní spolek odehrál v místním kině hudební představení s názvem 

Gott NA KOPCI. Kdo jste přišli, dáte mi určitě za pravdu, že se to povedlo. Jak diváci, tak 

samotní aktéři, strávili příjemný vánoční večer s písněmi Karla Gotta v podání Antonína 

Štěpničky, a dozvěděli se, jak to vlastně doopravdy bylo.  

 

 

 

Ani naše kino nezahálelo a ve středu 28. 12. 2022 se promítalo dokonce dvakrát. Na obě tyto 

představení přišlo celkem 124 diváků.  

Závěr roku se bohužel obešel beze sněhu, ale počasí alespoň dovolilo podniknout procházky. 

Oslavy Nového roku se zase nevyhnuly všudypřítomné pyrotechnice.   

 

Mějte se krásně a ještě jednou šťastný nový rok. 

 

                                                                                             Ladislav Vetešník                                                                            

místostarosta obce Pernink 
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             Zápis a usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce  
 

 

3. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané dne 19. 12. 2022 od 18.00 hod. v 

zasedací místnosti OÚ Pernink 

 

Přítomni viz prezenční listina – příloha č. 1 

Omluveni: Václav Mašek    

 

1/3/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu Martina Lišku a Mgr. Terezu Machovou,  

pořizovatelem zápisu Petra Groha 

Hlasování: pro: 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0.                                        Návrh byl přijat 

 

2/3/22 ZO Pernink schvaluje program 3. zasedání ZO včetně jeho doplnění o schválení 

žádosti ZŠ a MŠ Pernink o převod fin. prostředků z rezervního fondu na běžný účet 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                           Návrh byl přijat 

 

3/3/22 ZO Pernink bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení 2. zasedání ZO 

Pernink ze dne 21.11.2022    

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                           Návrh byl přijat 

 

4/3/22 ZO Pernink schvaluje ZŠ a MŠ Pernink převod finanční částky ve výši 23.395,- 

Kč z rezervního fondu na běžný účet a pověřuje hospodářku školy provedením 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                           Návrh byl přijat 

 

5/3/22 ZO Pernink bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvků z rozpočtu obce za 

rok 2022, těchto organizací: 

                    - TJ Sokol Pernink ve výši 100.000,- Kč 

                    - Autobusy Karlovy Vary a.s. ve výši 5.000,- Kč 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                            Návrh byl přijat 

 

6/3/22 ZO Pernink schvaluje pronájem nebytových prostor – kanceláře bývalého 

infocentra v budově OÚ na adrese TGM 1 o výměře 26 m2 spol. Müller Produktion s.r.o. 

zastoupené Martinem Müllerem na dobu určitou a to od 5.11.2022 do 4.11.2024 za cenu  
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190,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                            Návrh byl přijat 

 

7/3/22 ZO Pernink schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč ZŠ a MŠ Pernink 

ze strany Obce Potůčky na základě darovací smlouvy.   

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                           Návrh byl přijat 

 

8/3/22 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 663/19 o výměře 3500 m2 v k.ú. 

Pernink a dále části p.p.č. 316/1 o výměře 3400 m2 a části stp.č. 280 o výměře 100 m2 v 

k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                           Návrh byl přijat 

 

9/3/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022 dle předloženého 

položkového členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                            Návrh byl přijat 

 

10/3/22 ZO Pernink schvaluje odpisy a vyřazení nepotřebného či nefunkčního majetku 

obce k 31.12.2022, dle předloženého soupisu, který je součástí zápisu jako příloha č.3 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 2 – p. Doležel, p. Kotrla, zdržel se   0                         

                                                                                                                    Návrh byl přijat 

 

11/3/22 ZO Pernink schvaluje rozpočet obce na rok 2023 jako vyrovnaný, kdy příjmy 

činí kč 11681tis. a výdaje rovněž Kč 11681tis., závaznými ukazateli jsou paragrafy, 

schválený rozpočet obce na rok 2023 je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 4    

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 1 – p. Doležel, zdržel se 0                         Návrh byl přijat 

 

12/3/22 ZO Pernink schvaluje úpravu rozpočtu obce Pernink r. 2022 po posledním 

zasedání ZO a zároveň schvaluje pravomoc starostovi obce a účetní obce provést 

poslední úpravu rozpočtu po zaúčtování všech položek k 31.12.2022 bez schválení ZO, o 

tomto rozpočtovém opatření bude ZO informováno na bezprostředně následujícím 

zasedání 

 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                             Návrh byl přijat 

 

13/3/22 ZO Pernink schvaluje od 1.1.2023 uzavřít dohodu o provedení práce se  
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zastupitelem p. Václavem Maškem, bytem ul. Střední č. 203 Pernink na údržbářské  

práce a drobné opravy   

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                           Návrh byl přijat 

 

14/3/22 ZO Pernink schvaluje od 1.1.2023 uzavřít dohodu o provedení práce se 

zastupitelem p. Aloisem Štauberem, bytem Kostelní č. 93, Pernink na elektrikářské práce 

a opravy 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 – p. Štauber                     Návrh byl přijat 

 

15/3/22 ZO Pernink bere na vědomí navýšení celkové ceny za opravu místních 

komunikací a to ulice Velflinská, Jáchymovská – za paneláky, Nádražní, provedenou 

firmou Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177, Otovice, která činí po 

dokončení oprav 203.322,35 Kč 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                          Návrh byl přijat 

 

16/3/22 ZO Pernink neschvaluje zařazení podnětu – začlenění nových ploch – části 

pozemku p.č. 809/16 v k.ú. Pernink do ploch bydlení individuálního – BI do návrhu pro 

změnu č.2 Územního plánu obce Pernink 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se p. Štauber                           Návrh byl přijat 

 

17/3/22 ZO Pernink neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 782/1 v k.ú. Pernink 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 – p. Kotrla, zdržel se 1 - pí.Vincůrková                 

                                                                                                                    Návrh byl přijat 

 

18/3/22 ZO Pernink schvaluje termíny obřadních dnů pro rok 2023, jejichž soupis je 

nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 5 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                             Návrh byl přijat 

 

19/3/22 ZO Pernink schvaluje navýšení částky oproti původní nabídce f. Videst s.r.o., 

Mostecká 377, Otovice na připravenost výstavby pro inženýrské sítě, skrývku ornice za 

cenu 192.473,92 Kč vč. DPH schválenou ZO dne 23.5.2022 pod usn. č. 13/39/22, která činí 

po provedení skutečně provedených prací dle původního rozpočtu PD SO 001 firmy BPO 

Ostrov a dorovnání, nivelita terénu, 251.681,20 Kč vč. DPH 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti 2 – p. Kotrla, p. Doležel, zdržel se 0                           

                                                                                                                       Návrh byl přijat 
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                                                                                  Obecní úřad informuje 
 

 

Poplatek za komunální odpad 
 

Vážení spoluobčané, 

blíží se splatnost poplatku za komunální odpad za 2. pololetí 2022. Složenky se nezasílají, 

každý plátce si musí hlídat termín sám! 

 

Splatnost poplatku je nejpozději do 28. 02. 2023. 

Zaplatit můžete v hotovosti na OÚ Pernink – infocentru / podatelně / matrice. 

Nebo využijte bankovní převod. 

 

Číslo účtu: 2520341/0100 

VS 3722   + č.p. nemovitosti 

VS 37220 + č.e. nemovitosti 

 

Poplatek ze psů 
 

Dle Obecně závazné vyhlášky obce Pernink č. 2/2019, článku 5, odst. 1 je poplatek ze psa 

splatný nejpozději do 31. 03. 2023 v hotovosti nebo bankovním převodem. 

 

Číslo účtu: 2520341/0100 

VS 1341 + č.p. nemovitosti 

VS 13410 + č.e. nemovitosti 

 

Bližší informace ohledně celkové částky poplatků se dozvíte na tel. čísle: 353 892 104, 

353 892 491 nebo pište na e-mail: podatelna@pernink.eu / matrika@pernink.eu. 

 

  
 

 

 

Statistika obyvatel za uplynulý rok 2022 

• k 31. 12. 2022 žilo v Perninku 645 obyvatel, z toho 48 cizinců 

• v uplynulém roce se narodily 3 děti a 9 obyvatel zemřelo 

• k trvalému pobytu v obci se během roku 2022 přihlásilo 26 osob a 17 

odstěhovalo 

• celkový průměrný věk v obci je 45 let 

 

mailto:podatelna@pernink.eu
mailto:matrika@pernink.eu
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                                                                                               Reklamní sdělení  
•  

 
100% DOTACE NA ZATEPLENÍ STROPU A STŘECHY 

PRO STAROBNÍ DŮCHODCE 
PRO INVALIDNÍ DŮCHODCE 3. STUPNĚ 

 

DOTACE NA ZATEPLENÍ STROPU 
Dotace na kompletní zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného 
podkroví. 

 

Kolik získáte? 50 000 Kč na kompletní opatření 
- Podporováno je zateplení stropu pod nevytápěnými prostory 
- Zateplení bude provedeno v celé ploše nad vytápěnými prostory, s výjimkou případů, 

kdy není z technických důvodů možné nebo účelné zateplit celou část konstrukce 
- Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je minimálně 

300 mm 
 

DOTACE NA ZATEPLENÍ STŘECHY 
Dotace na kompletní zateplení střechy. 
 

Kolik získáte? 120 000 Kč na kompletní opatření 
- Podmínkou pro poskytnutí podpory je zateplení celé střešní konstrukce nad vytápěnými 

prostory domu, s výjimkou případů, kdy není z technických důvodů možné nebo účelné 
zateplit celou část konstrukce 

- Požadovaná celková tloušťka tepelné izolace (včetně případné stávající) je 
minimálně 300 mm 

 

KDO MŮŽE ŽÁDAT? 
- Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než 

od 12. září 2022 
- Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou 

trvale hlášeni déle než od 12. září 2022 
- Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní 

důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žá-
dosti pobírali příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu). 

 
Naše společnost vám nabízí zateplení střechy a stropu moderní a rychlou technologií ve 

formě foukané tepelné izolace. Zateplíme váš dům během jednoho dne. 

 

Okamžitě šetříte až 35 % nákladů na vytápění 
Vyřízení dotace ZDARMA 

tel.: 730 192 234 / email: obchod@id-izolace.cz  

mailto:obchod@id-izolace.cz
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                                                                                                 PČR informuje  
•  

Bezpečně na horách 

Naše české hory jsou v zimním období nepochybně krásným, avšak i nebezpečným 

místem. Jak omezit rizika a skutečně si hory užít bez zbytečných komplikací a 

starostí?  

 

Povinná zimní výbava 

• Každoročně od 1. 11. platí zákonem stanovená povinnost použít zimní pneumatiky. I 

přesto se na horách může stát, že kvůli vrstvě sněhu nebo ledu v určitých oblastech 

nebudou ani hlubší vzorky pneumatik stačit. Navíc se mohou vyskytnout místa, kde 

bude bez užití řetězů průjezd zakázán. Doporučujeme proto zvážit zakoupení zimních 

řetězů a jejich přibalení na cestu.  

Snížená viditelnost 

• Jelikož se stále ještě brzy stmívá a pozdě rozednívá, upozorňujeme na užití reflexních 

prvků zejména při pohybu na vozovce. Pokud se vydáte na trasu pro běžkaře, 

nepochybně budete potřebovat i světlo, kterým si posvítíte na cestu.  

Lyžařská střediska a vlastní bezpečnost 

• Lyžařská střediska jsou důvodem většiny zimních návštěv hor. Doporučujeme proto 

užití řádné výbavy a vhodného oblečení, aby nedošlo k zbytečné újmě na zdraví. Helma 

a zateplené oblečení by tak měly být samozřejmostí.  

Chránit si svůj majetek 

• Mnohdy návštěvníci hor ponechávají zaparkovaná vozidla na opuštěných místech. Ta 

jsou pak často využívána pachateli majetkových trestních činů jako příležitost ke svému 

obohacení. Nenechávejte proto ve svém vozidle žádné cennosti ani osobní věci. Pokud 

máte možnost vícero zabezpečení vozidla (zamknutí přihrádek, volantu aj.), využijte je.  

Chovat se v provozu opatrně 

• Díky větší vrstvě sněhu a jeho ztíženému odklízení jsou vozovky zdánlivě užší. To 

může v provozu vyvolávat problém v podobě kolon, zapadávání vozidel apod. Na 

sněhu a ledu také dráha vozidel a jejich pohyb na vozovce není stabilní. Je potřeba 

přizpůsobit způsob jízdy všem těmto podmínkám.  

Ohleduplnost 

• Vzhledem k výše uvedeným informacím velmi žádáme o ohleduplnost každého 

návštěvníka hor. Pokud se rozhodnete své vozidlo odstavit na vyhrazených místech, 

vždy myslete na to, aby nepřekáželo ostatním účastníkům silničního provozu, údržbě 

silnic či složkám IZS.  

Policisté Karlovarského kraje vám všem přejí krásný a bezpečný pobyt na horách. 

 

                                                                                             por. Mgr. Lucie Machalová  
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Vzpomínka na Jiřího Holého (1941 – 2022)  

Jirka žil v Perninku skoro celý život. Krušné hory ho uhranuly a vychovaly z něj pravověrného 

horala a lyžaře. Stal se úspěšným závodníkem a později i trenérem klubu Sokol Pernink.  

S běžeckým lyžováním na závodní úrovni začal v padesátých letech jako dorostenec pod ve-

dením Gabriela Koubka, místního perninského učitele. Spolu se svými kamarády věnoval tré-

nování spoustu volného času. V roce 1960 se stal krajským juniorským přeborníkem jak v in-

dividuálním závodě v běhu na lyžích, tak ve štafetě. V rámci Karlovarského okresu tehdy vy-

hrával spoustu závodů a nebyl daleko od vstupu do reprezentace. Bohužel ho ze zdravotních 

důvodů nepřijali na vojnu, a tak se jeho sportovní rozvoj zkomplikoval. Nedosáhl na trénin-

kové podmínky nutné pro vrcholový sport a jeho ambice pro reprezentaci Československa 

proto padly. Lyžování a sport už ale nikdy neopustil. 

V sedmdesátých letech začal se svým mladším bratrem Rudolfem trénovat děti z Perninku a 

okolí. Sokol Pernink patřil mezi nejlepší lyžařské kluby v kraji a bratři Jirka a Ruda se dočkali 

vynikajících výsledků svých svěřenců. Od medailí z krajských závodů, přes pravidelnou účast 

na republikové úrovni, až po mistryni Československé republiky, kterou se stala Alena Majo-

rová. A můžeme zmínit i další jména, která se dočkala celorepublikových úspěchů pod jejich 

vedením – například Tonda Sedlák, Marian Panak, Radek Holý a další členové tehdejšího ly-

žařského klubu Sokol Pernink.  

Začátkem nového tisíciletí začal Jirka, opět společně s bratrem Rudou, upravovat běžecké 

stopy pro širokou veřejnost jako řidič rolby. I tady se projevily jeho letité lyžařské zkušenosti 

– stopy v okolí Perninku patřili k těm nejkvalitnějším. 

„Jirka Holý byl nejen vynikajícím lyžařem, ale po ukončení závodní kariéry i úspěšným trené-

rem. Patřil mezi krušnohorské trenéry, kteří v osmdesátých a devadesátých letech posunuli 

běžecké lyžování mládežnických kategorií našich hor na vrchol republikové úrovně,“ uvedl 

Honza Novák, trenérská legenda krušnohorského lyžování. 

Jirka Holý byl celý život perninským patriotem. I přes to, že nedosáhl takových mezinárodních 

výsledků jako jeho perninští kamarádi Rudolf Höhnl a Egon Hofmann, bude už navždy patřit 

mezi sportovní legendy našeho horského městečka a Krušných hor.   

                                                                                                                           Radek Holý 
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Lyžařské kluby LK Pernink a LK Abertamy ve spolupráci s obcí Pernink 

pořádají v neděli 22. ledna 

závody jednotlivců klasickou technikou 

Memoriál Jirky Holého 

Perninská lyže 2023 
 

Ředitel závodu:  Martin Müller, LK Pernink, tel. 608 525 354 

Hlavní rozhodčí: Eva Hejtmánková, tel. 775 292 357 

OV ÚBD KSL KK: Zdeněk Lakatoš, LK Pernink 

Velitel tratí:  Marian Panak 

 

Pořadatel:  Lyžařský klub Pernink 

Datum závodu: 22. ledna 2023 

Místo závodu: Kolečko Pernink, Nejdecká ulice, parkování v místě 

Podmínky účasti: Řádně přihlášení závodníci 

Přihlášky:  Nejpozději do 18. 1. 2023 na webu https://sokotime.cz/zavod-230122 

nebo na emailu hetmankova.eva@seznam.cz 

Měření časů:  SOKOTIME – čipy – při ztrátě čipu nebo neodevzdání pokuta 500 Kč 

Startovné:  50 Kč za jednotlivce 

Prezentace:  22. 1. 2023 od 9:00 do 10:30 v závodní kanceláři Kolečko 

Časový rozvrh: Start první kategorie v 11:30, vyhlášení kolem 15:00 

Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje. Bufet v místě parkoviště. 

Parkování:  V místě startu (parkoviště Pod nádražím, směr z Perninku na Nejdek) 

Tratě:   300 m / 1 km / 2 km / 4 km / 6 km 

Protesty:  Dle Pravidel lyžařských závodů 2009 

Výsledky:  na webech www.lkpernink.eu nebo www.sokotime.cz 

Předpis:  Závodí se v souladu s Pravidly lyžařských závodů 2009 a v souladu se 

Soutěžním řádem SL ČR pro závodní období 2016–2017 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozpisu, časového programu a změnu tratí z důvodu 

nepředvídatelných okolností. Úrazově jsou pojištěni závodníci, doprovod a činovníci – 

Členové SLČR s platným průkazem Svazu lyžování ČR 

 

https://sokotime.cz/zavod-230122
mailto:hetmankova.eva@seznam.cz
http://www.lkpernink.eu/
http://www.sokotime.cz/
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Jak mnozí víte, v pátek 6. 1. 2023 procházeli Perninkem tři králové. Jelikož měli malé 

nožičky, nedostali se k vám všem. Jejich další pouť je plánována na pátek 13. 1. 2023.  
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                                                                                                                                                                                                                             Společnost pro seniory  

                                                                                                                                                                                                                                    tovokunhivivat.cf 

 

 

https://tovokunhivivat.cf/page/spolecnost-pro-seniory/
https://tovokunhivivat.cf/
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Kalendář akcí 
 

14. 1. od 15.00 Ostrov 
Hrátky s Tomem – představení plné 

písniček s klounem Tomem – DKO 

14. 1. od 10.00 Abertamy 
Závody psích spřežení – areál 

technických služeb 

15. 1. od 9.00 Abertamy 
Závody psích spřežení – areál 

technických služeb 

21. 1. od 20.00 Ostrov Ples města Ostrov – DKO 

22. 1. od 9.00 Pernink 
Perninská lyže – Memoriál Jirky 

Holého – závody na běžkách 

24. 1. od 19.30 Ostrov 

Nejstarší řemeslo – tragikomedie o 

ženách, kterým nezbývá než dřít do 

roztrhání těla – DKO 

28. 1. od 15.00 Ostrov 
Jak Čutný potkal Brumlu – 

pohádka – DKO 

18. 2. od 14.00 Loket Loketský masopust – u radnice 

18.–19. 2. Boží Dar Karlův běh 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 40 číslo 1, vydáno 9.1. 2023 

http://www.pernink.eu/
mailto:podatelna@pernink.eu
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