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KRUŠNOHORSKÝ ROK 17 – ŽIVOTNÍ JUBILEUM SLAVÍ RUDOLF HÖHNL – 
LEGENDÁRNÍ SKOKAN NA LYŽÍCH, TRENÉR, ROZHODČÍ A PERNINSKÝ 
PATRIOT  

Někdy, když narazím na příběh, jako je ten dnešní, uvědomím si, kolik mimořádných 
a talentovaných lidí mezi námi žije, aniž bychom o tom věděli. Často vzhlížíme 
k různým sportovním legendám z celého světa a přitom máme mnohdy takové 
osobnosti doslova na dosah ruky. Právě u jedné takové sportovní legendy bych se 
dnes rád zastavil.  

Pan Rudolf Höhnl, který ve středu oslaví významné životní jubileum, je rodákem 
z Perninku, místním patriotem, ale především bývalým úspěšným skokanem na lyžích. 
Věhlasu dosáhl nejprve jako aktivní závodník a poté také jako trenér a stylový 
rozhodčí. Ve světě skokanských můstků se jedná o osobnost mimořádně 
respektovanou.  

V dobách, kdy pan Rudolf Höhnl vyrůstal, bylo v každé krušnohorské vsi a městečku 
zvykem, že děti od rána do večera sportovali. Ani on, jak sám říká, nebyl výjimkou. 
Od mala tak běhal a skákal na lyžích. Brzy sám zjistil, že je mu skok bližší a tak se 
jeho osudem stali můstky. Při našem rozhovoru mně poutavě vyprávěl, jak jej starší 
kluci pobízeli, aby překonal strach a poprvé se spustil z můstku dolů. A když se mu to 
konečně podařilo, byl to pocit štěstí a zadostiučinění.  

K organizovanému skákání jej přivedl především učitel a propagátor zimních sportů 
v Perninku, pan Gábi Koubek, který svým zápalem a nadšením pobláznil spoustu  
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kluků v okolí. První průlomový závod absolvoval mladý Rudolf Höhnl v deseti letech 
v Harrachově, kde ve své kategorii zvítězil. A pak už šlo vše ráz na ráz. Pozvánka do 
juniorské reprezentace Československa, později přestup do Dukly Liberec a poté již 
průnik do světové skokanské špičky.  

Hodiny, dny a roky trávené na skokanských můstcích v rodném Perninku zúročil 
Rudolf Höhnl během kariéry ziskem bronzové medaile na Mistrovství světa ve 
Falunu, dále pak například 4. místem ze světového šampionátu na Štrbském plesu, 5. 
místem na populárním Turné čtyř můstků v roce 1971, ziskem pěti titulů mistra 
Československa, nebo vítězstvím v závodě Světového poháru. Populárního Turné se 
ve své kariéře zúčastnil jedenáctkrát, z toho osmkrát se umístil v elitní desítce. Stal se 
dokonce vítězem historicky prvního ročníku ankety Král bílé stopy!  

Po skončení kariéry přesedlal na trenérskou dráhu. Byl trenérem československého a 
později švýcarského skokanského týmu. Jak sám říká, nejraději trénoval juniorské 
skokany, neboť u nich byla práce především o učení skoků, zatímco v dospělých 
kategoriích pracoval již s hotovými závodníky. Právě v dorosteneckém věku mu 
rukama prošel třeba i budoucí olympijský vítěz Simon Ammann, v československém 
družstvu byl jeho svěřencem například Pavel Ploc. 

Moc hezky vzpomíná na své přátelské soupeření s olympijským vítězem Jiřím 
Raškou. Nejprve spolu objížděli světové podniky jako závodníci, později mezi nimi 
vznikla zdravá rivalita na trenérském poli. V Československu tehdy byla dvě hlavní 
střediska skokanského sportu – v Liberci a ve Frenštátu pod Radhoštěm. Hlavním 
trenérem libereckých juniorů byl pan Höhnl, zatímco frenštátské vedl právě Jiří 
Raška. A tak se oba snažili vychovávat lepší a lepší závodníky, aby pro své středisko 
dosáhli co nejlepších výsledků. Z tohoto přátelského hecování nejvíce profitoval 
československý národní tým, který oba pánové zásobovali svými svěřenci.  

Po ukončení trenérské dráhy působil Rudolf Höhnl jako stylový rozhodčí a v této roli 
byl například i u vítězství Jakuba Jandy na Turné čtyř můstků v roce 2006.  

Ať už jej život zavál kamkoliv, nikdy nepřestal být věrný svému Perninku, kde žije 
dodnes. K jeho kulatým 75. narozeninám mu lze popřát jen hodně zdraví a pohody. A 
třeba i to, aby se znovu dočkal toho, jak se v Perninku skáče ze skokanského můstku. I 
když je to přání velmi nesmělé.  

Nebylo by to ovšem od věci, neboť historie skoků v Perninku je doslova proslulá. 
Spolek pro zimní sporty byl v Perninku založen již před první světovou válkou, po  
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jejím skončení byly v obci můstky hned tři. Ten největší stál od roku 1927 nad 
železničním viaduktem a dosahovalo se na něm skoků dlouhých až 50 metrů. Památky 
po něm dne nalezne jen pozorný pozorovatel.  

Rád bych závěrem panu Rudolfu Höhnlovi poděkoval za milé a příjemné povídání a 
popřál mu vše dobré a pevné zdraví do dalších let!  

                                                                                                                 Štěpán Javůrek 

 

Publikovaný článek na sociální síti Facebook profilu Štěpána Javůrka byl s jeho laskavým svolením 
uveřejněn i v našich novinách. 

 

 

 

 

 

I my se připojujeme ke gratulantům a přejeme panu Rudolfu  Höhnlovi pevné zdraví,  
spokojenost a radost a spoustu sil  do dalších let 

    

Jitka Tůmová, starostka  a ing. Ladislav Vetešník, místostarosta 
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   Zápis a usnesení  25. zasedání zastupitelstva obce 29.3.2021 
 

 

Přítomno: viz prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Jan Dvořák a Mgr. Michal Jelínek 

Pořizovatel zápisu: Jitka Tůmová 

1/25/21 ZO určuje pana Jana Dvořáka a pana Mgr. Michala Jelínka ověřovateli zápisu 
a pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

2/25/21 ZO schvaluje program jednání 25. zasedání ZO Pernink s doplněním o 
schválení podání investičního záměru k projektu vybudování byt.jednotek v čp. 308 a 
souhlasu se zabezpečením vlastních finančních prostředků  na akci v bodě různé, pak 
souhlas zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Pernink v hodnotě 6640,- Kč od 
MŠMT – respirátory FFP2 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

3/25/21 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 24. zasedání ZO Pernink 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat. 

4/25/21 ZO schvaluje prodej p.p.č. 354/35 o výměře 60 m2 a p.p.č. 356/39 o výměře 12 
m2 panu Martinu Müllerovi, bytem Školní Louka 364, Pernink na cenu 50,- Kč/m2 
s tím, že kupující ponese veškeré náklady na převod nemovitosti a pověřuje starostku 
obce podpisem   kupní smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

5/25/21 ZO schvaluje prodej jiné stavby bez čp. na stpč. 340/2 panu Dominiku 
Ondrůškovi, nar. 18.2.1998, bytem Hlaváčkovo náměstí 217/3, 27401 Slaný za 
dohodnutou smluvní cenu Kč 4900,- s tím, že kupující ponese veškeré náklady na 
převod nemovitosti a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

6/25/21 ZO schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 782/1 (přístupová panelová cesta) 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 
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7/25/21 ZO bere na vědomí předložené čerpání finančních příspěvků Krajské knihovny 
Karlovy Vary pro místní knihovnu Pernink za r-2020 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

8/25/21  ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 předložené v položkovém 
členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

9/25/21 ZO schvaluje prominutí úhrady nájemného panu Františku Štefanovi za 
období od 20.12.2020 do 31.3.2021  viz Nájemní smlouva č. 2/2020 uzavřená dne 
16.12.2020 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

10/25/21 ZO schvaluje vybudování VO v Andělské ul. Firmou  Hüttner, Nejdek za 
nabídkovou cenu Kč 246652,- a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

11/25/21 ZO Pernink schvaluje darovací smlouvu Kovomet Trade s.r.o., Okružní 28/14, 
Boškov, 326 00 Plzeň na finanční částku Kč 18084,- a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

12/25/21 ZO schvaluje opravu vežních hodin na kostele Nejsvětější Trojice za nabídku 
pana Miloše Flossmanna Kč. 9730,- 

Hlasování pro 9 hlasů,  proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

13/25/21 ZO Pernink vydává souhlas se  zabezpečením vlastních finančních zdrojů pro 
akci Stavební úpravy objektu čp. 308 na bytový dům a souhlasí s podáním investičního 
záměru k tomuto projektu 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

14/25/21 ZO schvaluje přijetí věcného daru Základní škole a mateřské škole Pernink, 
p.o. ve výši 6640,- Kč  od MŠMT prostřednictvím Karlovarského kraje 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0                           Návrh byl přijat 

15/25/21 ZO schvaluje prodej  sněžné frézy MC Culloch PM 85 za nabídkovou cenu 
5000,- Kč paní Radce Kunzové, Rennerova 307, Pernink a pověřuje starostku obce 
podpisem kupní smlouvy 

Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0    Návrh byl přijat 
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                                          PČR informuje  

 
 

 

S příchodem jara vyráží do silničního provozu i cyklisté, motocyklisté a koloběžkáři, kteří 
během zimních měsíců nechávali své dvoukolé "miláčky" odpočívat.  
 
Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního 
provozu. Případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými 
zraněními nebo dokonce smrtí. Proto motocyklisté zbytečně neriskujte a nepředjíždějte 
v nepřehledných místech, v zatáčkách apod., neboť je to nebezpečný a  zbytečný hazard.  
 
Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na první výlet na kole, proto si připomeneme několik rad 
a doporučení pro cyklisty: 

• Před jízdou nezapomeňte utáhnout matice a šrouby u kola. 
• Zkontrolujte stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, osvětlení, 

správné napnutí a promazání řetězu a také jeho krytu.  
• Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní díly, případně hustilku. 
• Vidět a být viděn je velice důležité, proto kromě světel, byste měli používat pestré 

oblečení s reflexními prvky. 
• Vždy používejte ochranou přilbu. 
• Respektujte zákaz požívání alkoholu, i cyklista je účastníkem silničního provozu. 
• Pamatujte, že blatníky chrání cyklistův obličej i oblečení. 

 
S krásným jarním počasím dochází i ke zvýšenému pohybu chodců, a to nejen ve městech, 
ale i v turisticky zajímavých oblastech. Každý chodec je účastníkem silničního provozu. Jako 
chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně, nebo můžete chodit po 
vyznačené stezce pro chodce. Kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé 
krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe. Dbejte na Vaši zvýšenou viditelnost. 
Při snížené viditelnosti noste raději oblečení jasných barev, abyste byli lépe vidět. V šeru a 
ve tmě, opatřete svoje oblečení reflexními prvky a doplňky, které ve světlech projíždějících 
vozidel výrazně září. Při přecházení přes vozovku využívejte pokud možno vyznačené 
přechody pro chodce. Pokud se v místě přechod nenachází, vozovku přecházejte vždy na 
přehledném místě. 

 
Všem účastníkům silničního provozu doporučujeme, aby co nejvíce dbali opatrnosti při 
svých cestách a chovali se k sobě ohleduplně. Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů. 
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Motorkářská sezóna začíná 
  
S příchodem hezkého počasí bude přibývat na našich silnicích i motorkářů.  Je potřeba tedy dbát 
zvýšené pozornosti a více sledovat situaci okolo sebe. Říká se, že cyklisté a chodci jsou 
nejohroženější účastníci silničního provozu. Do této kategorie spadají i motocyklisté. V případě 
dopravních nehod těchto tří účastníků silničního provozu mívají ve většině případů vážné a 
v některých případech i tragické následky. 
  
Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této době jsou vozovky ještě studené a v ranních hodinách Vás 
mohou zaskočit ještě ranní mrazíky. Většina řidičů si na Vaší přítomnost na silnicích, musí po zimě 
zase zvyknout, proto buďte zvláště obezřetní. Někteří řidiči mohou být také roztržití a zapříčiněno 
to může být jarní únavou.  Dbejte na to, aby Vaše první kilometry byly v klidném tempu. Nechrání 
Vás žádná karoserie či bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které maté na sobě. 
Na každou vyjížďku, včetně té testovací, použijte oblečení určené na motocykl,  kvalitní pevnou 
obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře. Samozřejmostí je také  nasazená a řádně připevněná 
ochranná přilba. Při nákupu ochranných prvků a oblečení  vybírejte ty s reflexními prvky, neboť 
vidět a být viděn je základní bezpečnostní pravidlo pro účastníky silničního provozu. 
  
Před každou jízdou je potřeba motocykl zkontrolovat, tak jako kontrolujeme svá vozidla. 
Zkontrolujte upevnění kol včetně tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále těsnost motoru a 
tlumičů, zásadní je také funkčnost brzd a osvětlení. Samozřejmostí je také mít s sebou povinnou 
výbavu. 
  
Několik preventivních rad: 
  

•         Při jízdě buďte neustále ve střehu. 

•         Předvídejte. 

•         Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe. 

•         Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN. 

•         Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly. 

•         Buďte vždy připraveni brzdit. 

•         I brzdění je umění – zvláště za mokra pozor na vodorovné dopravní značení, zejména na přechody 
pro chodce. Nedělejte na nich žádné manévry jako je brzdění, prudké změny směru, velký náklon, 
snadno můžete uvést svůj motocykl do smyku. 

•         Vždy si nechávejte odstup od ostatních účastníků silničního provozu. 

•         Dávejte pozor na nečekané překážky, které Vás mohou na vozovce potkat (např. olej, nafta či 
výmol). 

•         Buďte ohleduplní. 

  

Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vždy v pořádku vrátili zpět domů. 

  
nprap. Mgr. Soňa Podlahová 

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 
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                                        Zprávy ze základní školy  

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PERNINKU 

 

 

 

Zápis do mateřské školy v Perninku pro školní rok  
2021/2022 

 

proběhne v týdnu od 10.5.- 13.5.2021 v době od 9 00 – 12 00 hod 

Jiný termín lze domluvit telefonicky na čísle 728028291 

 

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí v MŠ 

 

Žádosti o přijetí si rodiče vyzvednou v MŠ, kde budou informováni o dalším postupu 

Velmi se na Vás těšíme 

 

paní učitelky  Ilona Höhnlová a  Lucie Urbanová  

 

Děti se vrátily po dlouhé době do školy. Jejich osobní vnímaní napsaly do řádků slov. 
Zúčastnili jsme výzvy: "Pošli srdce zdravotníkům", do FN - Plzeň. Děti vyrobily 
srdíčka i s krásným vzkazem poslali do FN - Plzeň. 

 

Polanská Vlasta ZŠ - Pernink 
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Vyjádření dětí na distanční  výuku 3. a 5. třídy ZŠ Pernink 

přepsala bez úprav třídní učitelka Polanská Vlasta 

Škodlivý vir 

Byl jednou jeden Koronavirus. A ten zkazil celý školní rok, musely se nosit roušky, 
respirátory a štíty. Zdravotníci začali s virem bojovat a Koronavirus už skorro zmizel, 
ale ten vir nebyl jen tak nějaký, ten vir bral lidem život a další životy a další. A 
zdravotníci jednou řekli, a dost! Musíme zasáhnout. Vir sice ustoupil, ale nechtěl to 
vzdát, ale pak si řekl, proč musí brát životy. A tak já se omlouvám za ten zmatek a 
neštěstí. Zdravotníci se radovali a radovali. 

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

Když jsme byli doma, tak to bylo fajn, protože jsem měl víc času po učení, mohl jsem 
chodit ven. 

   Návrat do školy 

Byl to dobrý týden, kontrolovali jsme si úkoly a občas jsem si zahrál nějakou hru. 

Poděkování 

chtěl bych poděkovat rodičům, zdravotníkům, hasičům a paní učitelce, že to s námi 
zvládla a pomáhala nám. 
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Distanční výuka byla docela dobrá, ale moc dlouhá. Kdyby byla distanční výuka 
kratší, třeba o dva a půl měsíce, tak by jsme byli raději. Protože distanční výuka trvala 
dlouho. Kdyby distanční výuka trvala jen jeden měsíc, tak by nás distanční výuka 
nenudila. No zkrátka, jsme to museli vydržet tááákovou dobu. Návrat do školy byl 
docela bez potíží, nějaké děti byly šťastný, nějakým dětem se nechtělo, protože byly 
nervozní. Poděkování byl dobrý nápad, protože zdravotníci době covidu to odnesli 
nejhůř, protože museli nosit skafandry!! No zkrátka, někdo má tuto situaci rád a někdo 
ne. 

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

13.10. 2020 jsme zjistili, že budeme doma a mě popadla radost. Když jsme byli 
šťastní, tak první online hodina začala. Učili jsme se méně, ale to nám nevadilo, 
ovšem o týden později mi začali všichni chybět. Týdny ubíhaly a pak jsme byli 
zpátky, oslavily se moje narozeniny a bohužel jsme se pak museli vrátit zpátky domů. 
Máme Vánoce, ty se oslavily, ale né jako vždycky. Na nový rok 2021 mi přišel jako 
nový začátek. Týdny a měsíce ubíhaly a jednou jsme se vrátili do školy. Sice to 
nebylo jako dřív, ale jsem šťastný, že jsme zpátky. 

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

Jednoho dne se zavřely školy. Všichni si mysleli, že to bude jen na chvilku, ale bylo to 
na 5 měsíců. Všichni jsme si na to začali zvykat. Byl tady 4. měsíc distanční výuky a 
všichni to už brali jako normální jít k počítači a jen tak se učit online, sice na to 
všichni byli zvyklý, ale přesto to bylo pro všechny těžké. 

Návrat do školy 

8.4. 2021 přišla zpráva z ministerstva školství, že půjdeme do školy. Já jsem se těšila, 
sice jsme museli nosit roušky a ještě pořád nosíme, ale konečně jsme ve škole. 

Poděkování 

chtěla bych poděkovat svým rodičům, že to se mnou doma zvládli a že mi pomáhali. 
Chtěla bych poděkovat i paní učitelce, že to s námi nevzdávala. 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

Očkování proti COVIDu 

u praktického lékaře 

 

Pacienti nad 60 let , kteří mají zájem o očkování u praktického 
lékaře se mohou objednat u MUDr. Pazdiory 

 

- telefonicky 

na čísle   353 892 118 

 

denně od  8.30 do 10.00 

 

nebo 

 

-SMS ze svého mobilu 

na čísle   607 244 730 

textem: očkování, jméno, příjmení, rok narození 

 

Očkovací vakcína – Astra – Zeneca 
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Upozornění na OZV č. 1/2009 

Upozorňujeme všechny občany, že  od 1.5.2021 do 30.9.2021 
platí v zastavěných částí obce je každý povinen v tomto období 
se zdržet o nedělích a státem uznaných svátcích veškerých 
prací spojených s užíváním motorových zařízení a strojů 
způsobujících hluk: sekaček na trávu, cirkulárek, pil, 
křovinořezů, brusek a sbíjecích kladiv 

------- 

 

KNIHA NEBE NAD PERNINKEM VYJDE NA PODZIM  

Na podzim letošního roku vyjde v nakladatelství MOBA má druhá kniha, jejíž 
pracovní název je: NEBE NAD PERNINKEM. Po knize CHALOUPKY tak 
přicházím s druhým románem z prostředí Krušných hor, tentokrát však situovaném do 
současnosti.  

Je to příběh dvou lidí, kteří celý svůj život bojují se svými démony a hledají kousek 
obyčejného lidského štěstí. To nakonec naleznou tam, kde by to ani jeden z nich 
nečekal. V Perninku, v Krušných horách. Petr je lékař, který kvůli pití přišel o svou 
slibně rozjetou kariéru, o rodinu, i o většinu přátel. Kamila zase sem do hor utekla 
před svou bláznivou rodinou a nenaplněnými hereckými sny. Právě tady se poznají a 
mezi místními lidmi dokáží zase najít smysl života.  

A jak se děj knihy dostal právě do Perninku? Mám totiž k vašemu městečku svůj 
osobní vztah. Deset let jsem zde každý srpen trávil týden sportovního soustředění 
s volejbalem. Za tu dobu jsem poznal nejen Pernink, ale i jeho blízké okolí a také pár 
místních obyvatel. Natolik mě to tu učarovalo, že jsem zde dokonce jeden čas 
pokukoval po koupi domu. To nakonec nedopadlo, přesto jsem na Pernink nezanevřel. 
Dodnes, když tudy projíždím, se tu rád zastavím.  

Až si knihu na podzim přečtete, určitě v ní své městečko poznáte. Kamila pracuje 
v krámku U Patrika a bydlí v malém panelákovém bytě, hned vedle školy. Děj se 
odehrává v místním kostele, hospodách, ale třeba i kině. Jen postavy místních jsou 
smyšlené. Můžu s klidným svědomím říct, že mě při psaní nikdo z obyvatel Perninku 
nebyl předlohou, a tak je případná podobnost čistě náhodná.  

Už teď se těším, až Vám budu moct při nějaké příležitosti knihu představit. A třeba to 
bude rovnou při jejím křtu. Protože kde jinde by se měla kniha poprvé uvést než 
v místech, o kterých se v ní píše?  

Štěpán Javůrek 
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VVAAKKCCIINNAACCEE  PPSSŮŮ 

JJee  nnuuttnnéé  ddooddrržžoovvaatt  hhyyggiieenniicckkáá  pprraavviiddllaa,,  nnooššeenníí  rreessppiirrááttoorrůů  aa  rroozzeessttuupp  mmiinn..  22mm,,  
ppooddmmíínnkkoouu.. 

Dne    16.5. 2021  v době od 11.15 

proběhne pravidelná každoroční vakcinace psů. 

Cena vakcinace: 

− Vzteklina                       – 150 Kč 
− Kombinovaná vakcína – 330 Kč  

− (vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční 
laryngotracheitida, inf.zánět jater, leptospiróza, psincový kašel) 

+ možnost zakoupení odčervení psů (i koček) - tabletky, a přípravků proti klíšťatům 
a  blechám (,,kapičky,,  , tabletky nebo obojky) 

Místo konání:             Pernink 

Povinnost vakcinace psů proti vzteklině vyplývá ze zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči!! 
Ostrov, Husova 32 

Po,St,Čt  13.00 -16.00 

MVDr. Ludík Miroslav                                                                        Pá 16.00 – 18.00 
Tel. 605 823 121                                                                                                                                So 

8.00 – 10.00 

KVL 5757                                                                                                           K.Vary, Dvory, 
Kpt.Jaroše 318/4 

Po od 16.00 do Út 16.00 
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                    inzerce  
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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 38, číslo 5, vydáno 6. 5.2021 


