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V sobotu 3. 6. uspořádala obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Pernink dětský den. Skoro šedesátka
dětí si prošla čarodějnickou cestu, která tentokrát vedla přes čarodějnický lesopark a končila
v parku u obecního úřadu. Děti plnily úkoly, za které obdržely žetonky a ty pak vyměnily za
dárky a sladkosti, které pro ně připravila obec. Velkou radost udělal dětem skákací hrad a
závěrečná diskotéka. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací – našim hasičům, paní
učitelce Ilonce z mateřské školy a jejím děvčatům z aerobiku, paním učitelkám ze školy a paní
družinářce Hance, dále Klárce, která vypouštěla děti za dobrodružstvím, také členům divadla
Kopec – Honzovi, Renatě, Martinovi a Romaně, dětem ze ZŠ, sponzorům Korunní, Witte a
Alarmy Jan Dvořák za výbornou čokoládu a hudební doprovod a dalším nejmenovaným
pomocníkům. Všichni se dobře bavili, a dokonce i počasí nám přálo. Nikomu se nakonec
z dětského dne nechtělo domů, a tak se budeme těšit na ten příští.
-starostka-

Usnesení 29. zasedání zastupitelstva ze dne 29. 5. 2017
1/29/17 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Karla Kunsta a p. Petra Groha a pořizovatele zápisu
pí. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo
2/29/17 ZO schvaluje program jednání 29. Zasedání včetně jeho doplnění o projednání
rozpočtového opatření č. 9/2017, v bodě 10. Doplnění o prodej části p.p.č.191/1, části p.p.č.
299/1 o výměře cca 30 m2 a části p.p.č. 349/1 o výměře cca 450 m2, to vše v k.ú. Pernink a
dále v bodě různé projednání žádosti Linky bezpečí o finanční podporu, žádosti O.S. Skautů a
skautek Lilie o podporu závodu „Až na nejvyšší horu světa aneb krušnohorská osmitisícovka“
a žádost sl. A.G. o prodloužení lhůty k doložení kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního
souhlasu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
3/29/17 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 28. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů,
proti nikdo, zdržel se nikdo.
4/29/17 ZO schvaluje finanční dar ve výši 8.000,- Kč Spolku pro obnovu kašny, zastoupeným
Jiřím Bílkem Blatenská 25, Pernink na nákup materiálu na opravu prasklin, penetraci a barvu
pro nátěr a pořízení česla a pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy. Hlasování:
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
5/29/17 ZO schvaluje uvolnit částku Kč 75000,- z rozpočtu obce na letošní rok na Slavnost
s jarmarkem spojenou s 485. výročím založení obce Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti
nikdo, zdržel se nikdo.
6/29/17 ZO schvaluje zadávací dokumentaci dle čl. 2, odst. 2 Smlouvy o společném postupu
při centralizovaném zadávání na veřejnou zakázku „Pořízení devíti (9) nových dopravních
automobilů do vybavení jednotek SDH obcí“ včetně příloh k této veřejné zakázce. Hlasování:
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
7/29/17 ZO schvaluje předložené znění Kupní smlouvy na nákup objektu e.č. 46 a pozemků
st.p.č. 757 o výměře 256 m2 a p.p.č. 663/23 o výměře 1535 m2 se Štancl-insolvence v.o.s., IČ
29105048 se sídlem Kollárova 619/44, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň a pověřuje starostku
podpisem této kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
8/29/17 ZO schvaluje firmu pana Františka Štefana, Karlovarská 408, Pernink, IČ jako vítěze
nabídkového řízení na akci „oprava zídky, zábradlí a chodníků od ZŠ“ za nabídkovou cenu
786354,- bez DPH a pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo. Hlasování: pro 8 hlasů,
proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p. ing. Cipra).
9/29/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 a
dále rozpočtové opatření č. 9/2017, které je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 9
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
10/29/17 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 809/20 manželům N.D. a J.D., Pernink za cenu 50,/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem pozemku ponesou kupující a pověřuje
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starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržely se 2 hlasy ( p.
Groh a p. Štauber).
11/29/17 ZO schvaluje zpracování geometrického plánu – rozdělení p.p.č. 191/1 v k.ú.
Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
12/29/17 ZO schvaluje prodej části 299/1 o výměře cca 30 m2 panu E. K., Pernink za Kč 50,/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem pozemku ponese kupující a pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
13/29/17 ZO schvaluje prodej části 349/1 o výměře cca 450 m2 panu P. V., Karlovy Vary za
Kč 100,- /m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem pozemku ponese kupující a
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1
hlas (p.Štauber).
14/29/17 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
věcné břemeno bude zřízeno úplatně (200,- Kč/bm v pozemku) a dále Smlouvu o právu provést
stavbu pro plynovou přípojku k domu č. 256 v Bludenské ulici s firmou SOVA Czech a.s.
Loketská 262/10, 36006 Karlovy Vary a pověřuje starostku podpisem obou smluv. Hlasování:
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
15/29/17 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce za r. 2016 předloženého TJ
Sokol Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
16/29/17 ZO bere na vědomí zprávu o provedeném auditu firmy Eko-kom týkající se třídění a
separace odpadů v obci. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
17/29/17 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bezplatně na pozemcích
v majetku obce dle předloženého GP č. 855-6/2017 s panem R. H., Pernink a pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 p. Holý.
18/29/17 ZO schvaluje sl. A.G., Pernink prodloužení lhůty pro předložení kolaudačního
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí pro stavbu rodinného domu na p.p.č. 782/32, a to do
31.10.2019. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.
19/29/17 ZO schvaluje nákup mobilního podia od firmy HDT Impex s.r.o. Botanická 3,
Karlovy Vary za nabídkovou cenu 194858,- Kč včetně DPH + vykrývací textilie a pověřuje
místostarostu obce vyřízením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Štauber).
Další 60. Zasedání ZO se koná 12.6. 2017 od 18.00 hod.

Úplné znění 29. zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách
www.pernink.eu, nebo na úřední desce Obecního úřadu. Pokud máte zájem o celé znění
zasedání zastupitelstva, můžete si ho nechat vytisknout v podatelně – Infocentru.

3

Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři Perninských novin,
sdělujeme Vám, že od tohoto čísla PN uzavíráme rubriku „Dopisy čtenářů“, to znamená, že
nebudeme napříště v Perninských novinách uveřejňovat žádné Vaše názory ani dopisy či
připomínky. Asi Vás zajímá důvod, který nás k tomu vede. Dovolte mi tedy, abych Vám situaci
objasnila.
V Perninských novinách č. 12, ročník 33 vydaných 12. 12. 2016 byl v této rubrice zveřejněn
dopis manželů Václava a Jaroslavy Ciprových a paní Libuše Wrbikové: „Odvrácená tvář zimní
turistiky“, ve kterém se píše o hlučném provozování lyžařského areálu Velflink. Došlo k tomu
na vlastní žádost pana Cipry. Původně jsme tento dopis ani nechtěli otisknout, ale pak jsme se
rozhodli ho v rubrice „Dopisy čtenářů“ uveřejnit, zdálo se nám, že je fér umožnit obyvatelům
Perninku a čtenářům PN vyjádřit své pocity. Udělali jsme to s vědomím, že tato akce vyvolá
zřejmě reakci, byli jsme připraveni poskytnout prostor i druhé straně, šlo nám o rovný přístup
ke čtenářům PN. Reakce opravdu přišla. Byl nám doručen dopis majitele skiareálu Velflink
Františka Štefana jako odezva na předešlý dopis „Odvrácená tvář zimní turistiky“. Dopis pana
Štefana byl uveřejněn v PN č. 2, ročník 34, dne 6. 2. 2017 v rubrice „Dopisy čtenářů“.
Co ovšem následovala poté, si asi nikdo z Vás čtenářů nedovede představit. Ti, jejichž dopis
jsme otiskli jako první, nás začali bombardovat žádostmi, abychom se jako vydavatel omluvili,
resp. abychom napsali omluvu do Perninských novin za výroky, které uvedl pan Štefan ve své
reakci na jejich dopis, neboť se těmito výroky cítí být dotčeni.
Ano, obec Pernink jako vydavatel dle tiskového zákona odpovídá za obsah tisku, ale není
schopna určit, kdo se může cítit dotčen tím kterým dopisem čtenářů. Soudní řešení nám za to
jako vydavateli nestojí, a proto kvůli výpadům výše jmenovaných osob vůči obci nebudeme už
žádná podobná osobní vyjádření otiskovat.
Děkujeme za pochopení!

- starostka obce –

Zprávy ze základní školy
Květen na 1. stupni
Začátek května vždy patří soutěži Mladý zahrádkář, která probíhá na ZŠ Nejdek, Karlovarská.
Soutěž prověřuje znalosti z oblasti přírody, poznávání rostlin a keřů. Naši školu reprezentovaly
Pavla Zámečníková, Sára Kunstová, Julie Mašatová a Lucie Grohová. V rámci okresu Karlovy
Vary se Pavla umístila na 2. místě a Sára na 3. místě. Všechna děvčata byla moc šikovná.
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Malí floristi – Den matek
Druhý týden v květnu patří všem maminkám. Děti ze 2. a 3. ročníku vyrobily pro své maminky
květinové dárečky s přáním. Práce se jim moc povedla a doufáme, že potěšila i maminky.
Techmánie Plzeň
Jaro patří také výletům. První z našich naplánovaných výletů byl výlet do Plzně do Techmánie.
Nejprve jsme navštívili planetárium, kde jsme v 3D kině viděli film o létání a pak jme si
vyzkoušeli vše, co se dalo. Už se těšíme na konci školního roku do Mariánských Lázní.
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Křižák
V letošním roce se konal již 11. ročník přespolního běhu „Křížem krážem Křižákem“. Opět
jsme navštívili Křížový vrch v Nejdku, kde byly vzorně připravené trasy jak pro mladší děti
(500 m), tak i pro starší (1000 m). Všichni se snažili, aby byli co nejlepší a povedlo se, většina
dětí v konečném součtu s ostatními školami skončila v prvním polovině startovního pole. V
každé kategorii soutěžilo kolem 40 dětí.
Nejlepší byla Natálka Hendlová na 6. místě v kategorii mladších dívek, 3. ročník. Výborného
výsledku dosáhli i další:
Nellinka Hönlová 11. místo za 1. ročník
Anička Klimmová 7. místo, Pavel Zídka 8. místo, Viki Dáňa 10. místo za 3. ročník
Míša Odvářková 9. místo za 4. ročník
Ben Kolitsch 9. místo, Pavla Zámečníková 10. místo za 5. ročník

Jednou nohou venku
Tak se cítí třináct našich skoroabsolventů po dubnovém absolvování přijímacích zkoušek na
střední školy a učiliště. Kromě zkoušek se také povinně zúčastnili elektronického testování
České školní inspekce v předmětech M, ČJ a F a pod vedením našich pedagogů, a především
třídní učitelky Ivety Dibelkové sklízejí poslední výsledky svého působení na perninské škole.
Paní učitelce Dibelkové patří teké velké poděkování za třídnickou práci a především
dlouhodobou péči a pomoc při výběru školy, za zasvěcené kariérové poradenství se
zpracováním přihlášek a agendou zápisních lístků.
Slavnostní rozloučení 9. třídy se ZŠ a MŠ Pernink se uskuteční dne 29. 6. v KC Krušnohorka
od 16:30 hod.
Jednou nohou venku se cítí i ostatní žáci. Nejsou to jen netrpělivě očekávané školní výlety a
letní prázdniny, ale i další akce pořádané školou. Z těch, které se uskutečnily v květnu, to byl
zápas AŠSK ve fotbale žáků 1. st. „kopečkových škol“ v naší tělocvičně s umístěním na 3.
příčce, dále účast osmáků a Miroslava Vojíře na workshopu v Karlových Varech pořádaném
Gymnáziem Cheb – Fyzika na ulici nebo výjezd žáků 8. a 9. třídy na vzdělávací seminář
Asociace záchranného kruhu s tematikou první pomoci v rámci vzdělávací oblasti Výchova ke
zdraví.
Oběma nohama na zemi a naštěstí s jistým pocitem bezpečí si naši žáci 5. – 9. tříd spolu s
abertamskými páťáky poslechli a určitě i prožili velký příběh židovských dětí zachráněných
před holocaustem. S příběhem sira Nicholase Wintona – Síla lidskosti k nám na naše pozvání
do perninského kina zavítal jeho nadšený propagátor a šiřitel pan Zdeněk Tulis, kterému velmi
děkujeme za jeho vstřícnost. S jistotou můžeme říct, že ve většině diváků zanechal film silný
zážitek. Touto cestou bychom rádi poděkovali i panu Lühnemu, který nám vytváří patřičné
zázemí.
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Velkou událostí se stalo již tradiční setkání „kopečkových“ škol v Perninku spojené s Dnem
otevřených dveří na ZŠ Pernink pro budoucí šesťáky, které připravily učitelky Hana Dlouhá,
Kateřina Zemanová a Zuzana Wöllnerová s paní asistentkou Zdenou Křížovou. Projektový den
se linul tentokrát ve znamení hudby s představením v perninském kině a následnými
workshopy s různorodou pracovní tematikou. Děti si na závěr setkání představily výsledky
svého snažení v podobě nacvičeného tance, módní přehlídky a plakátů. Skoro stovka žáků
z prvního stupně se nakonec sešla u závěrečného fotografování.

S velkou radostí lze sledovat nadšení paní učitelky Hany Dlouhé pro květinovou výzdobu. Se
žáky na 1. stupni připravila krásné květinové překvapení pro maminky ke Dni matek, přičemž
si holky i kluci vyzkoušeli umění aranžování. A nezůstali jen u toho, květinová výzdoba před
školou je také jejich společná práce!
Jednou nohou venku jsou i někteří naši současní páťáci, jednak ti, kteří se úspěšně zhostili
zkoušek na gymnázium, a jednak ti, kteří se k naší velké lítosti rozhodují opustit naši školu.
Žáci 5. tříd se pod vedením třídní učitelky Zuzany Wöllnerové a Ivety Dibelkové zúčastnili
testování SCIO. Výsledky, kterých dosáhli, jsou výsledky dobré spolupráce všech vyučujících,
kteří na ně za dobu pěti let působili, a zároveň rodičů, kteří je podporovali a naší škole
důvěřovali.
Z výsledků testování vyplývá následující:
Český jazyk – výsledky naší školy v českém jazyce jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné
školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.
Matematika – svými výsledky v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme
lepší výsledky než polovina zúčastněných škol.
Studijní potenciál žáků v obou předmětech je využíván optimálně, výsledky žáků v testech
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.
Zdroj: Národní testování 2016/2017 - 5. ročník SCIO
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Pozvánka na školní akademii ZŠ a MŠ Pernink, p.o.

15. 6. 2017
V KINĚ PERNINK
Generálka od 10:30
Odpolední akademie od 16:15
TĚŠÍME SE NA NAŠE DIVÁKY

Inzerce, služby
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NABÍDKA PRO ŽÁKY NA ZAČÁTEK PRÁZDNIN
Příměstský tábor ZŠ – Pernink
V termínu od 3.7. do 13.7.2017
(Projekt OPVVV CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000226)
Zajistíme Vám pestrý program pro Vaše děti počátkem letních prázdnin.
Pedagogický dohled:
Bc.Adéla Kučová, Petra Hlavatá
Informace na tel: 353 892 213 PONDĚLÍ – ČTVRTEK 7:40- 15:00
Seznam výletů:
1) Výlet na Rozhlednu Dianu v Karlových Varech 3.7.2017 – cena max. 130,2)

Výlet po okolí – do Šliku v Abertamech + míčové hry v přírodě 4.7.2017

3)

Výlet do Zooparku Chomutov 7.7.2017 – cena max. - 250,-

4)

Výlet do Lanového centra Plešivec 10.7.2017 cena max.- 200,-

5)

Výlet do Ostrova nad Ohří na koupaliště 11.7.2017 - cena max. 100,-

6)

Výlet na Boží Dar – Naučná stezka/Ježíškova stezka 12.7.2017 – cena max. 60,-

7)

Výlet po okolí a zábava v prostorách školy 13.7. 2017

Celková částka za všechny výlety činí maximálně 740,-. V ceně je započítána doprava i veškeré vstupné. Také jsou brány
v potaz rezervy, které slouží jako kapesné. Navíc bude část z každého výletu hrazena z peněz, poskytnutých projektem Nové
Školy. Počítá se tedy s tím, že se bude určitá částka vracet. Je však nutné naplnit minimální počet dětí u každé akce.
V případě špatného počasí bude akce nahrazena jiným programem (kino apod.)
Prosíme, abyste si tuto nabídku řádně promysleli a případnou přihlášku odevzdali do 20.6.2017
Vaším podpisem se zavazujete k účasti Vašeho dítěte, proto je omluva absence dítěte respektována jen z vážných důvodů
v zájmu k zabezpečení organizace akce a jejího naplnění. Děkujeme za pochopení.
Podrobné informace budou vyvěšeny na webových stránkách školy www.zspernink.cz

-----------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
ZŠ – PERNINK V TERMÍNU OD 3.7. DO 13.7
Jméno dítěte: ………………………………………………………………..…………………
Adresa bydliště: ………………………………………………………………………………..
Jméno a telefonní kontakt rodiče / zákonného zástupce:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
Číselník výletů. Zakroužkujte prosím Vámi vybrané výlety.
1

2

3

4

5

6

7
Podpis zákonného zástupce
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Obecní úřad informuje
Upozornění pro čtenáře
Místní knihovna v Perninku bude od 1. července 2017 do 31. srpna 2017 uzavřena.
Pokud si chcete vypůjčit z našeho knižního fondu četbu na prázdniny, přijďte si vybrat
nejpozději 28. června 2017.
Rutterleová – knihovnice

Senioři, máte finanční problémy? Nevycházíte se svým měsíčním rozpočtem? Nezvládáte
splácet úvěry? Hrozí vám exekuce nebo už vám klepe exekutor na dveře?
Ze statistik vyplývá, že v září 2016 mělo nařízenou exekuci na některý z důchodů, který
vyplácí ČSSZ, celkem 84 748 důchodců. Průměrná výše exekuce „zadlužených“ klientů ČSSZ
v tomto měsíci činila 1 910 korun, průměrný věk „dlužníků“ byl 61 let. Na konta věřitelů
v měsíci září 2016 odešlo téměř 166 milionů korun. Ze statistik také vyplývá, že převážně ženy
v důchodovém věku řeší pohledávky za své dospělé děti, kvůli kterým se samy zadlužily.
Nemění se ani trend, kdy lidé již do důchodu odcházejí s dluhem nebo více dluhy, které jim
vznikly a „narostly“ ještě v aktivním věku. Jde o případy neplacení poplatků spojených
s bydlením, tj. dluhy na nájemném, za odvody do fondů oprav, za vodné, stočné nebo plyn a
elektřinu, ale i za televizi, internet, či mobilní telefon apod.
Od září 2017 můžete využít možnosti bezplatného dluhového poradenství poskytovaného
společností GOPALA o.p.s..
Poradenství je určeno především seniorům a osobám se zdravotním postižením a rodinným
příslušníkům, kteří se o seniory a osoby se zdravotním postižením starají. Při volné kapacitě
však rádi poskytneme poradenství i ostatním osobám.
Po předchozí domluvě a objednání dorazíme k vám domů, nemusíte docházet na úřad.
•
•
•
•
•
•
•

Co vše vám můžeme v rámci dluhového poradenství nabídnout? Zejména:
vytváření osobních a rodinných rozpočtů
konsolidace úvěrů
poradenství při exekuci
oddlužení osob – pomoc při vyhotovení Návrhů na oddlužení
Zajímá vás, co to je oddlužení?
jedná o jedinou naším právním řádem posvěcenou oficiální cestu, jak se legálně zbavit
veškerých dluhů
můžete snížit své závazky až o 70% (musíte být schopni zaplatit alespoň 30% dluhů za dobu 5
let, ideálně však celých 100 %) a zbytek po vás nebude již nikdo požadovat
přestanou narůstat úroky z prodlení i pokuty (dluh se již nezvětšuje)
V případě zájmu zavolejte na telefonní číslo 724 75 65 65 (Ing. Daniela Zemanová, DiS.,
GOPALA o.p.s., Karlovy Vary).
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Spolek pro obnovu kašny
Perninský medvěd se nadechuje
…..a tak nám ta naše kašna zase krásně bublá a září novotou předsezónní údržby. Paní zima
nám trochu pocuchala šaty ale parta “chasníků” už ví, jak ty šaty poupravit. Zjistili jsme, že je
nutné se organizačně scházet a plánovat údržbu kašny a z toho důvodu jsme natrvalo obnovili
Spolek pro obnovu kašny. Navštívili jsme obecní zastupitelstvo a požádali o příspěvek na
opravení kašny po zimě a zastupitelstvo nám vyhovělo. Dobrá zpráva - mají zájem a nenechají
tento prostor bez povšimnutí. A co víc, jednohlasně odsouhlasili zájem o spolupráci s naším
spolkem. Přišli jsme se totiž taktéž optat, zda mají zájem o Slavnosti v prostoru kašny v
rozsahu Slavností z minulého roku. A oni zájem mají a seriozní - to je další dobrá zpráva. A ta
největší zpráva - jednohlasně odsouhlasili finanční prostředky na provedení Slavností v tomto
roce. Spojíme tedy síly a zároveň oslavíme i letité výročí samotné obce Pernink a to vše v
prostoru kašny. A to je dobrá zpráva. Takže se nadechujeme a začínáme spřádat dramaturgické
plány jak nejlépe, zajímavě a nevšední formou pobavit všechny účastníky Slavností 2017. Tak
tedy na konci léta - všichni na viděnou.
Spolek pro obnovu kašny

TJ Sokol Pernink
Krajská soutěž dorostu - dosavadní výsledky
1. Plesná – Pernink

1:3

Branky: V. Mašek 3x

2. Pernink – Citice

3:0

Branky: V. Mašek, J. Dresler, P. Čečák

3. Pernink – L.Kynžvart

4:1

Branky: V. Mašek 2x, P. Čečák, D. Klimm

4. Rotava – Pernink

1:3

Branky: V. Mašek, D. Hanšut, D. Klimm

5. Pernink – Habartov

16:0

Branky: V. Mašek 4x, P. Čečák 4x, Š. Wittmayer 2x,
R. Olah 2x, J. Dresler 2x, D. Klimm, J. Přindiš

V neděli 4. 6. se utkali v přátelském zápase v kopané naši dorostenci s holandským klubem
z Tynaarlo. Starostka obce přivítala holandské družstvo a předala drobné dárky a mohlo se
začít. Pravda je, že po sobotní bouřce a přívalovém dešti hřiště spíše připomínalo dětské
brouzdaliště, ale to nevadilo, všichni fotbalisté byli hrou tak zaujati, že jim ta „trocha“ vody ani
moc nevadila. Na své si přišli i fanoušci, dokonce i na góly došlo. Zápas skončil 4:1 tentokrát
pro Holanďany.
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Kalendář akcí Pernink a okolí
09.06.2017 Pernink

Repríza veselohry "Suchý pomeranč"

10.06.2017 Ostrov

Tour de Kolečko 2017 - recesistický cyklo-závod v retro oblečení

10.06.2017 Boží Dar

Horský půlmaraton

13.06.2017 Horní Blatná

Taneční odpoledne v hotelu Modrá hvězda
Ostrovský šlágr - účinkují: Mistříňanka, Josef Zíma a Yveta Simonová, Vladimír
Hron aj.
2. ročník Perninského Masakru - dřevosochání motorovou pilou

14.06.2017 Ostrov
16. - 18.6.2017 Pernink
17.06.2017 Pernink

2. přátelské setkání bývalých a současných obyvatel Perninku

17.06.2017 Nejdek

Nejdecká pouť a slavnostní otevření Retromusea

24.06.2017 Potůčky

Hasičské slavnosti - 110. výročí od založení SDH Potůčky

30.06.2017 Boží Dar

Rock point Horská výzva 2017

01.07.2017 Boží Dar

Pochod s Mixitkou

1. - 2.7.2017 Abertamy
15.07.2017 Horní Blatná
29.07.2017 Boží Dar
12. - 13.8.2017 Potůčky
25.08.2017 Pernink

Abertamská pouť
Hřebečenský montánní výšlap - 6. ročník (montánní zajímavosti v okolí Horní
Blatné)
Anenská pouť
PotRock VIII.
Divadlo Kopec uvádí premiéru hudební pohádky pro celou rodinu "Tajemství
Perninské Mýtiny"

Königsmühle
/ Háj
26.08.2017 Boží Dar

Karlův krok

26.08.2017 Abertamy

Abertamská šlápota

02.09.2017 Pajndl

120 let rozhledny na Tisovském vrchu

10.09.2017 Abertamy

Abertamský kros

25. - 27.8.2017

6. ročník Land & Art setkání v zaniklé obci Königsmühle

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

Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR E 20101
v nákladu 400 ks měsíčně.
Distribuce je zdarma do každé perninské domácnosti.
Každé číslo PN najdete také na www.pernink.eu.
Redakční uzávěrka příspěvků do dalšího čísla PN je vždy ke 29. dni v měsíci.
Příspěvky zasílejte na e-mail: podatelna@pernink.eu,
nebo přineste přímo do Infocentra 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 34, číslo 6, vydáno 6. 6. 2017
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Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Sobota 1.7. DIVOKÉ VLNY 2 (USA 2016) Animovaný
Surfaři ve fraku jsou zpět! Je to jeden z těch neuvěřitelných příběhů, který musel být
zfilmován. Mladý tučňák Cody Maverick dal vale ledovým planinám domova a vydal se na
exotický ostrov Pin-Guí, aby se před davy fanoušků a objektivy kamer zúčastnil surfařského
šampionátu… Režie: Henry Yu. Mládeži přístupno. Délka filmu: 85 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 8.7. SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
(USA/Belgie/UK 2016) Fantasy, dobrodružný. Nezapomenutelný filmový zážitek slibuje
snímek z dílny vizionářského režiséra Tima Burtona, který nám připravil další fantaskní výlet
do světa kouzel a fantazie… Dědečkova podivná smrt přiměje Jakea (Asa Butterfield) vyrazit
na velmi neobvyklou, dobrodružnou výpravu. Pomocí stop a nápověd, které nalezl v jeho
pozůstalosti, objeví na odlehlém koutě jednoho téměř opuštěného ostrova velice zvláštní
dům…. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 128 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kino od 9.7. do 11.8. nehraje!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 12.8. ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL (ČR/Slovensko/Polsko 2016)
Milostné drama. Největší projekt autorského dua Jan Hřebejk - Petr Jarchovský. Rodinný přítel
je první z filmů trilogie Zahradnictví, rodinné ságy, kterou Jan Hřebejk s Petrem Jarchovským
považují za své "životní dílo". Tři mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela Míčová a Klára
Melíšková) a jejich dvě děti (Samuel Budiman a Josefína Marková) čekají během německé
okupace na návrat svých vězněných mužů a otců (Martin Finger a Jiří Macháček). Válkou
vynucenému rodinnému společenství mezitím obětavě pomáhá rodinný přítel, lékař Jiří (Ondřej
Sokol)… Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 130 min
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 17.8. PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY ( USA 2017) Erotický thriller. Pod vedením
režiséra Jamese Foleyho a bedlivým dohledem autorky předlohy E. L. James se vrací Jamie
Dornan a Dakota Johnson, aby napsali další kapitolu pikantní romance o vztahu dominantního
milionáře Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steeleové… Hrají: Rita Ora, Kim
Basinger, ad. Doporučená přístupnost: od 15 let. Délka filmu: ca. 117 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Perninské divadlo KOPEC uvádí hudební pohádku pro celou rodinu
Pátek 25.8. TAJEMSTVÍ PERNINSKÉ MÝTINY v 19:30
Premiéra hudební pohádky ve které se objeví i Marcebila a perninský medvěd. Hrají: Martin
Liška, Ladislav Vetešník, Romana Lišková, Renata Mašatová, Vojta Liška, Monika
Vetešníková, Eva Kunstová, Verunka Pošvová, Bedřich Lühne, Jan Mašata a dětský pěvecký
sbor divadla KOPEC. Solo zpěv - Verunka Pošvová, kytara-Martin Liška, klavír/klávesy-Jan
Mašata, kytara-Ladislav Vetešník, banjo-Monika Vetešníková, basa-Vojta Liška, flétna-Renata
Mašatová. Doprovodné nástroje dětí: akordeon - Tomáš Dörfler, flétny-Lucinka Grohová,
Julinka Mašatová, Míša Odvářková, Verunka Pošvová, Klára a Baruška Kunstovi. Scénář a
režie: Jan Mašata. Hudba a texty: Jan Mašata. Živé představení. Délka představení: ca. 60 min.
Vstupenky budou v předprodeji v IC Pernink, tel. 353892104. Vstupné 50,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 26.8. – kino nehraje.
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