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        Usnesení 38. zasedání zastupitelstva ze dne 14. 5. 2018  
 
 
1/38/18 ZO určuje ověřovatele zápisu pí Dagmar Junkovou a p. Petra Groha a pořizovatelem zápisu 
p. ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 8 hlasů, proti, zdržel se 0. 
 

2/38/18 ZO  Pernink schvaluje program 38. Zasedání včetně jeho doplnění o v bodě č. 5 hospodaření 
obce k 31.3.2018, č. 6 žádost ZŠ a MŠ Pernink rozdělení HV 2017, úhrada nákladů za autobus 
z režijních nákladů, bod 16 žádost pana J. souhlas s vedením kanalizace a vodovodního řadu a 
souhlas s umístěním stavby na hranici pozemku, bod 17 oprava obecních komunikací. Hlasování: 
pro  8 hlasů,  proti 0, zdržel se 0. 
 

3/38/18 ZO Pernink bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 37. Zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 
 

4/38/18 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku obce Pernink za účetní období roku 2017, sestavenou 
k 31.12.2017. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se  0. 
 

5/38/18 ZO Pernink projednalo závěrečný účet obce Pernink za rok 2017, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2017 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením 
s výhradou, na základě níž obec Pernink přijala k nápravě zjištěných chyb a nedostatků toto 
nápravné opatření: Obec Pernink bude postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
dle ustanovení § 219 odst. 1 zákona 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. bude zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy o dílo uzavřené na veřejné 
zakázky, jejichž cena přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, včetně jejích změn a dodatků, do 15 dnů ode 
dne jejího uzavření. Písemná zpráva o plnění přijatého opatření bude podána Krajskému úřadu 
Karlovarského kraje ve lhůtě do 15 dnů po projednání závěrečného účtu. Závěrečná účet je součástí 
zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro  8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

6/38/18 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2018. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. 
 

7/38/18 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Pernink, příspěvková 
organizace za účetní období roku 2017, sestavenou k 31.12.2017 a dále ZO Pernink projednalo 
závěrečný účet Základní školy a mateřské školy Pernink, příspěvková organizace za rok 2017 a 
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. 
 

8/38/18 ZO Pernink schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy 
Pernink, příspěvková organizace, ze střediska 8800 a 9900, a to 70% do fondu rezervního a 30% do 
fondu odměn a pověřuje ředitelku a hospodářku ZŠ a MŠ  Pernink provedením. Hlasování: pro  8 
hlasů, proti 0, zdržel se  0. 
 

9/38/18 ZO Pernink schvaluje úhradu nákladů za autobusovou přepravu žáků ZŠ a MŠ Pernink 
příspěvková organizace ve výši Kč 10247,-Kč, která bude zaplacena z režijních nákladů ZŠ a MŠ 
Pernink roku 2018 a  pověřuje ředitelku a hospodářku ZŠ a MŠ  Pernink  provedením. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

10/38/18 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje  části pozemku č. 202/3, a pozemek č. 809/30, a dále 
neschvaluje záměr prodeje pozemků 792/18, 792/20, to vše v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 
 

11/38/18 ZO Pernink schvaluje doplnění usnesení č. 7/37/18 ze dne 26.3.2018 takto: stavba se bude 
týkat i p.p.č. 332/2 v k.ú. Pernink, včetně doplnění p.p.č. 332/2 v k.ú. Pernink do Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti pro tuto akci „Pernink, KV, p.p.č. 349/36, kNN – zakázkové č. IV-
12-0011890 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 
0. 
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12/38/18 ZO Pernink schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti u akce 
zakázkové č. IV-12-0011285/VB/001 – „Pernink, KV, Velflinská, p.č. 560/20-kabel NN s ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín – Podmokly, Teplická 874/8 pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

13/38/18 ZO Pernink schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku HZS Karlovarského kraje 
– radiostanice vozidlová HT6991DC Pegas a sada montážní vozidlová Matra v hodnotě Kč 
74489,25,- Kč a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.  Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se  
0. 
 

14/38/18 ZO bere na vědomí zprávu o proběhlé kontrole Výkonu přenesené působnosti v oblasti 
daňového řízení na úseku správy místních poplatků. Hlasování: pro  8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

15/38/18 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení 
inženýrských sítí pro akci „Kanalizace pod Kostelní horou“ s VSOZČ, se sídlem Studentská 328/64, 
36007 Karlovy Vary a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 
0. 
 

16/38/18 ZO Pernink bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce za r. 2017 
firmy Autobusy a.s., Karlovy Vary (5000,- Kč). Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 

17/38/18 ZO Pernink schvaluje uložení inženýrských sítí (vodovodní řad a kanalizační řad) pro 
stavbu „Přípojka splaškové kanalizace a vody pro objekt na st.p.č. 733 k.ú. Pernink“ do p.p.č.292/1 
v k.ú.Pernink v majetku obce Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

18/38/18 ZO Pernink schvaluje opravu následujících obecních komunikací dle předloženého 
nabídkového rozpočtu firmy Údržba silnici Karlovarského kraje:  

- SO 02 Rennerova křižovatka u školky 78620,- Kč 
- SO 05 Nádražní ulice – výtluky a překopy 55923,- Kč 
- SO 06 Meinlova ulice 29023,- Kč 
- SO 07 křižovatka Blatenská - Bludenská 118263,- Kč 
- SO 08 Střední ulice u mostu 40858,- Kč 
- SO 09 Blatenská plocha u č.p. 46  pouze pozemek v majetku obce 

 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
 

                    Slovo starostky  
 
 

Poděkování za organizaci Dne dětí 

První červnová neděle patřila dětem, připravili jsme jim k svátku krásné odpoledne. Děti musely 
projít lesoparkem, kde na ně čekala spousta pohádkových bytostí a úkolů, které pro ně vymyslela 
hlavní organizátorka akce paní učitelka z mateřské školky Ilonka. Velký dík patří ale všem, kteří 
pomáhali a vytvořili tak úžasnou atmosféru pro naše nejmenší: maminkám, tatínkům a babičkám, 
kteří se aktivně zapojili, hercům divadla Kopec s dětmi, také děvčatům, která připravila obchůdek 
s dárky či občerstvení pro děti, našim hasičům, protože bez nich bychom neměli zázemí se stany a 
lavicemi. Poděkování letí také ke sponzorům, Witte-automotive, provozovatelům restaurací Plzeňka 
a Tina, firmě Karlovarská Korunní, která se postarala o pitný režim, a také Obci Potůčky za 
zapůjčení skákacího hradu. Více než šedesátka dětí si užila báječný den, který zakončila 
pohádkovými písničkami skupina Levoruký Eda Band. Tak se budeme těšit zase na příští rok a 
myslím, že děti také. 

- Vaše starostka - 
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Foto: Bedřich Lühne ml. 
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                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Květnové zprávy ze školy 

Pátý měsíc v roce začíná svátkem práce a v tomto duchu se ubíraly další květnové dny. Pomineme-li 
učení jako hlavní pracovní náplň našich žáků, věnovali jsme pozornost  pracovní výchově. Žáci 
z prvního stupně se pustili s paní učitelkou do výzdoby prostoru před školou a rozesmáli trávník 
barevnými větrníky a trsy macešek. Na další hodině již měli připravené panem školníkem zryté 
záhonky pro výsadbu letniček. Už se těšíme na barevné květinové koberečky. Dobrou náladu při 
vstupu do školy vždy vytvoří i vítací květináče přeplněné zářivými maceškami. Pozornost již pár dní 
přitahují truhlíky na novém zábradlí z vlastní tvorby žáků 2. stupně, které přestály již jednu letní 
sezónu. Tímto zdravíme pana učitele pracovní výchovy, který výrobu vedl a zároveň mu přejeme 
stoprocentní uzdravení.  Děvčata na pracovkách osázela truhlíky voskovkami s afrikány, ty se  
vyklubaly v učebně přírodopisu. 

Kluci se také činili a netradičně se ocitli v cvičné kuchyňce, aby se věnovali vaření. Na svých 
hodinách pracovali také se dřevem, ze kterého vznikly vařečky a kuchyňská prkýnka. Inspiraci 
mohli najít v místní truhlárně, jejíž návštěva zahájila další exkurze, které jsme zaměřili na poznávání 
tradic a výroby v nejbližším okolí. Další cesta směřovala do místních firem sídlících v budově 
bývalého Quiltu. Tam jsme byli překvapeni příjemným a čistým pracovním prostředím a zajímavou 
prací na vývoji a výrobě balicích linek. Další poznávací cesta vedla naše kluky do hornoblatenského 
Blexu, kterým nás osobně provedl sám pan ředitel. Největší odezvu měl stroj na tvarování drátu do 
podoby držáku na sítko. Příští rok bude slavit sté narozeniny. Další vlnu zájmu u kluků vzbudila na 
pohled malá krabice, vážící však půl tuny. Není snad tohle cesta, jak vysvětlit dětem fyzikální 
veličiny? Co je těžší? Kilo železa, nebo kilo peří? 

Závěrečné hodiny pracovního vyučování v tomto školním roce jsme zorganizovali v souvislosti 
s nadcházející velkou perninskou akcí, kterou je Masakr motorovou pilou o tomto víkendu. Krásným 
výstupem této již tradiční slavnosti jsou nápaditá dřevěná díla, která zdobí mnohé kouty naší obce. A 
o již vzniklé sochy z předchozích ročníků je třeba se postarat. Po dohodě s organizátory akce se naši 
žáci pustili pod dohledem pana školníka i jednoho z tvůrců do ochranných nátěrů. Snad se někdy 
dočkáme i hezkého dřevěného výtvoru, třeba v podobě informační tabule, před naší školou. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem subjektům a jejich průvodcům, za možnost nahlédnout 
do provozů, a poznat tak opravdový svět práce i za spolupráci, kterou můžeme být užiteční. 

Je zvykem psát na našich stránkách o tom, co se povedlo, co naši žáci mohli zažít a co jim škola 
nabídla zajímavého na cestě za vzděláním. Je také realitou, že ne vše je růžové. Růžová není mluva 
naší mládeže, za růžové nepovažujeme v mnohém ani její chování a postoje, růžovými se často 
nejeví ani vztahy mezi mládeží samotnou. Je to generační problém? Od školy se očekává, že své 
žáky bude pozitivním způsobem tvarovat. To je samozřejmostí a vězte, že tak činíme a budeme rádi, 
pokud na to nebudeme sami. Vulgární pokřik z oken budovy školy ve chvíli, kdy se pedagog přesune 
do jiné třídy není projevem nedůslednosti dohledu, je to projevem nezralosti našich svěřenců s 
pubertálním vzdorem a s touhou provokovat pravidla v bezpečném prostředí skupiny a v bezpečné 
vzdálenosti.  Přijďte za námi a vstupte do školy kolem květníků s maceškami a pokusíme se 
výtržníka vyzvat k opakování situace z očí do očí… 

Mám i jinou zkušenost s našimi dětmi, která mne, a myslím že i mé kolegy, drží u pedagogické 
práce v naší škole. Na výletech, exkurzích, soutěžích, pobytech v zahraničí jsem nemusela nutit žáky 
zapírat svou identitu, naopak jsem byla potěšena, že jsme z perninské školy a jdeme příkladem. 

Dana Osičková 
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Žáci základní a mateřské školy v Perninku 

Vás srdečně zvou na 

Školní akademii  
v úterý 26.6. v 16:15 hodin do kinosálu v Perninku. 

 
Těšíme se na vás, přijďte včas! 

Vstupné dobrovolné 
 

 

 



 8 

  Obecní úřad informuje 
 

Důležité upozornění  

– informace pro chovatele hospodářských zvířat (ovce, kozy, koně) v obci 

Na základě požadavku Českomoravské společnosti chovatelů, Vás vážení občané, chceme 
informovat, co je Vaší povinností, pokud chcete nebo již chováte ovce, kozy či koně.  

Chov hospodářských zvířat se řídí těmito legislativními pravidly: 

Zákon č.154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých 
zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a 
evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

Vyhláška č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat 

89/2012 Sb. občanský zákoník 

Povinností chovatele je zaregistrovat provozovnu. Pokud to neprovede, vystavuje se nebezpečí 
pokuty, která může být až do výše 50000 Kč. Na stránkách Českomoravské společnosti 
chovatelů najdete podrobný popis, jak máte při registraci postupovat, a kdo registraci 
provozovny musí provést. Internetová adresa je  www.cmsch.cz  sekce evidence a označování 
zvířat: ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci.  

Tato povinnost se vztahuje na všechny chovatele ovcí, koz, koní, a to od počtu 1 kusu.  

Takže teď už víte, že musíte svůj chov ovcí, koz či koní zaevidovat, udělejte to proto bez váhání a 
v co nejkratší době. 

Zároveň žádáme chovatele těchto hospodářských zvířat, aby si je dostatečně zabezpečili, aby zvířata 
nepobíhala po obci, neničila zeleň v okolí,  květiny na hřbitově a nezanechávala po sobě 
exkrementy, které nikdo neuklízí. Rovněž by mohlo dojít ke kolizi s cyklistou či automobilem. 
Děkujeme za pochopení. 

- Starostka obce - 

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

Informace  pro občany  jiných členských států EU  

pro  volby  do zastupitelstev obcí, konaných  ve dnech 5. a 6. října 2018 
Právní úprava 

Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„volební zákon“) v § 4 a § 5. 

§ 4 Právo volit 

(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce za 
předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se 
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volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě 
nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v den 
voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den 
voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv, (dále jen „volič“); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části 
města se zvláštním postavením (dále jen „územně členěné statutární město“) anebo městské části 
hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu 
v tomto městském obvodu nebo městské části. 

******************* 

V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území České 
republiky (ČR) pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států EU, neboť 
Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako 
jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené volebním zákonem. 

Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, 
Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irsko, Italská 
republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské 
velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská 
republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, 
Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika 
Německo, Španělské království a Švédské království. 

Žádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by mohli občané jiného než členského státu 
EU volit a být voleni ve volbách do zastupitelstev obcí na území ČR, není ČR vázána. 

Právo volit mohou občané jiných členských států EU při volbách do zastupitelstev obcí na území ČR 
realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého 
seznamu voličů. 

Občané jiných členských států EU zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů z předchozích 
voleb do zastupitelstva obce 

Na základě § 28 volebního zákona vede obecní úřad pro účely voleb do zastupitelstev obcí dodatek 
stálého seznamu voličů. Postup obecního úřadu při vedení dodatku stálého seznamu voličů upravuje 
§ 3 a § 4 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Občan jiného členského státu EU, který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí 
volby do zastupitelstev obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby 
opakovat. 

Z dodatku lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit 
(ukončení pobytu na území ČR nebo úmrtí). 
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Občané jiných členských států EU, kteří požádají o zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
před volbami do zastupitelstev obcí konanými v roce 2018 

Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb 
do zastupitelstev obcí, jestliže o to sám požádá a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách 
do zastupitelstev obcí na území ČR. Znamená to, že údaje o státních občanech jiných členských států 
EU, kteří splňují podmínky pro výkon práva volit, ale sami o zápis do dodatku nepožádali, se z 
evidence cizinců do dodatku stálého seznamu voličů automaticky nepřenášejí. 

Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na základě žádosti občana jiného 
členského státu EU provést kdykoli do uzavření dodatku, ke kterému dochází 2 dny přede dnem 
voleb v 16.00 hodin. 

Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro 
tento zápis: 

a) státní občanství jiného členského státu EU, 

b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat i voliče, který v době 
podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb) 
a 

c) Povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem 
prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR (viz příloha).  

Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU 
pouze hlášené místo pobytu podle ustanovení § 93 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně některých zákonů, které je vyznačeno buď razítkem do 
cestovního pasu, nebo razítkem na hraniční průvodku. Opora pro uvedený postup vychází ze zásady 
rovného přístupu k občanům ČR a EU. Uplatnit volební právo ve volbách do zastupitelstva obce 
mohou jen občané, kteří jsou evidováni k pobytu v dané obci. 

U občanů ČR má tento evidenční charakter trvalý pobyt a u občanů jiných členských států EU 
splňuje tuto podmínku nejen povolení k trvalému pobytu, ale též potvrzení o přechodném pobytu. 
Požadavek na registrovaný přechodný pobyt u občanů jiných členských států EU vyplývá i z 
judikatury (Usnesení Krajského soudu v Brně 64A 6/2014-20). 

(výňatek z metodického stanoviska Ministerstva vnitra k postupu obecních úřadů – celé znění a bližší 

informace podá OÚ Pernink, evidence obyvatel – 1. patro) 

Obecní úřad Pernink na základě výše uvedeného doporučuje všem občanům jiných členských 
států EU, kteří mají zájem zúčastnit se voleb do zastupitelstva obce Pernink v roce 2018, aby se 
dostavili do kanceláře matriky 1. patro za účelem ověření zápisu do dodatku stálého seznamu 
voličů. 

               Za OÚ Pernink Klára Grohová 
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Přihláška k „vítání občánků“ 

pro děti s trvalým pobytem v obci Pernink 

 

Jméno a příjmení dítěte:       …………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození dítěte:         …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  ……………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kontaktní telefon, popř. e.mail: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Souhlasím/e se zpracováním uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, které jsou požadovány pro organizační zajištění slavnostního obřadu 

vítání občánků, a to pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do konání výše uvedeného obřadu.  

 

V Perninku dne: ……………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): ………………………………………………… 

 

 

------------------------------------------------- Poučení pro rodiče ------------------------------------------------- 

 

K obřadu „Vítání občánků“ mohou přihlásit rodiče své děti s trvalým pobytem v obci Pernink, které 

se narodily od 01.02.2017  

 

Vyplněnou přihlášku doručte na Obecní úřad Pernink: 

- osobně, nebo 
- poštou na adresu: Obecní úřad Pernink - matrika, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink 

 

Na základě doručené přihlášky Vám obecní úřad Pernink zašle pozvánku. Slavnostní vítání občánků 

se koná v obřadní síni Obecního úřadu Pernink, zpravidla  1x do roka. Obřad trvá cca 20 minut + 

fotografování. Účast Vašich rodinných příslušníků je vítána. 
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Srdečně Vás zveme 
na  

Vernisáž výstavy obrázků  
malého talentovaného malíře z Perninku,  
která se uskuteční ve čtvrtek 28. 6. 2018 od 17 hodin.  

v obřadní síni Obecního úřadu v Perninku. 

Výstava potrvá do 4.7.2018 v prostorách Obecního úřadu v jeho otevírací době. 
 

 

Vstupenky jsou nyní v prodeji v infocentru Pernink. 

Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR E 20101v 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 35, číslo 6, vydáno 8.6. 2018 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

        
     8. - 10.6.2018 Pernink Perninský masakr 3 - dřevosochání motorovou pilou 

09.06.2018 Boží Dar Horský půlmaraton 

12.06.2018 Horní Blatná Taneční odpoledne v hotelu Modrá hvězda 

16.06.2018 Nejdek Nejdecká pouť 

16.06.2018 Ostrov Městská slavnost s nádechem první republiky 

16. - 17.6.2018 Abertamy Abertamská pouť 

23.06.2018 Ostrov Tour de Kolečko 2018 

27.06.2018 Pernink Repríza divadelní veselohry "Balíme, králi Šénmane!" 

29. - 30.6.2018 Boží Dar Rock Point Horská výzva 2018 

14.07.2018 Jáchymov 7. montánní výšlap v okolí Jáchymova 

14.07.2018 Vysoká Pec Country sešlost 

21.07.2018 Potůčky Open air revival night 

28.07.2018 Boží Dar Anenská pouť 

08.09.2018 Abertamy Abertamský kros 

22.09.2018 Pernink Slavnosti 2018 

22.09.2018 Rýžovna Svatováclavské setkání 
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PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU 
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka. 

 

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

Brikety   (srn)                                                    - barevné kovy 
  S               Uhlí mostecké a ledvické                                   - železný šrot 

Dřevo                                                                 - některé druhy papíru                                                              
Pytlovaná paliva                                                  st, pá 10.00 – 16.00      
Písek, štěrk                                                          so 9.00 – 12.00  
                                                                            Výkupna Limnická Nejdek 
                                                                                   (pod garážemi)  

 Jarní sleva briket a uhlí! 
 
PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE. 
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM. 
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      Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 7.7.    Kino nehraje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.7.    PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY  ( USA 2018) Erotický thriller 
Nenechte si ujít vyvrcholení. Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. Anasasia 
Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné 
„Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno. Režisér James Foley (Padesát odstínů 
temnoty) okořenil pikantní erotickou romanci pořádnou dávkou thrilleru a svým hrdinům připravil 
několik nečekaných a nepříjemných překvapení. Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson, ad. Režie: 
James Foley. Doporučená přístupnost: od 15 let.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 21.7.   HMYZ (ČR, Slovensko 2018) Komedie, drama 
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků "Ze života hmyzu". Během zkoušky 
se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je posledním celovečerním filmem 
světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou 
převráceny na stolech. Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru, papundeklová 
motýlí křídla, pestře pomalovaná a černé lesklé krovky brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest 
místních ochotníků: režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka. 
Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. Během zkoušky se prolnou životy 
ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan 
Kopřiva, hrající Parazita sežere slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení do 
chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, 
čas nehraje roli. A to vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé 
jako hmyz. Hrají: Jan Budař, Jaromír Dulava, Jiří Lábus, Kamila Magálová, Pavel Nový ad.  
Doporučená přístupnost: od 15 let.  Délka filmu: ca. 98 min.                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soboty 28.7. ; 4.8. a 11.8 kino nehraje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.8.    TÁTOVA VOLHA  (ČR 2018) Komedie, drama 
Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s 
tím, že kromě jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně starého nemanželského 
syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská kresba. Eva je rozhodnutá 
nečekané odhalení velkoryse ignorovat, ale Tereza, které se vlastní život sype pod rukama, se k 
přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 
21 po stopách jeho bývalých milenek (Vilma Cibulková, Eva Holubová, Hana Maciuchová) a přátel 
(Boleslav Polívka, Emília Vášáryová), aby o tajemství zjistily víc …Režie: Jiří Vejdělek. Mládeži 
přístupno.  Délka filmu: ca. 90 min.                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.8.    SHERLOCK  KOUMES (USA-Velká Británie 2018) Dobrodružná detektivní 
animovaná komedie Sherlock Koumes líčí největší případ sádrové verze legendárního detektiva. Kdo 
jiný by měl vyšetřovat hromadné mizení zahradních trpaslíků? Zatímco na plátně se to bude hemžit 
trpaslíky, v pozadí filmu stojí samí obři. Produkoval ho zpěvák a skladatel Elton John, 
který Sherlocku Koumesovi věnoval speciální aranže svých největších hitů. Režie se ujal tvůrce první 
Kung Fu Pandy John Stevenson Mládeži přístupno.                 Délka filmu: ca. 86 min.         Český 
dabing. 


