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Perninský fotbal pomáhá 

 

V sobotu 4. 6. proběhla v Perninku na hřišti druhá benefiční akce pod názvem „Perninský 
fotbal pomáhá“. Tato akce je zaměřena na pomoc lidem, kteří trpí pohybovými problémy. 
Tentokrát jsme se rozhodli pomoct dvěma sympatickým klukům, a to Tomáškovi a Aleškovi. 
Jejich příběhy si můžete přečíst na stránkách www.perninskyfotbalpomaha.cz 

     Celou akci jsme pojmuli jako jednu velkou pomoc a zároveň jsme chtěli, aby se lidé 
bavili. Hlavním bodem programu byl zápas fotbalových osobností proti výběru Perninku. Za 
tým osobností hrál například Josef Němec, František Dřížďal, Lukáš Došek a mnoho dalších, 
kteří oblékali slavné dresy. Zápas řídil prvoligový rozhodčí Lukáš Nehasil, který nařídil dva 
pokutové kopy pro domácí Pernink, ale skvěle chytající Karlík vše lapil. Nakonec po 
heroickém závěru a nastavených deseti minutách, domácí borci vyrovnali a zápas skončil 
smírně 8:8.  

    V rámci benefice jsme sehnali velké množství originálních podepsaných dresů, které jsme 
dražili a veškerý výdělek šel na kluky. Zároveň lidé podpořili Tomáška s Aleškem 
příspěvkem do zapečetěné pokladničky. Dále lidé posílají peníze na transparentní účet, který 
jsme zřídili k tomuto účelu. Samozřejmě veškerý výtěžek z občerstvení putuje také do 
pokladničky. V tuto chvíli dáváme dohromady náklady a čekáme na rozpečetění 
pokladničky, takže si netroufáme odhadovat výši vybraných peněz, už teď víme, že to málo 
nebude. Doufáme, že konečná částka bude venku do pár dnů.  

     Jako další bod programu byl dětský den, který zorganizovala místní základní škola. 
Obrovský dík patří pedagogům a dětem, které pomáhaly na pohádkovém okruhu, malovaly  
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dětem na obličej, a především věnovaly celou volnou sobotu věci, která měla smysl. 
Děkujeme. 

     Večer nám zahrály tři kapely. A to napůl dívčí kapela Pjena, které děkujeme, že přijela 
jako záskok za nemocnou kapelu ADHD Helmut. Dál se představil Žhavý krok, který nás 
navštívil již podruhé, a nakonec zahrála pecka večera, a to Čistírna pokaždé jinak. Tato 
kapela rozjela takovou show, že tančili snad všichni, a ještě si všichni vytleskali dva 
přídavky. Nesmíme zapomenout na profesionální a lidský přístup pana zvukaře, také 
děkujeme. Nakonec nás celým dnem provázela formace Kawasaki duo, která podkreslovala 
benefici příjemnou hudbou.  

     Tato akce by nevznikla, kdyby nám nepomohlo mnoho našich kamarádů, ale i lidí, kteří 
prostě chtěli jen pomoct. Obrovský dík patří Láďovi Vetešníkovi za profesionální 
moderování, ale především za neustálé řešení našich dotazů, telefonátů, rad atd. Bez něho by 
to neproběhlo. Dále děkujeme obci Pernink za finanční příspěvek 5 000 Kč, zajištění 
mobilního záchodu a odvoz odpadu. Bez Martina Lišky bychom nesložili a neodvezli 
pódium. Naši fotbalisti přiložili ruku k dílu při stavění i bourání stanů. Hasiči nám poskytli 
stany, pivní sety atd. Honza Kotrla obvolal snad všechny kapely v Karlovarském kraji, aby 
nakonec sehnal náhradu za nemocnou kapelu. O občerstvení se postarali naši kamarádi 
z Mostu a Ústí nad Labem, kteří přijeli na vlastní náklady a celý den fungovali na dvou 
barech a u jednoho grilu. Těch lidí bylo obrovské množství. Děkujeme.  

     Co napsat na závěr… Jsme nadšení, kolik přišlo lidí, v jaké atmosféře celý den probíhal, a 
především kolik lidí má stále chuť pomáhat. Bez přátel by to nešlo. Tak snad za rok 
pomůžeme zase někomu jinému…  

                                                                                           Bráchové Michal a Martin Jelínkovi      
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   Zápis a usnesení  39. zasedání zastupitelstva obce 23.5.2022 
 

 

 

Přítomni viz prezenční listina 

Omluven: pan Jan Dvořák a pan Mgr. Michal Jelínek 

Ověřovatelé zápisu: pánové Jan Doležel a Václav Mašek 

Pořizovatel zápisu: Jitka Tůmová 

 

1/39/22 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Jana Doležela a Václava Maška 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou 

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

2/39/22 ZO schvaluje program 39. zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění v bodě č. 
14. rozpočtové opatření č. 5/2022, dále v bodě č. 16.  záměru pronájmu  části p.p.č. 33/1 
v k.ú.Pernink, dále v bodě 19. nabídku letní údržby,  v bodě 21. Smlouvu o zřízení 
věcného břemene na p.p.č. 2463/3 v k.ú. Pernink a  v bodě 21. nabídku geodeta za 
vytyčení osy komunikace a podélného profilu pro skrývku v lokalitě Nádražní a žádost 
o přepočítání částky za pronájem p.p.č. 316/1 a stpč.280 v k.ú. Pernink, stanovení počtu 
členů ZO pro volební období 2022-2026, stanovení volebních obvodů a změna pravidel 
prodeje nemovitého majetku obce 

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

3/39/22 ZO Pernink bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení 38. zasedání ZO 
Pernink bez výhrad 

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

4/39/22 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink, p.o. k 31.3.2022 

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

5/39/22 ZO Pernink schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková 
organizace se sídlem Karlovarská 118, 36236 Pernink výjimku z počtu žáků pro školní 
rok 2022/2023 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                 Návrh byl přijat 
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6/39/22 ZO Pernink bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2022 

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

7/39/22 ZO Pernink bere na vědomí provedenou kontrolu odvodu poplatku z pobytu za 
r. 2021  

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

8/39/22 ZO Pernink bere na vědomí Zprávu Policie ČR OO Pernink o bezpečnostní 
situaci    v obci Pernink za r. 2021                           

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

9/39/22 ZO Pernink schvaluje prodej části p.p.č. 349/1 o výměře  cca 400 m2 panu ing. 
Liboru Achacovi, bytem Biskupova 47, 13000 Praha 3    za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že 
kupující ponese veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti (pořízení GP, 
poplatek do KN a další) a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

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

10/39/22 ZO Pernink schvaluje prodej části p.p.č. 804/21 v k.ú. Pernink o výměře 13 m2 
za cenu Kč 150,-/m2  panu Martinu Růžičkovi, Rolavská 350/32, Karlovy Vary s tím, že 
strana kupující ponese veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti (pořízení GPP, 
poplatky do KN a další) a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 

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

11/39/22 ZO Pernink schvaluje s firmou Gasnet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
40001 Ústí n.Labem uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č.1000017243/2022/4000244550 a 
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

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

12/39/22 ZO Pernink schvaluje firmě CETIN, a.s. IČ 04084063, Českomoravská 
2510/19, 19000 Praha 9 Libeň umístění cca 5 sloupů na pozemcích obce v rámci 
modernizace telekomunikační sítě v obce Pernink s tím, že Obec Pernink požaduje 
upřesnění míst v terénu. 

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

13/39/22 ZO Pernink schvaluje nabídku firmy Videst, s.r.o., Mostecká 377, Otovice na 
připravenost výstavby pro inženýrské sítě za cenu 192473,92 Kč včetně DPH s tím, že 
částka bude uhrazena dle skutečně provedených prací dle původního rozpočtu PD SO 
001 firmy BPO Ostrov a pověřuje pana Martina Lišku pro jednání se zhotovitelem 
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Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0                                                Návrh byl  přijat 

 

14/39/22 ZO Pernink schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, p.o. příspěvek 
ve výši 30000,- Kč na úhradu výletu žáků školy do Prahy 

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

 

Změna č. 1 územního plánu obce Pernink a schválení vypracování Zprávy o uplatňování  

15/39/22 Zastupitelstvo obce Pernink 

1) Bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu na usnesení a posouzení podnětu 
žadatelů o změnu včetně obsahu změny, který zahrnuje rovněž vlastní podnět 
obce na změnu podle § 44 písmene a) stavebního zákona. 

2) Schvaluje v souladu s ustanovením ust. § 6 odst. 6, písmene b) žádost obce o 
pořizování podle § 6 odst. 2 stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby 
splňující kvalifikační požadavky podle § 24 stavebního zákona.  

3) Rozhodlo v souladu s ustanovením § 44 písmene d) za použití § 55a odst. (2) 
stavebního zákona o pořízení změny č. 1 územního plánu Pernink zkráceným 
postupem a o jejím obsahu s tím, že ve smyslu § 55 odst. (6) stavebního zákona 
podmiňuje pořízení změny úplnou úhradou nákladů uvedených v odstavci 2 
písm. f) jejími žadateli. 

4) Rozhodlo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem je paní Jitka 
Tůmová, starostka obce. 

5) Rozhodlo podle § 55 stavebního zákona o pořízení zprávy o uplatňování 
územního plánu Pernink, která bude obsahovat pokyny pro pořízení změny č. 2 
a jejímž pořizovatelem bude v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona úřad 
územního plánování Městského úřadu Ostrov. 

6) Rozhodlo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem zprávy o 
uplatňování územního plánu je paní Jitka Tůmová, starostka obce. 

7) Ukládá, paní Jitce Tůmové, starostce obce podat u MÚ Ostrov žádost o pořízení 
zprávy o uplatňování územního plánu. 

Hlasování: pro 6 hlasů, proti  0, zdržel se 1 hlas (p. Jan Doležel)             Návrh byl přijat 

16/39/22 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 a č. 5/2022 v předloženém 
položkovém členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 1 a 2 

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

17/39/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje části 2468/1  o výměře 40  m2 v k.ú. 
Pernink 
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Hlasování: pro 3 hlasy (paní Jitka Tůmová, pánové Václav Mašek a Martin Liška), 
proti 0, zdržel se 4 hlasy (pánové Petr Groh, Alois Štauber, Jan Doležel a ing. Ladislav 
Vetešník)                                                                                                     Návrh nebyl přijat 

 

18/39/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje p.p.č. 976/14 o výměře 509 m2 v k.ú. 
Pernink 

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

 

19/39/22 ZO Pernink neschvaluje záměr pronájmu p.p.č. 771/1 o výměře 370 m2 v k.ú. 
Pernink z důvodů uzavření pachtu na tomto pozemku 

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

 

20/39/22 ZO Pernink schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 33/1 o výměře  cca 150 m2 
v k.ú. Pernink 

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

21/39/22 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje pozemků určených k výstavbě 9 
rodinných domů v lokalitě Nádražní včetně podmínek a pravidel prodeje přijatých ZO 
Pernink dne 23.5.2022,  které jsou součástí zápisu jako příloha č. 3 a jsou rovněž 
součástí  zveřejnění tohoto záměru 

Předmětem záměru prodeje jsou pozemky: 

1)  p.č. 792/25 o výměře 1305 m2 

2) p.č. 792/26 o výměře 1333 m2 

3) p.č. 792/27 o výměře 1536 m2 

4) p.č. 792/28 o výměře 1358 m2 

5) p.č. 809/82 o výměře 1177 m2 

6) p.č. 809/83 o výměře 1590 m2 

7) p.č. 809/84 o výměře 1431 m2 

8) p.č. 809/95 o výměře 708 m2 a 809/96 o výměře 230 m2 (oba pozemky budou tvořit  
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jeden celek, proto se prodávají dohromady) 

9) p.č. 809/97 o výměře 516 m2, 809/98 o výměře 227 m2 a 809/99 o výměře 229 m2 
(tyto tři pozemky budou   tvořit jeden celek, proto se prodávají dohromady) 

Hlasování: pro 7 hlasů, proti  1 hlas (p. Jan Doležel), zdržel se 0            Návrh byl přijat 

 

 

22/39/22 ZO Pernink schvaluje Smlouvu s Karlovarským krajem se sídlem Závodní 
353/80, Karlovy Vary o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 
mapy KK a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

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

 

23/39/22 ZO Pernink schvaluje uzavřít s panem Jiřím Hudečkem, nar. 18.8.1963, 
Rybničná 481, Abertamy, IČ 16700309 Smlouvu o letní údržbě na roky 2022-2025 za 
nabídkovou cenu: traktor 900,- Kč/hod., 1. seč Kč 2,50,-/m2, 2. seč Kč 2,-/m2, 
křovinořez 7,- Kč/m2, manuální práce 200,-Kč/hod. to vše + DPH a pověřuje starostku 
obce podpisem Smlouvy o dílo, a dále pověřuje pana Jana Doležela zadáním prací  a 
vymezení ploch  v rámci letní údržby                                               

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

24/39/22 ZO Pernink schvaluje uzavřít s firmou Biskupství plzeňské, se sídlem nám. 
Republiky 234/35, 30100 Plzeň IČ 45334439 Smlouvu o zřízení věcného břemene na 
p.p.č. 2463/3 uložení zemní přípojky plynu za jednorázovou úplatu, a to Kč 1200,-  a 
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy 

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

25/39/22 ZO Pernink schvaluje panu Františkou Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink 
IČ 11393203 snížení částky za pronájem p.p.č. 316/1 a stpč. 280 z důvodů zmenšení 
plochy o cca 170 m2 na částku Kč 33000,-- 

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

26/39/22 ZO Pernink stanovuje  počet členů zastupitelstva obce pro volební období 
2022 - 2026 na 9 (slovy devět) a dále stanovuje 1 volební obvod jak pro volby do 
zastupitelstva obcí, tak i do Senátu Parlamentu České republiky 

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

 

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 01.04.2021  

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. 



 9 



 10 

                                                                               Zprávy ze základní školy 
 

Co se děje u nás ve škole 

Během března k nám do školy přišlo plno ukrajinských kamarádů. To jsou naše společné 
Velikonoce. Seznámili jsme je s našimi zvyky, my s těmi jejich. 

 

Tradiční „Čarodějnice“ nechyběly ani letos. Už od rána se ve škole scházely rozličné 
čarodějnice, společně jsme se vydali na čarodějnou stezku a celé dopoledne zakončili 
opékáním buřtů na školní zahradě. 

 

Spolu s okolními školami se na konci května uskutečnil projekt „Co dobrého si uvaříme“. 
Všechny třídy měly za úkol připravit společně nějaké pohoštění pro ostatní. Všem se to moc 
povedlo. Proběhla i soutěž družstev a výtvarná soutěž – tvoříme z těstovin. 
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Začátkem června jsme se připravovali na dvakrát odložený školní výlet do Prahy. Nejprve 
jsme nasedli na loď a cestou po Vltavě si prohlédli nejdůležitější památky Prahy. Odpoledne 
nás čekala exkurze na letišti. Všem dětem patří za celý výlet ohromná pochvala, chovaly se 
vzorně. 

       

 

Pochvala patří i dětem, které pomáhaly na Dětském dni v rámci sobotní benefice, kterou 
pořádali páni učitelé Jelínkové. Někteří stáli na stanovišti v Pohádkovém lese, jiní  pomáhali 
na hřišti u elektronických stavebnic nebo s malováním na obličej. Hrdinou dne se stal 
Maxim, který si zahrál fotbal s českými reprezentanty. 

 

 

 

Během jara proběhly i jiné akce - navštívila nás policie s besedou o bezpečném chování na 
silnici a při cestě do školy.  

Tělocvik může probíhat i venku, nejen v tělocvičně a důležité jsou také přírodovědné 
vycházky, které absolvovali sedmáci s p.uč. Tyrovou. 
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Ještě jeden velký úspěch – na třetím místě v kraji se umístila Kačka Dimitrovová v soutěži 
Mladý zahrádkář. Pochvala patří i zbylým třem účastnicím. 

 

V květnu začal ve škole pracovat turistický kroužek  - první výlet proběhl na Blatenský vrh, 
při druhém se děti podívaly na Pajndl. 
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  PČR informuje  
 

 

 

Evropský den proti vloupání 

KARLOVARSKÝ KRAJ – Zabezpečte si svůj majetek.  

Máme tu červen, a tak můžeme konečně říci, že nastal měsíc vítající letní období a s ním i 
čas dovolených a letních radovánek. Krom toho nám však také přinese Evropský den proti 
vloupání, který tento rok připadá na středu 15.6.2022. Tento den je také připomínkou toho, 
aby lidé při svých dovolenkových a letních radovánkách nezapomínali na řádné zabezpečení 
svého, na nějaký čas opuštěného, domova.  

Proto bychom si měli uvědomit, že je důležité dodržovat několik základních preventivních 
rad, které nás mohou ochránit před nezvanými hosty a vloupáním do našich obydlí. Zloději 
jsou totiž vynalézaví a využijí každé příležitosti. 

Řádné uzamykání objektu - Při odjezdu zkontrolujte řádné uzavření a uzamčení všech 
oken i dveří. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče. Dnešní moderní 
technologie dokážou navodit zdání, že je uvnitř Vaší nemovitosti někdo stále přítomen, a to 
například automatickým rozsvěcením světel. 

Neupozorňujte na nepřítomnost - O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, 
kterým věříte. Nikdy nenechávejte vzkazy na dveřích o své nepřítomnosti. Dobu své 
nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích. Požádejte 
důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala 
květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude 
jevit jako opuštěný, prázdný. 

Chraňte cenné předměty - Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty. Nechlubte se 
před cizími lidmi, co máte doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. 
Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na 
různá těžko předvídatelná místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.  

Označte a sepište cennosti - Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit. 
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických 
výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti 
označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky. Cennosti, které není snadné 
označit, si vyfotografujte. Tato opatření v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení 
a identifikaci a ulehčí tak práci pojišťovně a policii. 
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Okolí domu - Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či 
sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže. 

Přehledný prostor před objektem - Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje 
odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a 
stromy nezakrývaly velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. 
Keře vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze 
kontrolovat, zda je vše v pořádku 

Pokud se i přes naše preventivní rady stanete obětí vloupání, ihned volejte na linku 158. Do 
domu či bytu nevstupujte, může se stát, že pachatel je stále uvnitř. Pokud do domu či bytu 
vstoupíte, buďte obezřetní, nemanipulujte s předměty a byt neuklízejte, mohli byste uklidit i 
stopy, které zde pachatel zanechal a ztížit nám tak jeho dopadení. 

                              

                                                                                                         por. Mgr. Lucie Machalová  

                                                                                                                       komisař 
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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 39, číslo 6, vydáno 8.6. 2022 

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

10.6.  18.00  
Noc kostelů – Jáchymov, Hroznětín od 17.00, 
Horní Blatná, Abertamy od 18.00, Pernink od 
19.00 

10.6.  12.00 Boží Dar 
Pochod Boží Dar – Oberwiesenthal 5 km, 10 km 
– program pro děti a rodiče, ochutnávky českých a 
saských specialit 

11.6.  9.00 Pernink 
Stříbrná stopa – běžecký a turistický seriál výletů 
po krušnohorské krajině – 2. etapa 

14. 6. 19.30 Ostrov 
Obecně prospěšná strašidla – Ochotníci Ostrov- 
DK 

17. 6. 
Karlovy 
Vary- 
Rolava 

Rocková plovárna 1 – Karlovarské kulturní léto – 
Uriah heep revival, Black moon, The cash, Parolet 

18.6.  9.50 Nejdek 
Nejdecká pouť -  Bára Basiková, Roman Vojtek 
s kapelou, Voxel & spol., Queenmania, Memory 
Band Jiřího Schelingera 

18.6. 
14.00 – 22.00 

Ostrov 
Den pro Ostrov - program pro rodiny s dětmi. 
Hlavní hvězda večera bude kapela Žlutý pes 

18.6.  11.00 Potůčky 

Oslavy 115 let SDH Potůčky – program pro děti, 
vystoupení Marcely Holanové, skupiny Maxíci, 
Lucie revival, dechovky Crandorfer Muzikanten – 
SKIPOT 

24. 6. 
10.00 – 17.00 

Ostrov Ostrovské trhy 

25.6.  19.00 Potůčky Danceparade Potůčky – SKIPOT party 
30.6.  16.00 Pernink Vernisáž Jitky Větrovské „Minerály 

v pastelech“ – Květiny od Martiny 
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