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        Usnesení 18. zasedání zastupitelstva ze dne 15.6. 2020  
 

 
1/18/20 ZO určuje ověřovatele zápisu pány Aloise Štaubera a  Mgr. Michala Jelínka, pořizovatele 
zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro  8 hlasů,  proti  0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

2/18/20 ZO schvaluje program 18. Zasedání ZO Pernink včetně doplnění o projednání  v bodě 6) 
rozpočtové opatření č. 7/2020 a schválení žádosti o bezúročnou půjčku  na Město Ostrov a 
Karlovarský kraj ve výši 1,5 mil. Kč na nákup nemovitosti, schválení Dodatku č. 2 – AVE CZ 
prodloužení smlouvy o likvidaci komunálního odpadu do 31.12.2020. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti 
0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

3/18/20 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 17. Zasedání ZO Pernink. Hlasování:  pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 

4/18/20 ZO schvaluje účetní závěrku obce Pernink za účetní období roku 2019, sestavenou k 
 31.12.2019. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

5/18/20 ZO Pernink projednalo závěrečný účet obce Pernink za rok 2019, včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce Pernink za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením 
bez výhrad, závěrečný účet je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. Návrh byl přijat. 
 

6/18/20 ZO Pernink schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Pernink, příspěvková 
organizace za účetní období roku 2019, sestavenou k  31.12.2019 a dále ZO projednalo závěrečný 
účet  této příspěvkové organizace za rok 2019 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením , a to 
bez výhrad. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

7/18/20 ZO Pernink schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy 
Pernink, příspěvková organizace ze střediska 8800 ve výši  225829,11 Kč   a střediska 9900 ve výši 
49781,- Kč , a to u obou středisek  50ti% do rezervního fondu a 50ti% do fondu odměn 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat 
 

8/18/20 ZO schvaluje ZŠ a MŠ převod částky  170000,- Kč  z rezervního fondu  do investičního 
fondu na opravu učebny pracovního vyučování v hlavní budově  a pověřuje paní  ředitelku školy a 
účetní provedením. Hlasování pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

9/18/20 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého položkového členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 2 . Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat 
 

10/18/20 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020 dle předloženého položkového členění, které 
je součástí zápisu jako příloha č. 3.Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat 
 

11/18/20 ZO revokuje část usnesení 11/17/20 a to část první „ZO schvaluje Řád veřejného 
pohřebiště v obci Pernink“   druhá část usnesení zůstává v platnosti. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

12/18/20 ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště v obci Pernink, který byl dne 7.5.2020 schválen 
Krajským úřadem Karlovarského kraje se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary . Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
13/18/20 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou BP0, spol. s.r.o.,  se sídlem Lidická 
1239, Ostrov na částku 223000,- Kč bez DPH a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku 
č.1. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

14/18/20 ZO schvaluje podání žádosti na Město Ostrov, se sídlem  Jáchymovská  1, 353 01 Ostrov 
IČ 00254843 o bezúročnou půjčku ve výši 1 mil. Kč na nákup nemovitosti čp. 77 v Pernink a 
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pověřuje starostku podáním této žádosti. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl 
přijat. 
 

15/18/20 ZO schvaluje podání žádosti ke Karlovarskému kraji, se sídlem Závodní 353/88, 36001 
Karlovy Vary o bezúročnou půjčku ve výši  500tis. Kč na nákup nemovitosti č. 77 v Pernink. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

16/18/20 ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování 
komunálního odpadu“  s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., Pražská 1321/38a, 10200 
Praha, IČ 493356089 – prodloužení smlouvy do 31.12.2020 a pověřuje starostku obce podpisem 
tohoto dodatku č. 2. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
Další zasedání je plánováno na 7.9.2020.  
 
 
Poslední červnový den si přišli žáci naší školy pro vysvědčení 
 
Pro 1. stupeň  připravily paní ředitelka školy a  paní učitelky  slavnostní předání před školou. 
Vysvědčení dostaly nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří  s nimi od 10.března kvůli koronavirové 
nákaze museli zůstat doma a učit se s nimi. Přístup rodičů a dětí k domácí výuce a on-line výuce 
ocenila i paní ředitelka.  
Od školy se děti s rodiči a učiteli vypravili na zahradu mateřské školky, kde starostka vyhlásila 
vítěze soutěže o nejkrásnější obrázek, který malovaly děti na téma  „co jste dělali v době, kdy jste 
museli zůstat doma z důvodů Covidu19“. Soutěže se zúčastnili žáci 1. stupně, ze dvou tříd 2. stupně 
a také ti nejmenší z mateřinky. Z těch nejlepších obrázků uspořádáme výstavu, která bude ke 
shlédnutí v prostorách infocentra v budově obecního úřadu.  
A to nebylo všechno, děti dostaly od Obce ještě další dárek v podobě nových herních prvků, které 
budou sloužit nejen dětem ve školce a škole, ale i veřejnosti. Největší radost jsme udělali 
samozřejmě těm nejmenším, kteří hned vyzkoušeli hrad se třemi věžemi, dlouhou skluzavku a nové 
pískoviště. Tak věříme, že i v průběhu prázdnin bude dětské hřiště hojně navštěvováno. 
             -st- 
 
 

 

Vyjádření vedení obce k tragické železniční nehodě  

S hlubokým zármutkem se vracíme k neštěstí, které se stalo v úterý 7. července v odpoledních 
hodinách nedaleko železničního viaduktu v Perninku. Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým 
rodinám a přejeme brzké uzdravení všem, kteří byli při srážce dvou osobních vlaků zraněni. Pevně 
doufáme, že se nic podobného už nikdy nestane. 

Podobné tragické situace jednoznačně potvrzují nezastupitelnost integrovaného záchranného 
systému. Naši hasiči společně s hlídkou PČR a dobrovolníky z řad místních obyvatel zasahovali na 
místě nehody jako první a všichni si zasluhují ohromné uznání.  

Děkujeme všem zasahujícím složkám – hasičům, policistům, záchranářům a dalším dobrovolníkům, 
kteří odvedli naprosto profesionální práci. Děkujeme statečným cestujícím, kteří v tak stresující 
situaci zachovali chladnou hlavu a ti co mohli, pomáhali vážněji zraněným. Díky Vám!  
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        Poděkování  
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

 

     POPLATKY ZA VÝVOZ  

SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

ZA 1. POLOLETÍ 2020 

je možné zaplatit 

do 31. srpna 2020 

v Infocentru nebo na Matrice Obecního úřadu Pernink. 

  
 

 

Kompostárna 
 

Provozní doba pro občany Abertam a Perninku: 
(z jiných obcí nebudou odpady přijímány) 

 

STŘEDA: 9:00 – 12:00 
SOBOTA: 9:00 – 12:00 

 

Seznam odpadů přijímaných do zařízení: 
odpad rostliných pletiv (listí, tráva) 

 

Místo uložení: 
areál Horského statku Abertamy, zadní brána směr Rybná  

 

Kontakt: Jan Jůzl, tel. 602783059 
 

 

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 37, číslo 7-8, vydáno 13.7. 2020 
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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 01.09.2019  

 

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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                    Z Kroniky perninské  
 
 
Přinášíme další výňatky z našeho putování kronikou. 

1973 – Do nového školního roku 1973/1974 bylo zapsáno 237 žáků. Složení žactva: dětí 
z dělnických rodin 176, dětí rolníků 2, dětí ostatních rodin 58. Započalo se s budováním nové cvičné 
kuchyně v č.p. 219 a pokračovalo se ve stavbě koridoru v rámci akce „Z“. Na podzim byla pokryta 
střecha koridoru a zavedeno topení. Jiné události či akce v obci se nezaznamenaly. 

1974 – Archivy neprozradily nic zvláštního, co by stálo za záznam.  

1975 – V obci byly zahájeny přípravy pro výstavbu nákupního střediska v rámci akce „Z“. Dne 19. 
dubna navštívila školu 
exkurze složená 
z účastníků celostátní 
konference Jednoty čs. 
matematiků a fyziků. 
Bylo jich celkem 80 a 
to jak z ČSSR, tak i z 
dalších zemí: SSSR, 
Polska, Maďarska a 
NDR. Fyzikální 
pracovna naší školy 
vzbudila všeobecný 
obdiv a uznání všech 
přítomných vědců. 
V tomto roce byl také 
zahájen provoz 
lyžařského vleku nad 
nádražím.  

Zahájení provozu lyžařského vleku nad nádražím 

1976 – Rok voleb, pro další období byli zvoleni: předsedou MNV František Jindra, tajemníkem 
Josef Válek.  

Na jaře došlo k rychlému tání sněhu, spojenému s několikerou průtrží mračen, což způsobilo 
podobnou kalamitu, jaká byla ze stejných důvodů v roce 1952, kdy bylo nutno pumpovat vodu ze 
sklepů bytů. Tentokrát se tato divoká voda spokojila se smetením řady hromad polen do potoka, jenž 
se rázem změnil v prudkou řeku.  

V tomto roce dochází rovněž ke změně ve funkci ředitele školy, kdy p. Bída šel do důchodu a na 
jeho místo nastoupila Anna Veselá. Školní kronika dále konstatuje, že už delší dobu je postrádán 
školník, prakticky od roku 1970, kdy tehdejší školník Josef Válek přestal pracovat ve škole, protože 
byl zvolen do funkce MNV. Celkem bylo v tomto roce ve škole 257 žáků, z toho 124 žáků 
dojíždějících z obcí Abertamy, Horní Blatné, Potůčků a Pstruží. 

Pro roky 1977 a 1978 se opět nepodařilo v archivech nalézt nic natolik významného, aby to muselo 
být zapsáno do kroniky obce. Ovšem v kronice kolektivu pracovníků okresního zdravotního 
střediska se pod titulkem „Vítej na svět Ladislave“ píše: Dne 17. 5. 1978 v 10:15 hodin pomohl 
kolektiv OZS Pernink na svět děťátku paní Broni Vetešníkové. Chlapeček Ladislav se měl po 
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narození čile k světu. Ženská sestra Černíková následně zajistila odvoz rodičky s dítětem do 
nemocnice v Ostrově.   

V témže roce probíhají stavební práce na nákupním středisku. 

1979 – zahájil provoz Domov důchodců. V ten den bylo ubytováno prvních 6 obyvatel. Budova byla 
přestavěna z bývalé továrny na krajky nákladem 6,5 miliónů Kč. Vedoucím ústavu byl jmenován 
František Horký. 

V tomto roce škola oslavila své 45. výročí založení, byl k němu vydán Pamětní list se seznamy 
všech pedagogů, kteří se tu vystřídali od roku 1934. 

Zvláštní událost se stala na nádraží, kde vyhořel motorový vlak. Na uhašení se podílela zdejší 
jednotka PO. Druhá tragická událost se stala v Horní Blatné, kdy v hotelu Modrá hvězda usnul 
v pokoji číšník s cigaretou, která následně způsobila požár nábytku. Bohužel dým původce požáru 
udusil. 

V roce 1980 se žákyně naší školy pod vedením Jany Kunstové zúčastnily 3. celostátní spartakiády.  

V tomto roce došlo k jednomu největších požárů, jaké se kdy v této oblasti udály. Hořelo rašeliniště, 
což nebylo snadné uhasit. Požár způsobil značné škody jak na 
rašelině samé tak na strojích. 

Rok 1981 byl důležitým mezníkem pro další vývoj obce, 
protože v rámci integrace byla k Perninku připojena obec 
Horní Blatná. 

V červnových volbách byl zvolen Josef Válek předsedou MNV 
a Josef Mlateček místopředsedou.  

Současně byl v těchto volbách opět zvolen poslancem ONV 
Robert Piwko, který již tuto funkci zastává od roku 1964 a od 
roku 1976 je členem rady ONV. 

Pro účel stavby požární zbrojnice v rámci akce „Z“ byla 
odstraněna zřícená budova bývalého kravínu (č.p.213 na 
Karlovarské ulici). 

V tomto roce byla ve skluzu dokončena stavba nákupního 
střediska.  

Dne 28. října došlo k požáru v domě č.p.101 v Kostelní ulici, 
který založil obyvatel onoho domu. Současně vybuchl i 
plynovod umístěný v tomto bytě. Při likvidaci požáru nedošlo 
k žádnému zranění kromě samotného žháře, který vypadl 
z okna. Místní jednotka požární ochrany obdržela za likvidaci 
tohoto požáru čestné uznání od nadřízených orgánů. 

V roce 1983 vyhořel na Rybné seník. Současně došlo 
ke dvojnásobnému požáru v revíru Lesního závodu H. Blatná, 
které vznikly neopatrností a zachvátily velké plochy lesní 
půdy. Sbor požární ochrany v obou případech účinně zasáhl a 
dlouho držel hlídky, protože panovalo velké a nebývalé sucho.  
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             Vítání občánků Pernink r.1973 

 

To by bylo pro toto vydání vše a příště budeme pokračovat rokem 1984 a dále. Na úplný závěr 
uvádím jednu úsměvnou zajímavost z okruhu požární jednotky naší obce. V časopisu Požární 
ochrana z roku 1967 vyšel v textu uvedený článek. 

Zpracoval: Ladislav Vetešník 
Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ -   1988 str.84-88.  
Fotoalbum-obrazový archiv III. Historie obce Pernink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Likvidace bývalého kravína v Karlovarské ul. r. 1980 
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Stavba nákupního střediska v r. 1978 

První dny prodeje 
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                    PČR informuje  
 
 
Vydáváte se na dovolenou, dávejte na sebe pozor 
 

Během letních prázdnin se nás spousta vydává na dovolenou. Policisté Karlovarského kraje si pro 
Vás připravili několik rad, které Vám mohou usnadnit cestování a návrat domů. 
 

Než vyrazíte na cesty:  
• O svém odjezdu řekněte jen nejbližším osobám. Rozhodně na svou nepřítomnost 

neupozorňujte na sociálních sítích po dobu své dovolené. Mohlo by se Vám to vymstít. 
• Před odjezdem svůj byt či dům řádně zajistěte proti nezvaným hostům. Okna zcela uzavřete a 

dveře zamkněte.  
• Blízkou osobu požádejte o kontroly nemovitosti v době Vaší nepřítomnosti.  
• Před cestou si zjistěte, jaká bezpečnostní pravidla platí v místě Vaší dovolené. 
• Pokud budete cestovat vozidlem, zkontrolujte si dobře povinnou výbavu Vašeho vozu  a 

dolijte provozní kapaliny. Dále zkontrolujte také tlak v pneumatikách a dotažení kol.  
• Zavazadla ve vozidle by měla být řádně zajištěná proti pohybu v zavazadlovém prostoru, aby 

v případě dopravní nehody nedošlo k poranění pasažérů vozidla.   
• Jestliže vyrážíte na delší cestu, trasu si naplánujte dopředu, dělejte bezpečnostní přestávky a 

dodržujte dostatečný pitný režim.  
• V případě, že se cítíte unavení, zastavte vozidlo a projděte se. Nejlepší lékem na únavu je 

spánek.  Raději si pár minut zdřímněte, než byste ohrozili sebe, své blízké a další účastníky 
provozu.   

 

Přejeme Vám krásné prožití prázdnin a letních dovolených a hlavně šťastnou cestu domů.  
 

nprap. Mgr. Věra Nátková 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje 

 
 
 
 
 

 

                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

22. 7. 2020 Ostrov Ostrovský šlágr v parku 

25. 7. 2020 Boží Dar Anenská pouť 

31. 7. 2020 Ostrov Historky, pověsti a fámy ze starého Ostrova - hraná prohlídka 

1. 8. 2020 Potůčky 9.hřebečenský montánní výšlap 

1. 8. 2020 Ostrov 2.pivní slavnosti v pivovaru RUDOHOR 

8. 8. 2020 Pernink Krušnej seběh Pernink - Nové Hamry 

15. 8. 2020 Boží Dar Dámská pěší jízda 

15. 8. 2020 Ostrov Letní setkání krajkářek 

5. 9. 2020 Pernink Slavnosti 2020 

21. 9. 2020 Ostrov Večer s perninskou bylinkářkou Katkou Bílkovou 

27. 9. 2020 Ostrov Michaelská pouť 
 

 

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz 
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  Od 18:00 nebo 19:30 hodin         
  Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

Sobota 1.8.    Kino nehraje! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 8.8. v 19:30 hodin  3BOBULE (ČR 2019) Komedie  Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof 
Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a 
momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru 
s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech 
setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl se 
sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který 
cestuje s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou 
mají sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím 
ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena 
může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce (Václav Postránecký)… Režie: Martin Kopp. Mládeži 
přístupno. Délka filmu: ca. 100 min. Vstupné: Pouze 55,-Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.8. v 18 hodin MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU (Čína 2019) 
Animovaný/  Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich 
jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se naši hrdinové rozdělí a 
Brůča potkává malé vlčátko Feifei, které se chce stát statečným bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet 
na cestě za bratry. Mezitím mají Brumla a Vick starostí nad hlavu s kmenem domorodců, jehož náčelník se 
úplně zbláznil do Vicka. Podaří se naší neohrožené partě dostat zpět domů, než bude pozdě? Dobrodružství, 
jaké ještě nezažili, právě začíná! Režie: Leon Ding. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 90 min. Český 
dabing.                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 22.8. v 19:30 hodin  POSLEDNÍ ARISTOKRATKA  (ČR/SR 2019) Komedie    
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo – 
zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií (Yvona Stolařová) 
a temperamentní ženou Vivien (Tatiana Vilhelmová) na velký návrat do Čech. Čerství aristokraté jsou neznalí 
místních poměrů a nepolíbení českou realitou, někdejší vlast a zámecký život znají jen z prastarých vyprávění 
příbuzných. Záležitosti spojené s navrácením majetku pro ně řeší právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Po 
příjezdu rodina zjišťuje, že se zámek nachází ve stavu pozvolného rozkladu, stranou veškerého společenského 
dění. Jedinými stálými obyvateli Kostky jsou zpátečnický kastelán Josef (Martin Pechlát), bodrá hospodyně 
paní Tichá (Eliška Balzerová) a hypochondrický údržbář Krása (Pavel Liška). Zatímco osazenstvo Kostky 
pozvolna procitá z mátožného spánku porevolučních devadesátých let, rodina Kostkových stojí před těžkou 
volbou, zda generacemi vybudované sídlo prodat a vrátit se do Ameriky, nebo se pokusit zámek Kostka 
zachránit. Film vznikl podle stejnojmenné knihy Evžena Bočka. Režie: Jiří Vejdělek. Mládeži přístupno. 
Délka filmu: ca. 110 min 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 29.8. v 18 hodin TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES (Norsko, Kanada 2019) 
Animovaný/ dobrodružný/rodinný/fantasy/komedie. Velké dobrodružství malých hrdinů. Odpradávna 
leží kdesi v hlubokých lesích království trollů. Nikdo z nich nežere děti, ani nedrtí kameny. Mimo dosah a 
zájem lidí si v přítmí a stínu užívají spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Někdo má jednu 
hlavu, někdo dvě a někdo tři hlavy, někdo je trochu kouzelný a jiný vůbec, z někoho jde trochu hrůza, když se 
špatně vyspí, někdo už začíná věkem kamenět. Kryjí se před sluncem a dobře se baví…Režie: Kevin Munroe, 
Kristian Kamp. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 91 min. 


