
    

37. ročník, rok 2020, číslo 9 
 

 

 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

dovolte mi pár slov k dění v obci. Nejprve bych se zmínila o dotacích, které jsme v letošním roce 
obdrželi od Kraje a budeme tedy pokračovat v opravách místních komunikací a také nemovitostí 
v majetku obce. V průběhu října provede Údržba silnic Karlovarského kraje opravu Meinlovy ulice. 
Celková cena, která byla vysoutěžena, činí 988 276 Kč, Kraj na ni uvolnil 250 000 Kč. Dále dojde 
v suterénu budovy školní družiny k výměně vchodových dveří a 11 oken, tady nám Kraj poskytl 50 
000 Kč, celkový náklad je pak 113 750,55 Kč a výměnu bude provádět firma 3xN, spol. s.r.o. 
z Karlových Varů. Dále jsme od památkové péče Kraje obdrželi 300 000 Kč na opravu přední stěny, 
vrat a okna v Kontribučenské sýpce. V současné době provádí firma uměleckého truhláře pana 
Svobody z Rokycan repasi vrat a výrobu nového okna. Vše je v souladu s národním památkovým 
ústavem, neboť se jedná o kulturní památku a hodnota těchto oprav je vyčíslena na cca 360 tis. Kč.  

Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci na výstavbu parkoviště u panelových domů, 
kde vznikne 24 parkovacích míst. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele akce. 
23.9. bude vybrán vítěz s nejvýhodnější nabídkou. Výstavba parkoviště proběhne až v příštím roce.   

V letošním roce jsme již zrealizovali opravu chodníku v Karlovarské ulici od mostu u obecního 
úřadu až k budově bývalé fary, práci provedla firma pana Štefana za nabídkovou cenu 202 tis. Kč.  
Také finišuje projektová dokumentace na výstavbu přístupové cesty k pozemkům určeným ke stavbě 
rodinných domů včetně inženýrských sítí. Firma BPO Ostrov, která projekt zpracovává, by měla 
v nejbližší době požádat náš stavební úřad o územní řízení, po vydání územního řízení pak požádá o 
stavební povolení Stavební úřad v Ostrově. Tak věřím, že se nám všechny akce povedou dovést do 
zdárného konce. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kdo se podíleli na organizaci našich Slavností, které 
se letos konaly první sobotu v září. Oslava se opět velice povedla, i když nám trochu „sprchlo“.  

Přeji Vám všem pevné zdraví, 

Vaše starostka  Jitka Tůmová   
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        Usnesení 19. zasedání zastupitelstva ze dne 31.8. 2020  
 

 
1/19/20 ZO Pernink určuje ověřovateli zápisu pány Petra Groha a Václava Maška, pořizovatelem 
zápisu  paní Jitku Tůmovou. Hlasování: 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

2/19/20 ZO Pernink schvaluje program jednání  19. zasedání včetně jeho doplnění o projednání 
záměru prodeje částí p.p.č. 771/1 v k. ú. Pernink v bodě č. 10. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. Návrh byl přijat. 

3/19/20 ZO Pernink bere na vědomí informaci o provedené kontrole plnění usnesení 18. Zasedání 
ZO Pernink. Hlasování: pro  6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

4/19/20 ZO Pernink schvaluje  od 1.1.2021 příspěvek za odvoz směsného odpadu pro trvale bydlící 
občany v obci Pernink , pro fyzické osoby podnikající v obci, či právnické osoby s trvalým pobytem 
v obci Pernink  za odvoz 1 ks popelnice ve výši  130,- Kč, pro ostatní /majitele rekreačních domů, 
chat, chalup či rodinných domů na území obce Pernink/ schvaluje paušální příspěvek ve výši 1300,- 
Kč,   tj. 12 popelnic/rok, 13. a další popelnice pak bude zpoplatněna částkou Kč 130,-. Hlasování: 
pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

5/19/20 ZO Pernink schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 předložené v položkovém členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl 
přijat. 

6/19/20 ZO Pernink schvaluje bezplatnou výpůjčku movitého majetku obce Pernink Základní škole 
a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace, se sídlem Karlovarská 118, Pernink, a to herních 
prvků umístěných na p.p.č.287/10 v k.ú. Pernink, v účetní hodnotě 502.537,20 Kč a pověřuje 
starostku obce podpisem Smlouvy o výpůjčce,  soupis herních prvků je součástí zápisu jako příloha 
č. 2. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  

7/19/20 ZO Pernink bere na vědomí informace o schválených závěrečných účtech za rok 2019 za 
Sdružení Krušné hory západ, Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech a Svazku obcí 
Bystřice. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat 

8/19/20 ZO Pernink schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě navazující na žádost o 
připojení č. 4121665787 na budoucí investiční opatření s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502 a pověřuje starostku obce Pernink podpisem této 
smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

9/19/20 ZO Pernink schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 
940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: 
pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

10/19 ZO Pernink schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo  na  akci: „Pernink-oprava živičného povrchu 
v ul. Meinlova“,  a to s firmou Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem Na Vlečce 177, 
36001 Otovice za cenovou nabídku Kč 988276,- včetně DPH a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

11/19/20 ZO Pernink schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na akci: „Výměna oken v čp. 290“, a to 
s firmou 3xN spol. s.r.o., Rosnická 198, Karlovy Vary za cenovou nabídku Kč 113750,55 vč. DPH a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
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12/19/20 ZO Pernink schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na akci:  Pernink, kontribučenská sýpka – II 
etapa oprava přední stěny a portálu budovy“ na opravu vstupních  vrat a zhotovení nového okna 
s firmou Svoboda s.r.o, umělecké truhlářství, Roháčova 768/III Rokycany za nabídkovou cenu  za 
opravu vrat Kč 269319,- vč. DPH a za nové okno Kč 35332,- vč. DPH a pověřuje starostku obce 
podepsáním smlouvy o dílo. Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

13/19/20 ZO Pernink schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 580/1 v k.ú. Pernink o výměře cca 370 m2 
a dále záměr prodeje částí p.p.č. 771/1 v k.ú. Pernink o výměře cca 80 m2 . Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat 

Další zasedání bude   12.10 .2020.  

 
 

                    Zprávy ze základní školy  
 

První měsíc školního roku 
 
Základní škola Pernink odstartovala 
svůj další školní rok dne 1. září 2020. 
Slavnostní zahájení proběhlo před 
školou v 8 hodin ráno. Přivítali jsme 
nové prvňáčky, šesťáky, ale  
samozřejmě i žáky stávající z ostatních 
tříd, včetně žáků devátého ročníku. 
Těm bylo popřáno extra štěstí do 
školního roku, jelikož pro ně bude 
náročnější, z důvodu přijímacích 
zkoušek na střední školy. Úvodní 
slovo si před nastoupenými třídami 
vzala nejprve ředitelka základní školy, 
paní magistra Hana Dlouhá a poté se 
slova ujala paní starostka Jitka 
Tůmová. Všem dětem, rodičům i 
učitelům bylo popřáno mnoho sil, úspěchů a štěstí po celý školní rok. 
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První dny se odehrály ve znamení adaptačních dnů. První z nich trávili stupně rozděleně, každý na 
jiném výletě. První stupeň se vydal na procházku do lesů, kde v rámci procházky proběhlo i čištění 
lesa a potůčku. Druhý stupeň se vydal na Blatenský vrch a vlčí jámy. Na Blatenském vrchu proběhlo 

občerstvení a také 
návštěva rozhledny. 
Tímto bychom rádi 
poděkovali paní 
Mitterpachové, za volný 
vstup na rozhlednu pro 
všechny děti a učitele. 
Druhý adaptační den 
strávili oba stupně 
společně.  
Nejprve vyrazili na 
zahradu MŠ opéct vuřty a 
poté si děti zahrály různé 
kolektivní hry. Z důvodu 
nepříznivého počasí ale 
probíhaly hry v 
tělocvičně školy.  

Žákům i učitelům se oba adaptační dny vydařily a líbily. 
 
Nejdůležitější aktivitou září bylo vytvoření nových webových a facebookových stránek Základní a 
mateřské školy. Na stránkách naleznete veškeré důležité a aktuální informace. Facebook školy slouží 
hlavně jako fotoalbum, tudíž veškeré fotografie z akcí naleznete na facebookových stránkách. Na 
tvorbě stránek se podělují také učitelé a děti. Tímto také děkujeme paní učitelce Kučerové za 
vytvoření stránek a jejich pravidelnou aktualizaci. 
 
www.zsamspernink.cz , www.facebook.com/…ink 
 
Základní a mateřská škola Pernink přeje všem mnoho úspěchů, štěstí a hlavně, v této nelehké době, 
spoustu zdraví. Věříme, že veškerá opatření jednou pominou a my se do školy opět vydáme bez 
strachu, bez roušek a bez desinfekce. 

 
Za pedagogický sbor, Nikol Kučerová 
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Co je možno považovat za objemový odpad:  

stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od 
domácích přístrojů a zařízení, apod. 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  

nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových jader, 
nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, popel, odpad z 
likvidace autovraků, pneumatiky, staré oblečení, hadry a boty, případně pytle a 
krabice naplněné drobným odpadem z domácností, záchody, umyvadla, dveře, apod.  

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají nebezpečné 
vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a akumulátory, zářivky a ostatní 
odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a 
mrazničky, zářivky, televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a 
pryskyřice, organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 
fotochemikálie, pesticidy, jakož i  obaly a odpady znečištěné látkami. 

Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které 
předají osobně objemový i nebezpečný odpad! 

Dodržujte prosím bezpečné rozestupy! 

 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 
proběhne   

v sobotu 17. října 2020 

!!!  pouze na jednom stanovišti !!! 

a to u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 

v době od  9.00 do 12.00 hod. 
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                    Z Kroniky perninské  
 
 

Dnes přinášíme poslední citace z našeho putování kronikou 

Rok 1984 se stal významným pro Pernink, protože byl ustanoven střediskovou obcí. Byl to 
významný rok rovněž pro školu, která oslavila své 50. výročí založení. V tomto roce vyhořela 
papírna ve Pstruží, hašení se zúčastnili i naši hasiči. Koncem listopadu vichřice vyvrátila či polámala 
v horské oblasti Krušnohoří dalších 100 tisíc m3 dřevní suroviny. Hrozilo napadení kůrovcem. 
Situaci zkomplikoval sníh, který v tomto roce přišel brzo. 

 
V roce 1985 vychází poprvé 
Perninský zpravodaj obsahující 
různé informace ze života obce. 
Časopis vychází každý druhý 
měsíc nákladem 500 ks. 
Odpovědným redaktorem je Vilém 
Gibiec a grafickou úpravu provádí 
Milan Zahrádka. Koncem dubna 
napadlo v obci 50 cm sněhu, takže 
se ani pro závěje na ulicích 
neuskutečnil Prvomájový průvod. 
21. prosince pronikla do oblasti 
Perninku vlna zemětřesení o síle 
4,9 stupňů Richterovy stupnice.  
 

Ceny potravin a spotřebního zboží k roku 1985: 
1 kg tlačenky – 25 Kčs, houska - 30 haléřů, 1 l mléka – 3,20 Kčs, pivo 11° Karel – 3 Kčs, Plzeňský 
prazdroj – 6 Kčs, rum 1l – 100 Kčs, televizor černobílý 2.900-4.900 Kčs, televizor barevný 8.500-
15.000 Kčs, automobil 63.000-83.000 Kč.  
 

V roce 1986 byl zvolen novým předsedou MNV Robert Piwko. V tomto roce jsou v obci evidovány 
tyto volnočasové kroužky: ZŠ Pernink – mladí turisté, hraničář, přírodovědci, filatelisté, 
fotokroužek, dovedné ruce;  ČSPO – mladí požárníci; Svazarm – střelecký kroužek, modelářský 
kroužek; TJ Sokol –lyžaři, běžci, skokani. V obci bylo k tomuto roku zapojeno do práce s mládeží 
15 vedoucích, 196 dětí, soustředěných ve 14 kroužcích a 4 organizacích. V roce 1986 bylo započato 

s akcí, která měla nevídaný význam a 
ohlas. Z iniciativy TJ Sokol Pernink byl 
založen SUPERPOHÁR. Soutěžilo se 
v disciplínách, jež stanovovala a 
zajišťovala jednotlivá družstva podle své 
volby, každé družstvo jednu disciplínu: 
štafeta na lyžích, odbíjená, chůze na 
štaflích, nohejbal, požárnická štafeta, 
minikopaná, branná soutěž (střelba a hod 
granátem), stolní tenis. Soutěžilo se po 
celý rok. V prvním ročníku Poháru 
zvítězili Lyžaři TJ Sokol, druzí byli 
Fotbalisté a třetí Požárníci. Pro další 
ročníky bylo rozhodnuto, že každý rok 
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se vystřídají jednotlivé organizace jako garanti soutěže. V roce 1986 proběhl také tradiční fotbalový 
zápas Hasiči:Svazarm s výsledkem 2:2. V tomto roce naší obcí procházela etapa 39. ročníku Závodu 
Míru. Také je zaznamenána velká úroda hub, obzvlášť hřibů smrkových. 
 
V roce 1987 proběhl II. ročník Superpoháru, ve kterém soutěžilo 8 družstev a celkově zvítězilo 
družstvo SSM Fortuna (2. místo Svazarm, 3. místo Sokol-kopaná). Z iniciativy Svazarmu, který byl 
pro tento rok garantem soutěže, byl založen SUPERPOHÁR MLÁDEŽE. Závodilo se ve sjezdu a 
běhu na lyžích, střelbě, plavání, v požárnické štafetě a závodu branné zdatnosti.Celkem se akce 
zúčastnilo 100 mladých sportovců (63 chlapců a 37 dívek). 11. června vyšel v Zemědělských 
novinách článek o Perninku pod titulem „Dveře otevřené rekreaci“. 8. srpna probíhala v naší obci 
terénní soutěž motocyklů ENDURO jako přebor ČSR. Školní rok shromáždil 225 žáků. 12. září byla 
uskutečněna již 1200 svatba na MNV Pernink od roku 1950. Prvními snoubenci v roce 1950 byli 
Josef Papáček a Květoslava Drbohlavová. První tři děti, které se narodily po osvobození republiky 
v roce 1945, byly: 18. května Petr Karel Rossner z č.p. 266, 28. května Roswilda Marianne 
Grosserová z Kostelní 111 a 20. června Monika Stahlová z Nádražní č.p.296. První české dítě 
v Perninku se po válce narodilo 5. prosince 1945 a byl to Jan Hrach. 19. listopadu bylo obci Pernink 
přesně 455 let, soudě podle pečetě, jež byla vybavena dodatkem čili datem vzniku horního města. 
Tento rok se celkem narodilo 13 dětí a bylo uzavřeno 16 sňatků. Ke konci roku je ve střediskové 
obci Pernink celkem 1104 obyvatel. 
 
Rokem 1987 bych uzavřel naše putování 
kronikou. Veškeré výňatky byly autentické 
a věřte, že někdy bylo opravdu obtížné 
vybrat pouze věcná fakta. Historie naší obce 
je velmi bohatá, obzvláště počátky jejího 
vzniku, kdy jsme právem užívali titul 
hornického města.  
V současné době jsme obcí, která má stále 
rozsáhlý potenciál v různých směrech 
rozvoje. Je jen nás, jak s ním naložíme a co 
zanecháme dalším generacím jako ty 
předešlé nám. Unikátní příroda, historické 
budovy, strategická poloha a další řadí naši 
obec mezi místa, kde se dobře žilo, žije a bude žít. 
 

Mějte se krásně a někdy opět nashledanou, Ladislav Vetešník  

 

 

 

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 9, vydáno 21.9. 2020 
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                    PČR informuje  
 
 
Nenechte se podvést a okrást! 

Policisté Karlovarského kraje se jako každoročně zaměřují při svých preventivních akcích na jednu 
z nejzranitelnější část naší populace – seniory. Ti bývají oblíbeným terčem zejména pro podvodníky, 
kteří cílí především na jejich osamělost a dobrotu. Podvody zaměřené na seniory bývají páchány 
nejčastěji prostřednictvím domácích návštěv, telefonicky nebo stále častěji i v online prostředí. Aby 
ubylo těchto protiprávních útoků, připravili policejní preventisté pro seniory nový preventivní 
projekt s názvem Nenechte se podvést a okrást!, jenž bude realizován od začátku září přibližně do 
konce letošního roku. 

Cílem preventivního projektu je varovat seniory před nástrahami podvodníků a připravit je na možná 
rizika s tím spojená. Podvodníci mohou při nezvané návštěvě seniory připravit mnohdy i o 
celoživotní úspory.  Může se jednat například o situaci, kdy si přijdou půjčit jen tužku, neboť to a 
spoustu dalších smyšlených historek mají podvodníci v záloze. V nebezpečí jsou však senioři i za 
zamčenými dveřmi svého bytu. Podvodníci se s nimi mohou spojit prostřednictvím telefonátů 
případně internetu, kde se velká část seniorů stále častěji také pohybuje.  Policisté proto budou 
seniory před různými nástrahami vychytralých podvodníčků varovat a upozorňovat je na nejnovější 
trendy podvodů páchaných právě na osobách staršího věku. 

Smyslem projektu je oslovit co největší počet seniorů našeho kraje. Projekt proto bude probíhat ve 
dvou vlnách souběžně. První vlna je zaměřena na tzv. neaktivní seniory, kteří nechodí do žádných 

seniorských spolků nebo organizací a 
většinu času tráví doma. Probíhat bude 
prostřednictvím rozhlasového vysílání 
Českého rozhlasu, kde budou po dobu tří 
měsíců vysílány 3 různé audiospoty 
upozorňující na danou problematiku. Druhá 
část projektu je pak namířena na aktivní 
seniory, kteří navštěvují různé seniorské 
spolky či společenské události. Ve 
spolupráci s obcemi v našem kraji či 
jednotlivými seniorskými spolky budou 
policisté pořádat preventivní besedy na 
téma podvodného jednání na seniorech. 
Z besed senioři určitě neodejdou 
s prázdnou, kromě užitečných rad a 
informací si od policistů odnesou na 
památku i drobné dárečky. Celý 
preventivní projekt je financován 
z prostředků Ministerstva vnitra České 
republiky. 

V případě Vašeho zájmu o besedu nás 
prosím kontaktujte na emailové adrese: 
vera.hnatkova@pcr.cz  

nprap. Mgr. Věra Hnátková 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství 
policie Karlovarského kraje 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 

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

22. 9. 2020 Ostrov Den seniorů 

26. 9. 2020 Rýžovna 14. Svatováclavské setkání 

30.10.2020 Perninnk Divadelní představení - Hřbitovní aktovky 

 

 

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz 
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Trochu neobvyklé filmové představení 
 

 

 

Trochu jiný začátek filmového představení, než na co jsou diváci perninského kina zvyklí, se udál 
v sobotu 8.8.2020 večer v 19:30 hodin. Promítal se premiérový film 3Bobule a jelikož distributor 
vyžadoval zvýšit vstupné na 80,-Kč, rozhodlo se, že se to divákům nějak vynahradí. A tak každý 

divák, který přišel do kina, dostal… no, co jiného než bobule�. Bobule vinné révy z jižní Moravy 
a to jak v té tekuté, tak i v té klasické podobě (pro řidiče). Diváci byli spokojení, což nás velice těšilo 
a nikdo proti vyššímu vstupnému neprotestoval. 

Krátce před začátkem představení poděkovala starostka obce Pernink paní Jitka Tůmová dvěma 
dlouholetým zaměstnancům kina a to paní Frídě Piwkové, která pracovala v kině jako pokladní více 
než 25 let a panu Bedřichu Lühnemu st., který pracoval v kině již od roku 1953, to už je nějakých až 
neuvěřitelných 67 let. Letos na konci června odešli v již vyšším věku do zaslouženého důchodu. Oba 
byli odměněni věcným darem od obce Pernink a velkým potleskem od diváků. 

          Bedřich Lühne ml. 
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Od 18:00 nebo 19:30 hodin         

    Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

 
Sobota 3.10.  PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY (ČR 2019)    v 18 hod.   
Rodinný/animovaný. A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských 
trampotách! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých… Režie: Marek Beneš. 
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 63 min.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.10.  ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC (ČR 2019) Komedie               v 19:30 hod.    
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak… Nová česká komedie 
Štěstí je krásná věc je plná  situačního humoru a vypointovaných dialogů. Režisér Jiří Diarmaid 
Novák obsadil do hlavních rolí Petru Hřebíčkovou a Karla Zimu, v dalších rolích se objeví Jan 
Dolanský, Marek Taclík, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar, Zdeněk Godla, Tomáš Jeřábek, Marek Taclík, 
Eva Leinweberová, Petr Vaněk, Markéta Hrubešová, Leoš Noha, David Novotný a další. Mládeži 
přístupno. Délka filmu: ca. 99 min.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.10.  ZAPOMENUTÝ PRINC (Francie 2020) Rodinný, komedie       v 18 hod.     
Režisér oscarového snímku The Artist Michel Hazanavicius obsadil okouzlujícího Omara 
Sy (Nedotknutelní, I dva jsou rodina) do další z nezapomenutelných rolí. Tentokrát ho čekají 
neobyčejná dobrodružství kouzelného dětského světa…  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 102 
min.  Český dabing.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.10.  K2 VLASTNÍ CESTOU (ČR 2020) Dokumentární             v 19:30 hod. 
Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest a v loni jako první Češka 
a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa  – na nebezpečnou K2. Její 
výstup na „Ká Dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh 
nezdolné vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle… Režie: Jana Počtová. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: ca. 93 min.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ostrovský spolek DIFadlo z.s. ve spolupráci s perninským divadlem KOPEC uvádějí: v 19:30 hod. 
Pátek 30.10.  HŘBITOVNÍ AKTOVKY Černá divadelní komedie v režii Jana Mašaty. 

Aktovky propojují svět živých a mrtvých a humoristickým způsobem se snaží zodpovědět otázku 
„Kam odcházejí lidé po smrti?“. Hrají R.Říha, O.Zavoralová, K.Kunz, K.Kordíková, A.Bíbová, 
B.Lühne, J.Raník, P.Jarošová, P.Houšková, L.Kubínová, L.Vetešník a F.Marek. Živé představení. 
Délka představení: ca. 60 min. Vstupenky jsou v předprodeji na IC Pernink, tel.353892104. Vstupné 
50,-Kč 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 31.10.  KRAJINA VE STÍNU  (ČR 2020) Drama, historický               v 19:30 hod. 
Historické drama režiséra Bohdana Slámy, držitele několika Českých lvů. Krajina ve stínu je 
kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých 
let minulého století. Hrdinové filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich se s jejich přísliby a 
hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodiny, na kterou předválečná 
doba, válka i události po válce dopadají vždy plnou silou. Hrají: Magdalena Borová, Bára Poláková, 
Stanislav Majer, Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Petra Špalková, Csongor Cassai, Cyril Drozda ad.  
Doporučená přístupnost: od 15 let.  Délka filmu: ca. 135 min.  


