
     

39. ročník, rok 2022, číslo 9 
 

 
Vážení spoluobčané,  

nejprve mi dovolte, abych popřála všem žákům naší školy, a hlavně prvňáčkům, 
úspěšný školní rok 2022/2023. Také přeji pedagogickému sboru pod vedením paní 
ředitelky Hany Dlouhé samé zvídavé děti, a aby se jim zkrátka vše dařilo.  

 

Vím moc dobře, co dalo práce převést během koronavirové epidemie systém učení do  
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on-line výuky nebo najít a stabilizovat kvalifikovaný učitelský sbor, který bude chtít 
učit na venkovské škole. A to se paní ředitelce ve všech směrech a v krátké době 
podařilo. O tom, že naše škola pracuje velmi dobře svědčí závěry provedené kontroly 
školní inspekce, která je nejkompetentnější pro zhodnocení práce školy. Tolik můj 
pohled na „hodnocení naší školy“, které se nyní před volbami hodně diskutuje.Už za 
pár dní nás čekají volby do zastupitelstev obcí a volby nového senátora za 
Karlovarský kraj. V této souvislosti a také proto, že jsem se již před rokem rozhodla, 
že nebudu kandidovat ve volbách do zastupitelstva naší obce, bych Vám, vážení a milí 
spoluobčané, chtěla poděkovat za Vaši důvěru a podporu, kterou jste mi po 6 
volebních období věnovali. Dvacet čtyři let jsem byla i díky Vám na pozici starostky 
obce. Věřte, že mě ta práce velice těšila, dělala jsem ji ráda a snažila se vždy ji 
vykonávat poctivě, svědomitě a s nejlepším vědomím a svědomím. Spousty věcí se 
podařilo, některé méně a něco se také nepodařilo, zkrátka ne vždy jde vše, jak by 
mělo, nebo jak by člověk chtěl. 

Věřte, že dění v obci budu nadále sledovat a budu doufat, že moji kolegové z dob 
minimálně tří a více volebních období budou v započaté práci pokračovat a budou 
pracovat pro občany Perninku tak jako doposud. Právě v tom mají moji plnou podporu 
nejen v nadcházejících volbách. Držím jim palce a věřím, že i Vy podpořite ty, kterým 
na nás záleží, kteří mají a budou mít Pernink – náš domov – vždy na prvním místě. 

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem, se kterými jsem v naší obci 
spolupracovala: Hračky a papírnictví v Nejdecké ulici, Ragazi s.r.o., Krámek u 
Patrika, Skiareál Velflink, Truhlárna v Meinlové ul., Skiareál Nádraží, Secondhand 
Jáchymovská ul., Květiny od Martiny, Spolek pro obnovu kašny, Prádelna 
v Jáchymovské ul., Geodetické práce, Školní Louka, pánům Václavu Maškovi st. a 
Evženovi Kvaššayovi st. za dlouholetou spolupráci v obecním lese a při letní údržbě 
obce, také TJ Sokolu Pernink a Lyžařskému klubu Pernink. 

Děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu včetně stavebního úřadu a matriky za 
jejich precizní práci, kterou odvádějí, přála bych každému šéfovi takový kolektiv. 

Děkuji také našim dobrovolným hasičům nejen za jejich obětavou a ničím 
nenahraditelnou práci, bez jejich pomoci by se neuskutečnila žádná akce, jsou prostě 
neoddělitelnou součástí naší obce.  

V neposlední řadě děkuji všem zastupitelům, kteří společně se mnou od roku 1998 pro 
vás a pro naši obec pracovali. Těm, kteří jdou do letošních voleb, přeji hodně úspěchů. 
A nám všem přeji, abychom měli šťastnou ruku.  

                                                                                    Jitka Tůmová, starostka obce           
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Vážení spoluobčané,  

prázdninové měsíce jsou za námi a je tu astronomický podzim, doufám, že babí léto 
bude stabilní stejně jako chod obce. Rád bych se s vámi podělil o několik informací 
týkajících se právě života v Perninku. 

Termín položení nového asfaltového povrchu a usazení odvodňovacích žlabů 
v Andělské ulici se bohužel kvůli prodlení firmy provádějící výměnu vodovodního 
vedení posunul na přelom září a října. Ukončení vodařských prací navíc poznamenalo 
neúmyslné poškození potrubí a únik plynu. Naštěstí se to obešlo bez újmy na zdraví a 
vše bylo během pár hodin uvedeno do pořádku. Nyní v ulici probíhá tzv. technická 
odstávka k zahutnění opravovaného povrchu. Následně se položí nový asfaltový 
povrch, který bude v horním úseku osazen speciálními odvodňovacími žlaby. Ty by 
měly eliminovat doposud nekontrolovatelný proud vody, který za deště trápil 
obyvatele níže položených ulic. Věřím, že spolu s plánovaným usazením sněhových 
zábran to také znatelně usnadní zimní údržbu v této ulici. Děkuji za trpělivost a 
pochopení zejména obyvatelům Andělské ulice. 

V souvislosti s těmito zemními pracemi bychom chtěli využít přítomnou techniku k 
nejnutnějším opravám asfaltového povrchu také ve Velflinské ulici, právě jednáme o 
rozsahu oprav.  

V plánu je i dokončení druhé vrstvy odstavné parkovací plochy u panelových domů 
poblíž garáží.  

Jistě jste zaznamenali aktivitu našeho nového obecního zaměstnance, který má mimo 
jiné na starost udržování obecních ploch. Chci poděkovat Jaroslavu Duckému za 
výborně odvedenou práci a věřím v dlouhodobou spolupráci. Postupně bychom ho 
chtěli vybavit i patřičnou technikou.  

I výměna střešní krytiny na budově obecního úřadu a kina se blíží ke zdárnému konci. 

První zářijový den jsme v naší základní škole přivítali šest natěšených prvňáčků, kteří 
přišli v doprovodu svých nejbližších a s úsměvem. Přejeme jim hodně štěstí, krásných 
zážitků a ať jejich úsměv září co nejdéle. A celému pedagogickému sboru ZŠ a MŠ 
Pernink hodně úspěchů ve školním roce 2022/2023!  

Milí čtenáři, místní pamětníci, k oslavám 490. výročí založení obce, které se odehrají 
tradičně u naší kašny, bychom chtěli vytvořit malou vernisáž historických i 
současných fotografií a dobových artefaktů, které byly obci buď darovány nebo 
nalezeny. Obracím se na vás proto s prosbou, zda byste na přiložené fotografii 
nepoznali, jestli vyobrazené dřevěné sousoší nepochází z naší obce. Soška se našla na 
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půdě v Perninku a majitel domu Jan Mašata ji dal obci darem, za což mu a jeho rodině 
velmi děkujeme. Jakékoliv informace o sošce prosím směřujte ke mně, prohlédnout si 
ji pak budete moci na oslavách.  

 

Nejen oslavami je ale člověk živ: Současným strašákem je zdražování energií. Pokud 
by někdo z vás měl starosti s tím spojené, kontaktujte prosím vedení obce, pokusíme 
se vám pomoci.  

Kvůli častějším výpadkům elektřiny a mobilního signálu v zimních měsících jsme pro 
potřeby naší jednotky dobrovolných hasičů pořídili celkem 8 nových radiostanic, které 
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umožní překlenutí doby výpadku mobilního signálu a pomohou například při 
komunikaci mezi domovem seniorů a lékařem.  

Závěrem jen krátce k nadcházejícím volbám do obecního zastupitelstva, které se 
uskuteční 23. a 24. září. Jak jsem již dříve uvedl, rozhodl jsem se opět kandidovat a 
v případě zvolení podpořit dalších osm nově zvolených zastupitelů, kteří se bez 
ohledu na příslušnost a osobní sympatie budou věcně podílet na rozvoji obce. 
Předvolební rétoriku některých zúčastněných jsem nechtěl komentovat, ale bohužel 
jsme svědky takového vyjadřování názorů, že jsem přesvědčen, že nemají ve zdravé 
společnosti, co dělat. Považuji proto za důležité vás seznámit s tím, že na většinu 
současných zastupitelů bylo podáno absurdní trestní oznámení za to, že svým 
svobodným rozhodnutím měli údajně připravit obec o finanční částku. Již dříve jsem 
se podrobně vyjádřil k celému dění ohledně prodeje pozemků ke stavbě rodinných 
domů a samotnému postoji obce. Opakuji, že hlavním cílem obce je a doufám, že dál i 
bude, rozšířit možnost bydlení zejména pro místní mladé rodiny s dětmi a nastupující 
generaci, a to zejména proto, aby nedocházelo k jejich odchodu z Perninku kvůli 
nedostupnosti bydlení. Dílčím cílem je podpořit udržení, popř. zvýšení počtu obyvatel 
obce.  

S ohledem na tyto specifikované cíle obec nemá zájem vytvořit prodejem zisk, ale 
nabídnutou dostupnou cenou dosáhnout prodeje všech parcel najednou, souběžné 
výstavby a zejména toho, že parcely budou dostupné zejména mladé generaci přímo 
z obce. A proto stále doufám, že i v následující etapě budou tyto cíle obce zastávány. 
V případě dalšího nezájmu z řad našich občanů  může být prodej parcel určen dalším 
zájemcům. Za tímto si stojím. 

Celou situaci považuji za nešťastnou a konání oznamovatele za neférové. Pravda 
ovšem vždy vyjde najevo, nic nezákonného jsem já osobně ani nikdo z dotčených 
zastupitelů neudělali. Bohužel toto trestní oznámení může mít za následek, že se lidé 
nebudou chtít v budoucnu angažovat v komunální politice. 

Přeji vám tedy svobodnou a nikým neovlivněnou volbu a věřím, že vás i nadále budu 
moci v našich novinách informovat o chodu obce.  

 

Mějte se krásně, 

                                                                s úctou Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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                                                                                  Obecní úřad informuje 
 

 

Vážení občané. 

 

Jak jste byl již v minulosti několikrát informováni, zvyšující se četnost povodňových situací, 
oběti na lidských životech, škody na majetku státu i obyvatel jsou důkazem, že je třeba se 
ochranou před povodněmi systémově zabývat. Naše obec si s ohledem na ničivé účinky 
povodní posledních 25ti let toto plně uvědomuje, a proto činí celou řadu preventivních 
opatření. Již v roce 2012 v rámci zpracování digitálního povodňového plánu obce byli 
vlastníci ohrožených nemovitostí požádáni o vyplnění formuláře povodňového plánu 
nemovitosti. Jelikož chceme udržovat tato, pro činnost povodňové komise důležitá data, 
aktuální, chtěli bychom všechny vlastníky ohrožených nemovitostí požádat o zaslání 
aktuálních dat (pokud došlo ke změně údajů). Zároveň budeme rádi za data k nemovitostem, 
u nichž zatím formulář předán nebyl.  

Formulář bude sloužit jako základní podklad pro sumarizaci údajů za obec a její části.  Data 
obsažená ve formuláři budou zpracována pouze pro potřebu činnosti povodňového orgánu 
obce.  

Formulář mohou na Obecní úřad zaslat i vlastníci nemovitostí, jež nejsou rozlivem toků nijak 
ohrožené, ale hrozí u nich zasažení přívalovými (bleskovými) povodněmi pod svahy nebo 
nemovitosti ohrožené zpětným vzdutím do kanalizace.  

 

Vyplněný formulář, prosím, odevzdejte na Obecní úřad 

do 15. 9. 2022. 
 

 

Dále Vás informujeme, že od září jsou nádoby na použitý olej uskladněny na 
obecním úřadě. Důvodem je především to, že do nádob byl odkládán odpad, který do 
nich nepatří, případně byl použitý olej vyhazován ve skleněných nádobách, které se 
vhozením do sběrné nádoby rozbily a olej se rozlil. Svozová firma je pak odmítala 
vyvážet. Proto jsme se rozhodli, že nádoby budou umístěny v budově OÚ.  

Použitý olej v platové uzavíratelné nádobě můžete přinést na obecní úřad každé 
pondělí, a to od 8.00-10.00 hod. a v odpoledních hodinách od 15.00 do 17.00 hod.  

 

                     

Děkujeme za pochopení 

                                                                                          Jitka Tůmová, starostka obce 
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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 01.04.2021  

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. 

 

 



 8 

   Zprávy ze základní školy  
 

 

Vyjádření ZŠ a MŠ Pernink k volebnímu programu politického sdružení Pro Pernink 
společně 

     Vážení obyvatelé, dovolte nám, abychom reagovali na bod ve volebním programu 
politického sdružení Pro Pernink společně. Chtěli bychom reagovat na konkrétní bod, 
který se týká školství. Uvádí se v něm ve zkratce: „Nepovažujeme současný stav 
vzdělávacího systému v naší škole za uspokojivý… Počet 4 dětí v minulém školním 
roce na prvním stupni je nepřípustný… Chceme navázat na aktivity lyžařského klubu a 
propojení sportu s naší školou… Máme předpoklady pro vytvoření školy se 
sportovním zaměřením…“      

     Vzdělávací systém v naší škole se řídí školním vzdělávacím programem 
zpracovaným podle RVP ZŠ.  

Naše škola se řídí jasně danými pravidly a zákony.  

    Je pravda, že na prvním stupni byly na začátku minulého školního roku pouze 4 
děti. Bohužel tato skutečnost nás mrzí, ale nelze rodičům zakazovat, aby své děti 
nedávali do jiných škol. Po vypuknutí války na Ukrajině jsme přijali další děti, 
tentokrát ukrajinské. Konečný počet dětí na prvním stupni byl 12. Máme mnoho 
signálů, že děti jsou u nás ve škole spokojené a nadále budou pokračovat na naší 
škole.      

     V současném školním roce máme zapsáno 6 prvňáčků, žádné dítě neodchází a 
některé děti do naší školy ještě nastoupí. V tuto chvíli víme jistě, že minimální počet 
dětí na prvním stupni bude 12, toto číslo se příliš neliší od minulých let. Zároveň jsme 
přijali na I.st. paní učitelku Mgr. Barboru Kabešovou, která celý život učila na prvním 
stupni a má mnoho zkušeností. Během roku stoupl počet žáků ve třídách i na druhém 
stupni. Všichni žáci druhého stupně, kteří se hlásili na střední školy, se do škol dostali. 
Nikdo z žáků naší školy na konci školního roku nepropadl. Byla udělena řada pochval 
za práci během roku, účasti na soutěžích, projektech apod. Doufáme, že se bude našim 
dětem v tomto školním roce také líbit.  

     Dále chceme reagovat na tvrzení, že by naše škola měla být zaměřena na sport. 
Naše škola je zaměřena na sport. Od druhé do sedmé třídy mají žáci více hodin tělesné 
výchovy než je běžné. Žáci první stupně mají 4 hodiny tělesné výchovy a se školní 
družinou téměř každodenně pobývají v přírodě na vycházkách, alespoň jedno 
odpoledne v týdnu jsou v tělocvičně. Žáci II.st. celkem stráví 5 hodin týdně 
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v tělocvičně, v přírodě, na sjezdovce, v běžkařské stopě, na hřišti, atd. Oproti běžným 
školám máme o 3 hodiny více sportovních aktivit… Během zimy využíváme 
podmínky, které nám horská obec nabízí a často pobýváme s dětmi venku na sněhu. 
Kurzy lyžování jsou určeny pro všechny žáky školy, nejen pro sedmý ročník jako 
jinde.   Pokud to hygienická situace dovolovala, děti se zúčastňovaly sportovních 
soutěží v rámci AŠSK, kde dosáhly i řady výborných úspěchů.                                                                 
Minulý školní rok probíhal turistický kroužek, který bude pokračovat i v roce 
letošním. V září proběhne nábor do znovuobnoveného mládežnického fotbalového 
klubu, který povede náš tělocvikář Bc. Martin Jelínek. V průběhu celého roku se naše 
škola účastnila několika sportovních meziškolních turnajů, kde se několikrát krásně 
umístila. Za největší úspěch považujeme druhé místo v okresním turnaji dívek ve 
fotbale. Zároveň jsme sami pořádali turnaj pro první stupeň ve fotbale, který jsme 
vyhráli. Také učíme děti orientaci v přírodě a práci s mapou, pořádáme soutěže v 
orientačním běhu. Účastnili jsme se Olympijského dne a Olympijského běhu. Celou 
zimu chodíme na běžky. Na jaře využíváme fotbalové hříště a letiště. Pan učitel na 
tělesnou výchovu maximálně využívá přírodní podmínky pro aktivity tady na horách. 
Sami učitelé sportují a snažíme se naše žáky k těmto aktivitám vést. Zástupce 
lyžařského klubu byl u nás ve škole na náboru, pozval děti na tréninky a rozdal 
přihlášky, kdo měl zájem, tak dorazil. Bohužel zájem žáků o mimoškolní aktivity není 
nijak velký, důvodem je hlavně dojíždění. 

Začátek i konec školního roku patří adaptačním dnům, vycházkám do okolí, 
poznávání významných míst našeho kraje, tedy společně strávenému času všech dětí a 
učitelů školy. Společně jezdíme na výlety, pořádáme projektové dny, některé i 
s okolními školami, se kterými spolupracujeme. 

Jsme přesvědčeni, že máme ideální podmínky pro sport a také je využíváme. 

     Celý školní kolektiv se za několik let celkem omladil a ustálil. Již tři roky máme 
stabilní pedagogický sbor, který se obměňuje pouze z důvodu mateřské dovolené 
některé z p.učitelek.  Naše škola je atypická tím, že je zde větší množství učitelů mužů 
než žen. Také tím, že mnoho učitelů má řadu mimoškolních aktivit, které aktivně 
přenášejí do své práce s dětmi.   Jen namátkou… Paní učitelka Kadlecová, která je na 
rodičovské dovolené, s dětmi aktivně monitorovala šelmy v okolí Perninku, především 
vlky. Pan učitel Martin Jelínek je grassroots trenér mládeže v okrese Karlovy Vary, 
kde vede ukázkové fotbalové tréninky v klubech a ve školách. Pan učitel Michal 
Jelínek je členem Horské služby v Perninku a s dětmi chodí na vycházky zaměřené na 
bezpečný pohyb na horách. Naše škola se podílela na obou benefičních akcích, 
zabezpečovala průběh dětského dne. Obě benefice pořádali naši učitelé. Každoročně 
nacvičujeme zpívání u stromečku, letos jsme bohužel nemohli vystoupit z důvodu 
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COVIDu, ale i tak jsme si zazpívali alespoň na školních schodech, zpívala celá škola 
od první do deváté třídy. Toto zařídil pan učitel Randa a paní učitelka Jakubková.  

Téměř všichni učitelé se ve volném čase podíleli na rekonstrukci vestibulu školy, 
podle návrhu p.uč.Polanské, která se stará o celkovou výzdobu školy. V letošním roce 
chceme pokračovat dále a měly by se zapojit i děti. 

      Naše škola si prošla dvěma velkými zkouškami. Covid a válka na Ukrajině. Bylo 
to náročné. Obě události byly nové a nikdo na ně nebyl připraven, ale zvládli jsme to. 
Řadu nových věcí jsme se naučili, v řadě věcí jsme se zdokonalili, poznali jsme, co je 
pro nás důležité. Děti z Ukrajiny se začlenily, našly si tady kamarády a jejich rodiče 
využívají prostory školy k výuce českého jazyka. Na konci školního roku k nám do 
školy přišla česká školní inspekce, která byla s výukou velmi spokojena.  

Velkou oporou v naší práci bylo vedení obce, které nám vždy bezprostředně pomohlo. 
Ať už šlo o problémy související s chodem školy, covidem, příchodem ukrajinských 
dětí nebo finanční pomoc pro děti na školní výlety a v neposlední řadě doprava dětí na 
soutěže a výlety prostřednictvím hasičů. Moc děkujeme za vynikající spolupráci, 
pomoc, podporu. 

Jsme škola, která je tu pro všechny děti a rodiče, které budou mít zájem do naší školy 
chodit. 

Jsme přesvědčeni, že jako učitelé dokážeme dětem poskytnout plnohodnotné vzdělání.   

Malý, stabilní kolektiv učitelů a malé počty žáků ve třídách považujeme za přednost a 
výhodu. 

Přejeme všem dětem i rodičům klidný nový školní rok a mnoho úspěchů ve škole i 
v životě. 

 

                                                                                                    učitelé ZŠ a MŠ Pernink 
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  PČR informuje  
 

 

Věnujte pozornost dětem i po letních prázdninách  

KARLOVARSKÝ KRAJ – Bezpečnost dětí je na prvním místě. 

Letní dětské prázdniny v měsíci červenec a srpen již skončily a děti opět usedly do školních lavic. 
S každodenní cestou do školy číhají na vaše děti různá rizika. Ty lze spatřovat nejen v silničním 
provozu, ale také v rámci vlastní bezpečnosti dětí. Především těm nejmladší by rodiče měli 
připomenout jak se nejbezpečněji do své školy dostat a na co by si měly dát především pozor.  

Je velmi důležité dětem připomenout, jak se správně přechází přechod pro chodce. Pokud se 
v blízkosti školy přechod pro chodce nenachází, musí být děti ještě opatrnější a vybrat proto místo, 
kde se mohou co nejlépe rozhlédnout. U dětí, které nastupují do prvních tříd, by měli být rodiče 
opatrnější a pečlivě zvážit jejich doprovod do školy. Prostředí je pro děti nové a ještě nevědí, co je 
může cestou do školy překvapit. Děti, které dochází do školy samy, by měly znát význam 
dopravních značek a měly by vědět, jaká cesta do školy je nejbezpečnější.  Není vždy pravidlem, že 
se musí jednat o cestu nejkratší. Velmi důležitá je viditelnost dětí. Dbejte tedy na to, aby děti měly 
na svém oblečení a školních taškách reflexní prvky. S přibývajícími dny se začíná rozednívat čím dál 
později a navíc nastává období podzimních a mlhavých rán, která viditelnost chodců v provozu ještě 
více ztěžují. Policisté Karlovarského kraje se proto obrací nejen na rodiče, ale i na ostatní účastníky 
provozu s žádostí o dbání zvýšené opatrnosti zejména v blízkosti školských zařízení a přechodů pro 
chodce. V případě, že své děti vozí do škol rodiče autem, měli by dbát na to, aby děti byly řádně 
připoutané v autosedačkách. Své děti by rodiče měli vysazovat jedině na straně chodníku, nikoliv do 
silnice. V neposlední řadě je i ze strany rodičů nutné děti poučit nejen v oblasti dopravy, ale také o 
jednání s cizími lidmi. Především, aby s cizími lidmi nikam neodcházely a pokud to není nutné, aby 
s cizími lidmi ani nehovořily.  

Policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje budou nadále dodržovat zvýšený dohled 
u školských zařízení a na přechodech pro chodce zejména na začátku školního roku, a to 
v souvislosti s celorepublikový projektem „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Děti mohou u svých škol 
po celém Karlovarském kraji potkat policejní preventisty, kteří připomínají dětem, jak nejbezpečněji 
se při cestě do školy chovat a při té příležitosti od nich můžete dostat policejní preventivní dárek. 

Přejeme vám všem úspěšný a bezpečný vstup do nového školního roku bez nepříjemností a 
zbytečných nehod.  

                                                                                                                       por. Mgr. Soňa Podlahová 
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KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 
7.9.   

9.00 – 11.00 
Pernink Den plný fotbalu – fotbalové hřiště Pernink 

 

8.9.  18.00 Ostrov 

Nejkrásnější světové melodie – Jakub Plestina a 
Andrea Kalivodová – klášter Ostrov 
Vstupné 130 Kč 
 

10.9.  11.00 Abertamy Abertamský kros – areál TSA 

10.9.  13.00 
Velký 
Rybník 

Benefiční den s Honzíkem a Františkem – kapely  
World Rozetře Tribute Band, Tři sestry revival, Ready 
Kirken, Děda Mládek Ilegal Band, Lucie revival, 
charitativní aukce, ohňostroj 

14.9.  19.30 Ostrov 

Můj romantický příběh – Západočeské divadlo Cheb 
- Dům kultury Ostrov 
Vstupné 200 – 350 Kč 

16.9.    
10.00 - 17.00 

Ostrov Ostrovské trhy 

17.9. 
11.00 – 22.30 

Bochov 

Jarmark Bochov – 697. výročí – vystoupení divadel, 
žonglérská show, kapely – 4R, Walda Nerušil, Hudba 
Praha band, The Apple, Potíže live, ohňostroj 

20.9.  18.00 
 

Ostrov 

V sibiřských lesích – divadlo Dagmar (divadlo 
jednoho herce) v podání Hany Frankové – Stará 
radnice - půda 

24.9.  12.00 Pernink 
Slavnosti obce Pernink, 490. výročí založení obce – 
dílničky pro děti, sklář – foukání skla, vystoupení 
kapel 

25.9. 
9.00 – 17.00 

Ostrov Michelská pouť 

8.10 Pernink 
Perninský kros – závody v přespolním běhu - 
kolečko 

8. – 9.10. Abertamy Závody psích spřežení 


