Peruc
Kraj: Ústecký

Okres: Louny

Správní obvod: Louny

GPS souřadnice: 50.342505N, 13.959858E

Nadmořská výška: 335 m n. m.

První pís. zmínka: 1170 (852 let)

Počet obyvatel: 2 305

PSČ: 439 07

Adresa URL: www.peruc.cz

O obci
Obec Peruc se nachází 14 km východně od města Louny. Do katastru obce patří dále obce Černochov,
Hřivčice, Chrastín, Pátek, Radonice nad Ohří, Stradonice, Telce.

Historie obce
První písemné zmínky o Peruci jsou z roku 1170, kdy zde vládli synové komorníka králové Sezemy Měšek a Hroznata. Oba dva jako rytíři podnikli cestu do Palestiny. Před husitskými válkami patřila část
Peruce premonstrátskému klášteru na Strahově.

Ubytování a restaurace
V obci můžete navštívit restauraci Korso a ubytování nabízí kemp.

Okolí a příroda
Nenapodobitelná je Krásná (Čechova) vyhlídka uprostřed blízkého lesa, kde se otevírá pohled na
panorama Českého středohoří. Zde vznikaly kromě krásných obrazů Emila Filly i Čechovy verše.

Současnost obce
V obci naleznou děti školního věku základní školu vyššího stupně a rodiče menší dětí mají k
dispozici také školku. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hriště a další sportoviště.

Sportovní možnosti
V obci se každoročně koná běh Oldřich a Boženy, který pořádá TJ Sokol Peruc a Městys Peruc. Přes
obec rovněž vede několik cyklotras i turistických tras, které se rozbíhají do všech světových stran.

Památky a zajímavosti
Svažité návsi dominuje kostel sv. Petra a Pavla, postavený r. 1725 P. P. Columbanim. Naproti němu se rozkládá
trojkřídlý patrový zámek, jehož rokokovou přestavbu původního sídla prováděl v letech 1694 - 1724
italský stavitel Antonio Porta.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/7002/peruc/
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Doprava
Do obce se dostanete po silnici II. třídy 239 východně z obce Louny. Můžete také využít autobusovou i
vlakovou dopravu.

Ocenění obce
Obec Peruc získala v roce 2000 ocenění v soutěži Vesnice roku.
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