
    30. ročník, rok 2013, číslo 11 

 
 

Srdečně Vás zveme na 

VÁNOČNÍ 
JARMARK, 

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 

A ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 

STROMU, 

které se bude konat v neděli 

1.12.2013 od 16:00 hodin 

v parku naproti obecnímu 
úřadu v Perninku 

Předvánoční pohoda u 

vánočního stromu s našimi 

dětmi. 
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                                                                      Zprávy ze základní školy 
 

 
Znamení podzimu         

Nástup vlády podzimu potvrdilo nebe plné draků vznášejících se nad Perninkem 2. října při 
Drakiádě pořádané školní družinou a mateřskou školou. 

Krásné slunečné a větrné odpoledne přilákalo na kopec za kostelem velký počet dětí se svými 
rodiči a ve vzduchu se proletělo bezmála čtyřicet draků všech barev a tvarů. 

Akce se dětem velmi líbila a nadšeně své draky na provázku proháněly. 

Všem zúčastněným děkujeme za krásnou atmosféru a těšíme se na další setkání.                        

                                                                             Ilona Höhnlová   

 
 
Vylepšili jsme si autobusové zastávky 
 
V rámci projektu „72 hodin“ jsme vylepšili autobusové  zastávky, které jsou skoro součástí 
školy. Co to je projekt „72 hodin“? Je to pomoc přírodě, osobě nebo místu, kde žiji. Pomoc 
může být různá. V programu bylo zapojeno 367 skupin o 17500 účastnících, do nichž jsme 
patřili i my. A naše zastávky. Vybrali jsme si dvě varianty = CESTOVÁNÍ a ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ. Za pomoci Obecního úřadu Pernink a školy jsme mohli vybrat materiál 
potřebný k realizaci nápadu „co do a na zastávky“. 
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Na výrobě šipek a desek, včetně popisků se podíleli žáci z celého II. stupně. První stupeň 
připravil vystoupení v den konání akce, naše škola si vybrala pátek 11. 10. Projekt probíhal od 
čtvrtka do soboty. V zastávce č. 1 (blíže školy) jsme vybrali téma – cestování, v ní naleznete 
šipky s názvy míst a jejich vzdálenosti. Pro představu. Na Měsíc je to 364 000 km. A do 
Austrálie 12 756 km. Takovýchto údajů je v zastávce 25.  
 

V zastávce č. 2 jsme se pokusili připomenout všem, jak zatěžujeme přírodu odpadky. 
Necháme-li cokoliv přírodě, vypsali jsme údaj, jak dlouho se bude v přírodě rozkládat a 
zatěžovat ji. Například – igelitový sáček se bude v přírodě rozkládat 20 – 100 let!!!! Sklo 
3000 let – až NIKDY!!! 
 

O projektu se můžete dočíst prostřednictvím našich webových stránek a podívat se na 
fotografie z akce. 
 
Co se dá stihnout za 72 hodin?  Udělat něco, co bude přinášet užitek nejméně dalších 72 
let. 
   (Stačí málo, abychom dokázali mnoho). 
 
         Žáci ZŠ Pernink 
 

Za pomoc děkujeme Obecnímu úřadu Pernink, Truhlárně Kašpar a našim učitelům. 
 
 
 

 

 

1. ČESKÁ TOVÁRNA NA PROŠÍVANÉ PŘIKRÝVKY 

QUILT PERNINK 
UKONČILA SVOU VÝROBNÍ ČINNOST A NABÍZÍ K ODPRODEJI 

KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK, RŮZNÉ DRUHY STOLŮ, ŽIDLÍ, SKŘÍNÍ, 
DŘEVĚNÝCH REGÁLŮ, KOVOVÉ STOJANY A PRODEJNÍ REGÁLY, 
KOMPLETNÍ VYBAVENÍ PRODEJNY, KOVOVÉ SKŘÍNĚ, KOVOVÉ 

VOZÍKY, EL. PSACÍ STROJ, TEXTILNÍ METRÁŽ, PŘEDŠITOU 
SYPKOVINU, NITĚ  atd. 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT V TERMÍNU  

9. -10. 11. a 16.-17. 11. 2013 VŽDY OD 09.00 do 12.00 hod.  

INDIVIDUÁLNÍ TERMÍN JE MOŽNO DOHODNOUT TELEFONICKY. 
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Pozvánka na zájezd pořádaný SPCCH Abertamy  
 

23. listopadu 2012            
 
Zájezd je pro důchodce – členy SPCCH  i nečleny.  
 

Program: předvánoční nákup v supermarketu Globus v Karlových Varech. 
 

Odjezd Pernink: 7,55 hod. zastávka Na rozcestí, 8,00 zastávka U školy.  
Doprava autobusem je zdarma. 
 

Zájemci se mohou přihlásit osobně u důvěrnice nebo telefonicky 353 892 471, mobil 
723 859 796, nejpozději do 20. 11. 2013. 

 
 

Dále zveme zájemce – členy SPCCH i nečleny - na zábavné odpoledne s hudbou 
a bohatým dárkovým „Košem štěstí“. 

 
    Úterý 10. 12. 2013 od 14:00 do 18:00 hodin       
 

hotel Modrá hvězda v Horní Blatné (dobré autobusové spojení tam i zpět).  
 

Malýpříspěvek do „Košíku štěstí“ je vítaný. 
 

  

Zveme Vás na členskou schůzi ZO SPCCH,  která se koná dne 26. listopadu 2013  od 15.00 
 

hod. v restauraci Plzeňka v Perninku. Program schůze: zpráva o činnosti, plán činnosti 
 

na rok 2013, malé občerstvení. Srdečně zveme všechny invalidní a starobní důchodce. 
 

 

Lydia Holá 
       důvěrnice  SPCCH pro obec Pernink 
 
 

 
Poděkování: 
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat za květiny, kondolence a vyjádření soustrasti při 
posledním rozloučení s paní Karin Grundovou na místním hřbitově. 
 
Všem moc děkuji. 
        Gerhard Grund, manžel 
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Světlo svět osvětlující 
K nám z nebe přicházející 

O půlnoci se zaskvělo 
Noční temnost osvítilo 

 

 
 

Formační a vzdělávací centrum ve spolupráci s MC Plzeňské 

panenky připravilo pro rodiny s dětmi  

a pro všechny zájemce krásné tvůrčí odpoledne: 

 

Adventní věnce 
 

Tvůrčí dílny adventních dekorací 
 

Neděle 1.12. 2013 

13:00 – 17:00 

V prostorách fary v Perninku 
 

(Dům Jan Nepomucký, Karlovarská 107, Pernink) 
 

VÝROBA ADVENTNÍHO V ĚNCE OD A DO Z 

3D ANDĚLÉ Z PAPÍRU 

PŘÁNÍČKA 

 
 
 

Veškerý materiál na vyrábění bude k dispozici. 
Děkujeme za dobrovolný příspěvek. 
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Třídění odpadu 

    
 

Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadu odděleně od ostatních. Znamená to, že 
jednotlivé materiální druhy odpadu se od sebe navzájem rozdělují, aby mohly být následně 
recyklovány a následně znovu využity. Důvodem pro třídění odpadů je právě možnost jejich 
dalšího využití a tedy šetření přírodních zdrojů. 
 
Třídění v domácnostech 
 

Pro třídění odpadů je důležitá jeho včasnost – nutné je třídit odpad již v domácnostech, 
protože smíšený odpad nejde již dále roztřídit a tedy zpracovat. Každý z nás ročně 
vyprodukuje okolo 250 kg odpadu. Pokud se ale rozhodneme pro jeho třídění, můžeme tak 
k recyklaci poslat více než 1/3 tohoto množství. Za rok se vám tak může podařit vytřídit okolo 
30 kg papíru, 25 kg plastů nebo 15 kg skla. 
Co vše tedy můžeme třídit? Mezi základní tříděné odpady patří papír, sklo, plasty nebo 
tetrapaky, které můžeme umisťovat do barevných kontejnerů. V současné době se však třídí 
už téměř vše – od elektroniky, přes kovy a bioodpad po auta, oděvy, osvětlení nebo 
baterie. 
 
Jak jsou na tom s tříděním odpadu Češi 
 

Nejčastějšími odpady v českých domácnostech jsou papír (22 % z domovního odpadu), 
následuje plast (13 %) a sklo (9 %). Zbytek odpadu tvoří nebezpečný odpad (3 %), 
kompostovatelný kuchyňský bioodpad (18 %) a jiné odpady (35 %). Co se týká třídění, Češi 
nejčastěji t řídí papír, následuje sklo, plasty a kovy. 
Na nedostatek kontejnerů pro tříděný odpad si v Čechách nemůžeme ztěžovat. Máme jich 
totiž k dispozici více než 178 tisíc. Díky tomu se do třídění odpadu zapojuje 7 občanů 
z deseti, což není malé číslo. Přesto je ale objem komunálního odpadu stále větší a plánované 
snížení hmotnostního podílu komunálních odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 
2010 ve srovnání s rokem 2000 nebyl splněn. 
 
Jak se odpad třídí v Evropě 
 

Přestože jsme ve třídění odpadu rok od roku lepší, za leckterými státy Evropy stále 
pokulháváme. Jedničkou v recyklaci je v Evropě Nizozemsko, kde se na skládkách 
zanechává pouze 5 % veškerého odpadu. I plány a požadavky Evropské unie jsou stále větší. 
Do roku 2020 by se k recyklaci měla dostat celá polovina komunálního odpadu. 
 
Třídění papíru 
 

Podíl papíru v množství odpadů, které vyprodukujeme, je zhruba 10–15 %. Papír se vyrábí 
z celulózových vláken, která se získávají ze dřeva stromů. Postupným chemickým procesem 
se získaná celulóza rozvlákňuje a následným sušením, lisováním a dalšími procedurami 
vzniká papír. Výjimečná vlastnost papíru je tak, že se jeho vlákno dá recyklovat až 6 krát, 
což dává dostatečně velký důvod pro jeho recyklaci. 
Dalším důvodem je i fakt, že výroba papíru je energeticky velmi náročná. Pokud se ale 
papír vyrábí z vytříděného papíru místo prvotních surovin, je jeho výroba zhruba o 64 % 
méně energeticky náročná. Každá tuna recyklovaného papíru tak může ušetřit asi 14 stromů. 
Třídění papíru má proto v rámci třídění a recyklace své nezastupitelné místo.  
 



 7 

 

Třídění skla 
 

Podle některých odhadů každý z nás ročně vyhodí 20 kg skla. Toto množství se při recyklaci 
separuje na sklo barevné, které vyhazujeme do zeleného kontejneru a bílé (čiré), které patří do 
kontejneru bílého. Nepopiratelnou výhodou skla je fakt, že se dá recyklovat neomezeně, navíc 
se při jeho znovuzískávání při recyklaci významně šetří energie pro jeho výrobu. Sklo je 
v evropských domácnostech stále oblíbenějším vytříděným odpadem. Jen za rok 2008 
vzrostl počet vytříděného skleněného odpadu o 65%. Nejlepšími třídiči skla jsou švédské 
a švýcarské domácnosti, kde je recyklováno až 95 % skla. 
 
Třídění plastů 
 

V třídění plastů se Češi řadí ke špičce evropského žebříčku. Plasty u nás třídí asi 70% občanů 
a podle výzkumu Eurostatu jsme roku 2007 vytřídili asi 46% všech plastů. Nejlépe jsme na 
tom s tříděním PET lahví, vytřídí se jich u nás zhruba 6 z 10. Vytříděné plasty jsou během 
procesu recyklace tříděny, část z nich je mechanicky zpracována a zbytek využíván pro zisk 
energie. Z recyklovaných plastů se pak ve finální fázi vyrábí např. umělé vlákno, které 
známe v podobě mikin či triček, fólie a plastové pytle, zátěžové koberce či interiéry aut, 
někdy plast může nahradit dřevo. 
 

Zdroj: http://www.nazeleno.cz/trideni-odpadu.dic 

 
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101 v nákladu 400 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: 
infopernink@volny.cz, nebo přineste přímo do infocentra,T.G.M. 1, 

362 36 Pernink. Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 

Ročník 30, číslo 11, vydáno 7. 11. 2013 

 

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 

 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                      st, pá  9 - 16 hod.         
 Uhlí mostecké, polské                                              so  9 - 12 hod. 
 Pytlované brikety                                                     ne  9 - 12 hod. 
 Dřevo                                                                   - barevné kovy 
 Pytlovaná paliva    353 925 558                           - železný šrot        
 Písek, štěrk            607 761 131                       Výkupna Limnická Nejdek 
                               602 191 239                               (pod garážemi)  

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
 



 8 

 
 
 

 
 

 
Vždy od 18:00 hodin      Vstupné: 55,-Kč (děti do 15 let: 25,-) 

 

 

Sobota  9.11.   VRÁSKY  Z  LÁSKY  (ČR 2012) Komedie 
Ota je  bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud komplikuje život 
svému synovi a snaše.  Nyní jej čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná 
doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo  kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání 
s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální 
dáma, která nemíní nerezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. Díky Janě 
se  Ota vydává na napínavou road-movie, na jakou by si možná ani v mladším věku netroufl. 
A je to právě tohle důležité setkání, které oba utvrdí v poznání, že nejhorší, co může člověk 
udělat  - je všechno vzdát! Hrají: Jiřina Bohdalová, Radoslav Brzobohatý, Ivan Trojan, Lenka 
Vlasáková, Jiřina Jirásková, Aňa Geislerová, Taťjána Medvecká, Viktor Preiss, Josef Somr, 
Tatiana Vilhelmová ad.  Režie: Jiří Strach    Mládeži přístupno.        Délka filmu: ca. 101 min.                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 16.11.   REBELKA   (USA 2012) Animovaný 
Od pradávných dob se v drsném a tajemstvím opředeném Skotsku vyprávějí legendy o 
velkolepých bitvách a hrdinských skutcích. Jednou takovou legendou je i příběh odvážné 
princezny Meridy, která se vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních rukou… Dabing: 
Barbora Šedivá, Simona Postlerová, Karel Heřmánek, Ljuba Skořepová, Ota Jirák, Martin 
Stropnický, Pavel Zedníček ad. Režie: Mark Andrews, Branda Chapman. 
Mládeži přístupno.       Délka filmu: ca. 100 min.              Český dabing.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 23.11.   JENÍČEK A MA ŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC   (USA 2013) Akční 
fantasy komedie. Pomsta je sladší než perník.  „Dvojka“ Perníkové chaloupky je bez 
diskuse nejoriginálnějším filmovým pokračováním roku. Pokud jste si pod vlivem Němcové, 
Erbena a bratří Grimmů mysleli, že Jeníček s Mařenkou po upečení čarodějnice žili šťastným 
životem bez dalších incidentů, šeredně jste se spletli. Svérázný režisér Tommy Wirkola 
v duchu přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“, nechal obě děti dospět a 
začít podnikat v tom, v čem se jako malé proslavily. Hrají: Jeremy Renner, Gemma Arterton, 
Famke Janssen, Peter Stormare, Derek Mear ad. Režie: Tommy Wirkola 
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 83 min.     Český dabing.                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 30.11.   LET  (Flight, USA 2012) Drama  
Oscarový režisér Forresta Gumpa a Trosečníka natočil jeden z nejprovokativnějších filmů 
roku. Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil letadlo plné cestujících. Přesto se 
nestal hrdinou, ale psancem. Oscarový režisér Robert Zemeckis natočil drama, které řeší 
velmi zajímavé dilema. Co provést s kapitánem letadla, jenž sice lidsky selhal a už nikdy by si 
neměl sednout za knipl, ale právě díky tomuto selhání se odhodlal k akci, která připomíná 
zázrak? Neuvěřitelnému příběhu dominuje Denzel Washington v roli, jež ho pasovala mezi 
favority oscarového klání za rok 2012. Hrají: Denzel Washington, Kelly Reilly, John 
Goodman, Bruce Greenwood ad. Režie: Robert Zemeckis 
Doporučená přístupnost: od 15 let.           Délka filmu: ca. 138 min.       Český dabing.                     


