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JSME ZPÁTKY..

BLAHOPŘEJEME
v 1.čtvrtletí roku 2022 oslavili
životní jubilea tito naši občané:
Turek Ladislav
Horská Dagmar
Cibulková Marta
Englmaier Josef
Francouz Pavel
Čampula Jaroslav
Veselá Ludmila
Ducháčková Iva
Zelenka Zdeněk
Voldřichová Helena
Mašková Věra
Jubilantům přejeme do dalších let jejich života
hodně zdraví, pohody, tělesné i duševní svěžesti

Něco málo ze života naší školky
Školní rok jsme zahájili jednak s plným obsazením dětí, ale také
s novou paní učitelkou - Táňou Masopustovou. Ta nastoupila
za paní učitelku Slávku, se kterou jsme se v červnu rozloučili.
I když stále ještě platila některá omezení, ve školce jsme se dětem
snažili zpříjemňovat dny různými zábavnými akcemi, činnostmi.
V lednu nás navštívil pan Pohoda, který k nám jezdí pravidelně již
několik let a vždy přijede s nějakou hezkou pohádkou. Tentokrát nás
pozval do „Cirkusu“. Najednou děti nebyly děti, ale opičky, lvíčata,
hadi, klauni, akrobaté a vyzkoušely si vše, co se v takovém cirkuse
děje.
Pan Pohoda za námi přijel i v únoru, a to proto, aby mu děti
pomohly vysvobodit princeznu Zlatovlásku. Děti plnily různé úkoly,
uhodly spoustu hádanek, zazpívaly i krásné písničky. A Zlatovláska?
Byla vysvobozena.
V březnu se děvčata proměnila v princezny, víly, andílky. Chlapci v
piráty, šašky, dinosaury. Že nevíte proč? Dětem jsme s paní
učitelkou připravily „Maškarní rejdění“ plné tance, soutěží. Děti, a
vlastně i my dospělí, jsme si celé dopoledne společně „suprově“
užili. Každá maska pak byla odměněna malým dárečkem.
Do života naší školky jsme zapojili i rodiče, kteří společně se svými
dětmi přispěli k výzdobě jarními výrobky.
Mimochodem, všechny výtvory jsou moooc krásné a naše šatna je
úžasně barevná. Prostě jarní.
J. Vrbová

VÍTE, ŽE….
- od 1. 4. 2022
lze uhradit poplatky za popelnice
800,- Kč/osobu
sleva pro děti 0-15 let ……… 400,- Kč
sleva pro seniory 65 let a více.. 400,- Kč
- nutno uhradit do 31. 5. 2022
- ostatní poplatky
pronájem pozemku, psi - do 31. 5. 2022

Sazba poplatku/psi za kalendářní rok činí:
za jednoho psa chovaného v bytě bytového domu………….. 600,- Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytě……….1.000,- Kč
za jednoho psa chovaného v rodinném domě…………………200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rod.domě….1.000,- Kč
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let………………….200,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
……………………………………………………………….1.000,-Kč

A JAK SE NÁM DAŘÍ TŘÍDIT ODPAD?
Komodita/Rok
papír
sklo
plasty+náp.karton
bioodpad
jedlý olej
komunální odpad

2016
5,43
9,94
5,20
4,02

2017
4,51
10,74
4,97
5,25

2018
4,71
11,78
5,33
4,99

2019
5,93
13,76
7,02
4,39

2020
8,01
15,58
8,06
4,78

2021
6,61
13,28
11,31
5,83
0,14
109,49 103,70 104,90 101,80 108,43 105,64

PRO PŘÍZNIVCE KOPANÉ…
ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ TJ JISKRY ERPUŽICE

9.4.2022

BERNARTICE

16:30 VENKU

16.4.2022 DAMNOV

17:00 DOMA

24.4.2022 TRPÍSTY

15:00 VENKU

8.5.2022

15:00 VENKU

CHODSKÝ ÚJEZD

14.5.2022 LESNÁ

17:00 DOMA

21.5.2022 SOKOL LOM

17:00 VENKU

28.5.2022 TACHOV B

17:00 DOMA

5.6.2022

PLANÁ B

14:00 VENKU

11.6.2022 SPARTA D.ÚJEZD

17:00 DOMA

18.6.2022 TISOVÁ

15:00 VENKU

POZVÁNKA
na zápas pořádaný TJ Jiskra Erpužice
dne 5.7.2022 od 16 hodin
TJ Jiskra Erpužice
Klub fotbalových internacionálů ČR
Vstup 100,- Kč

Po ukončení zápasu taneční zábava!!!
Občerstvení zajištěno

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT……

- PŘESTUPNÍ JÍZDENKA IDPK
CESTUJEME PLZEŇSKÝM KRAJEM NA JEDNU JÍZDENKU!
Využijte komfort přestupní jízdenky IDPK, která umožňuje cestovat v rámci
IDPK na jednu jízdenku se všemi vlaky, s flotilou modrých autobusů dopravce
ARRIVA a ve všech provozech MHD v Plzeňském kraji (s výjimkou MHD
Tachov).
Bližší informace a návody na letáku na stránkách obce.
---------------------------------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÉ!!
- Jelikož je na místním hřbitově vodovod mimo provoz, je nutné
prozatím nosit vodu s sebou.
V nejbližší době bude přistavena nádrž.
Děkujeme za trpělivost.

- OČKOVÁNÍ PSŮ
V druhé polovině měsíce května proběhne očkování psů.
Přesný termín bude včas vyvěšen.

CO NÁS ČEKÁ A NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT…

22. 4. 2022 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

13. 5. 2022 oslavíme DEN MATEK

4. 6. 2022

připravujeme DEN DĚTÍ

2. 7. 2022 NOHEJBALOVÝ TURNAJ

5. 7. 2022 fotbalový zápas
TJ JISKRA ERPUŽICE - KLUB FOTBALOVÝCH INTERNACIONÁLŮ ČR

Termín letošní poutě je 16. července 2022.

JSME ZPÁTKY..
Po dvouleté odmlce se opět vrací náš zpravodaj - erpužický čtvrtletník.
Budeme se snažit Vás informovat o dění v obci a budeme se hlavně snažit,
aby se něco dělo.
Covidová doba nás dosti zabrzdila, ale pokusíme se vrátit vše zpět.
Oslavíme letos určitě Den matek, těšit se mohou i děti na svůj den.
Čeká nás tradiční pouť, pro děti se budeme snažit připravit pár
prázdninových výletů.
Jen kdyby bylo méně kritiky….jak se říká…kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Každý může přiložit ruku k dílu. Pokud máte chuť se připojit k realizaci
těchto akcí, pomoc je vítána.

Přeji Vám všem
KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VELIKONOČNÍCH,
VE ZDRAVÍ SI UŽÍVEJTE PRVNÍ JARNÍ DNY.

Katka Brzobohatá

Příspěvky, dotazy, komentáře
můžete posílat na e-mail:
zpravodajerpuzice@seznam.cz

