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BLAHOPŘEJEME
ve 3. čtvrtletí roku 2017 oslaví
životní jubilea tito naši občané:
Londová Vlasta
Kára Jiří
Hubka Jan
Kantnerová Jitka

Jubilantům přejeme do dalších let jejich života
hodně zdraví, síly a tělesné i duševní svěžesti

…info z obecního úřadu

Budoucnost našich obcí
Obec
Erpužice
ve
spolupráci
s autorizovanými osobami zahájila práce na
zhotovení nového územního plánu všech
místních částí obce a studii veřejného
prostranství návsi v obci Blahousty.
V obou případech se jedná o koncepční
dokumenty, kterými bude vymezen rozvoj
a vzhled obcí v oblasti bydlení, dopravy,
veřejných prostranství, zeleně atd. U obou
dokumentů dojde k veřejnému projednávání,
na kterém budeme očekávat podněty ze strany
občanů obcí Blahousty, Erpužice a Malovice,
které budou odpovídat jejich potřebám a naše
obce se tak budou moci rozvíjet ke
spokojenosti všech místních občanů, ale
i návštěvníků našeho domova.

TRADIČNÍ OSLAVA DNE MATEK – 19.5.2017
Na úvod pátečního odpoledne přivítaly všechny
zúčastněné děti z místní mateřské školky se svým
programem.
Bezprostřední vystoupení našich nejmenších a jejich
úžasné taneční i herecké kreace dokázaly přítomné
rozesmát.. i rozbrečet.
Následovala, jako každý rok, hudební produkce
a občerstvení. Změna muzikanta nebyla přímo ideální,
ale našly se i spokojené maminky.
Na závěr jen pár slov – příprava a organizace těchto
akcí není snadná, lidé, kteří se starají o přípravu sálu,
o zábavu a pohoštění by si zasloužili spíše pochvalu,
ale neustálá kritika, mohu říct za sebe, bere chuť
cokoli dělat a připravovat.
Vždyť každý z nás může přijít s nápadem a zkusit si to.
Je jednoduché říct:,,Tady se nic neděje….“!
K.Brzobohatá

…červnové dění v mateřské školce
První červnový den, svátek dětí, se ve školce slavil
hrou a soutěžemi.. Utkání v Člověče, nezlob se,
stavba nejvyšší věže, stavba z lega..za každé zápolení
byla přichystaná odměna.
… a chystala se i v kuchyni. Palačinky s ovocem byly
sladkou tečkou pro všechny.
8.června si děti při besedě s policií ČR mohli
vyzkoušet výzbroj i výstroj a jiné policejní pomůcky.
Hravou formou jim policisté přiblížili možná
nebezpečí při cestě domů ze školy, nechyběla ani
prohlídka a posezení v policejním voze.
22.června mateřskou školu navštívil Kocour v botách,
jehož úkolem bylo „Pasování předškoláků na
školáky“.
Pasováni byli:
Nico Blahout, Zuzka Friedenbergerová,
Markétka Kaprhálová, Adélka Končická,
Míša Kožnar, Matýsek Malý, Terezka Ševčíková.
Budoucí školáci se nejprve krátkým vystoupením
rozloučili se svými kamarády, poté za zvuku královské
hudby nastoupil Kocour v botách, který vtáhl do děje
i rodiče. Chlapci od kocoura dostali na svou hruď
vyznamenání a pro děvčata byly odměnou
náhrdelníky. Dárkové krabičky se školními potřebami
předali dětem za obecní úřad p.Uhlíř a p.Lindová.

Na památku a vzpomínku na mateřskou školu jim paní
učitelky věnovaly knihu a spoustu drobných dárečků.
… a nejen děti byly odměněny, zároveň se paní učitelky
rozloučily drobným dárkem s tatínkem Adélky Končické,
který byl vždy nápomocný při drobných opravách
a údržbě ve školce.

… Cyril a Metoděj přál nohejbalu
V Erpužicích se uskutečnil ve středu 5.7.2017,
v den státního svátku, tradiční nohejbalový turnaj
trojic. Letní počasí a 13 účastnících se mužstev
sportu přálo. Týmy z Erpužic, Malovic, Kšic,
Trpíst, Stříbra, Brodu u Stříbra a Plzně si to
rozdaly ve dvou skupinách na jeden set. Kvalifikací
prošly vždy první čtyři ze skupiny. Postupující
trojky už pak hrály na dva vítězné sety, včetně
semifinále a finále.
Během nohejbalového klání se hráči hojně
občerstvovali ve skvěle fungujícím kiosku. Skvělé
obecenstvo všechny hnalo za nejlepšími výkony
a na hře to bylo znát. Pohledné výměny brzy
napověděly, které z týmů jsou nejlepší. Do souboje
o finále postoupili kluci z Trpíst, Brodu u Stříbra,
pánové ze Stříbra a z Pískovny Stříbro. Zkušenost
se ukázala jako silnější.
Bronzové medaile a drobnosti braly Trpísty, když
porazily srdnatým výkonem Brod u Stříbra.
Zvítězilo Stříbro nad Pískovnou. Zaslouženě.

Celé nohejbalové klání pak zakončilo country posezení
v režii obce. Na hřišti zahráli Starší páni z Tachova.
Posedět přišla řada místních, také několik nohejbalistů
zůstalo do podvečerních hodin.
Velký dík patří všem organizátorům turnaje, obci
Erpužice, TJ Jiskře Erpužice a dobrovolníkům.
J.Míkovec

ROZPIS ZÁPASŮ TJ JISKRA ERPUŽICE
MLÁDEŽ PODZIM

DEN
27.8.
2.9.
9.9.
16.9.
24.9.
30.9.
7.10.
14.10.
22.10.
28.10.

KDO
H.Týn
Chotěšov
Planá
Stříbro
Tlučná
Tachov
Nýřany
Třemešné
Stod
Zbůch

HODINA
13:00
13:00
10:30
13.00
10:00
13:00
10:00
13:00
13:30
13:00

KDE
Doma
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma
Venku
Doma

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
2.9.2017
13,00 hodin fotbalový zápas dorostu
Erpužice – Chotěšov
16,00 hodin Rozloučení s prázdninami
pro děti
Soutěže pro muže - Chlapi sobě
23.9.2017 VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA
- kapela Klubíčko

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

