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1 / 2018

Všem občanům, čtenářům
bych chtěla popřát mnoho štěstí, zdraví, úspěchů v novém roce 2018
Katka Brzobohatá
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BLAHOPŘEJEME
v 1.čtvrtletí roku 2018 oslaví
životní jubilea tito naši občané:
Molnár Ctibor
Loukotová Milena
Koželuhová Dagmar
Ridošková Vlasta
Čikoš Viktor
Fila Lubomír
Jubilantům přejeme do dalších let jejich života
hodně zdraví, síly a tělesné i duševní svěžesti
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Projekty zrealizované v roce 2017
Rekonstrukce střechy obecního úřadu
- projektem byla zrekonstruována střecha budovy obecního úřadu,
kde celkové náklady činily 1.022.758,- Kč a projekt byl podpořen
Plzeňským krajem dotací ve výši 400.000,- Kč
Kostel sv. Markéty
- projekt na odstranění statických poruch a opravu stropní
konstrukce v kostele sv. Markéty s celkovými náklady 544.407,Kč byl podpořen Plzeňským krajem dotací ve výši 320.000,-Kč
Vybavení JSDH
- projektem budou vybaveni členové Jednotky sboru dobrovolných
hasičů ochrannými pomůckami v hodnotě 70.328,-Kč, kde
poskytnutá dotace Plzeňského kraje činí 38.000,-Kč
Protipovodňová opatření obcí Blahousty, Erpužice a Malovice
- zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření
k ochraně intravilánu obcí Blahousty, Erpužice a Malovice před
povodněmi. Na projektovou dokumentaci poskytl Plzeňský kraj
finanční dotaci 34.000,- Kč.
Stavební úpravy zázemí fotbalového hřiště
- výstavba tlakové kanalizační přípojky objektu kabin sportovního
areálu TJ s celkovými náklady 161.984,-Kč byla podpořena
Plzeňským krajem dotací ve výši 100.000,-Kč
Stavební úpravy MK u bytových domů Erpužice – sever
- projekt na obnovu místních komunikací mezi bytovými domy
č.p. 44 – 48 s vynaloženými náklady ve výši 2.270.561,-Kč byl
podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj dotací ve výši
1.000.000,- Kč
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Projekty na rok 2018
Rekonstrukce budovy obecního úřadu – I. etapa
- rekonstrukce přízemí budovy obecního úřadu, kterou dojde
k bezbariérovému řešení prostor s vybudováním sociálního
zařízení a nové dispozice kanceláří. Celkové náklady jsou
2.244.676,-Kč a přidělená dotace Plzeňského kraje ve výši
500.000,- Kč. Realizace projektu je naplánována na únor - květen.
Rekonstrukce hráze vodní nádrže v Malovicích
- projektem je řešen havarijní stav hráze vodní nádrže v Malovicích
a dojde jím ke zřízení výpustného zařízení a bezpečnostního
přelivu. Cena díla činí 853.786,-Kč. Projekt byl podpořen
Plzeňským krajem dotací ve výši 300.000,- Kč. Termín realizace
stanoven na duben - červen.
Stavební obnova zbrojnice v Blahoustech
- projekt na obnovu historické zbrojnice v Blahoustech
s předpokládanými náklady 323.603,- Kč, byl podpořen
Ministerstvem zemědělství dotací ve výši 226.522,- Kč.
V současné době probíhá výběr dodavatele na provedení obnovy
objektu.
 Energetické úspory bytových domů č.p. 44 -48 s výstavbou
centrální kotelny
- na projekt zateplení bytových domů s výstavbou centrální
kotelny byla podána žádost o dotaci do programu energetických
úspor administrovaný IROP
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Potlesk se nesl z kostela…
Byl mrazivý a temný zimní podvečer dne 3. prosince 2017 a utichlou návsí
se z rozsvíceného kostela v Erpužicích nesl potlesk.
Potlesk byl odměnou pro děti z MŠ v Erpužicích, které vystoupily se svým
pásmem vánočních básniček, písní a koled pod vedením paní ředitelky
Mgr. Vrbové a paní učitelky Slávky Kasalové a navodily tak v adventním
čase sváteční atmosféru.

Ve vánočně vyzdobeném kostele po nich následovalo vystoupení
hudebního uskupení mladých muzikantů z DDM ve Stříbře pod vedením
Lenky Žižkové.
Kytary, housle, flétna a zpěv ladily nádherně a dotvářely tak kouzlo Vánoc.
Není divu, že po vystoupení následoval dlouhý a znělý potlesk.
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Po vystoupeních, které pohladily po duši, se všichni přesunuli před kulturní
dům, kde byl slavnostně rozsvícen vánoční strom a linula se vůně
svařeného vína, punče a čaje. Vánoční atmosféru dotvářely lahodné chutě
vánočky a cukroví.

Byl mrazivý, osvícený, zimní podvečer dne 3. prosince 2017
a začaly Vánoce…
Veliké poděkování patří Vám, kdo jste dokázali vykouzlit Vánoce i účastníkům, kteří se
podíleli na utvoření sváteční atmosféry.
A.Masopustová
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….. v prosinci bylo živo…
Měsíc prosinec zahájilo asi 20 milovníků čertových obrázků
turnajem v žolíkách. U stolů se jich sešlo asi 20 , snažili se nahrát
co nejméně bodů a zvítězit tak mezi svými protihráči. Ve finále se
utkali ti nejlepší z nejlepších. Absolutní vítězkou se stala Petra
Pavlasová, následovaly Hanka Kuntová, Naďa Šteklová a Helča
Wintrlová. Děvčata si odnesla jen drobné ceny. Podstatou klání
bylo pobavit se a vyplavit trošku adrenalinu.
3. prosince proběhla adventní

neděle viz. článek na str. 6-7.

10. prosinec patřil především pánskému osazenstvu, pokerovým
turnajem si vyplnili sobotní odpoledne. Kamenné tváře u hracích
stolů vyjadřovaly vážnost hry. Nebylo vítězů ani poražených.
Turnaj si pro úspěšnost zopakovali ještě mezi vánočními svátky.
15. prosince se v pohostinství sešli především ti dříve narození při
Vánočním setkání. Tentokrát bez vystoupení dětí z mateřské školy.
To si všichni užili při besídce v MŠ nebo při vystoupení v kostele.
K tanci a poslechu zahrál a zazpíval Honza Šimůnek. Někteří
z přítomných odcházeli až dlouho po půlnoci.
Následující sobotní podvečer se v místním pohostinství odehrál
šipkový turnaj. Opět se sešla skupinka lidí k zábavné hře.
Tentokrát se mužské pohlaví nenechalo zostudit, vítězem se stal
Vladimír Ševčík, následovala Lucka Pavlasová, Ivetka Zabořilová
(Šustrová), Jirka Pavlas. Rekord na tři šipky si vyházel Ondra
Pavlas.
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Startovné ze všech turnajů si neodnesli vítězové, ale věnovaly se ve
prospěch našich nejmenších, ať už na Maškarní rej nebo na různé
výlety. V tomto ohledu bychom chtěli poděkovat i Arnoštovi
Havlovi, který peněžní částkou pro děti přispívá minimálně 2x
ročně.
Václavovým z Malovic taktéž děkujeme za cukrovinky, které věnují
dětem do mateřské školy, nebo na akce pořádané obcí.
Vyvrcholením prosincových akcí byl lampiónový průvod
a Předsilvestrovské zpívání. Místní mládež se pochlapila a dokázala
zorganizovat zpívání při kytarách. Na super akci a náladě se
podíleli Anička Karlová, Aleš Bohuslav, Fanda Kaňok, Honzík
Václavů, Luboš Kuchár, Lucka Pavlasová, Michal Mára a Verča
Uhlířová. Všichni přítomní se příjemně naladili na závěr roku 2017.
Aktéři přislíbili, že setkání tohoto druhu se v blízké době opět
zopakuje a my se budeme velice těšit.
Tradiční lampiónový průvod, který předcházel vánočnímu zpívání,
byl jako obvykle zakončen na zahradě u Ševčíků. Zdenina
připravila pro drobotinu malé občerstvení a pro dospěláky svařák
a medovinu.
….i teď máte pocit, že se ve vesnici nic neděje, nebo se nekonají
akce podle vašeho přání??? Přijďte i vy s nápadem, který se může
realizovat….
H. Lindová
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Na letišti promítali o lokálce a okolí
V pátek 29. prosince 2017 proběhlo na letišti v Erpužicích
promítání o místní dráze z Pňovan do Bezdružic a okolí. Za spolek
Plzeňská dráha jej organizoval Jan Míkovec, a to ve spolupráci
se zdejším Aeroklubem, fotografy ze spolku Vlaky Plzeňského
kraje a obcí Erpužice. Ta zapůjčila promítací plátno a projektor.
Nechyběly dokumenty ze současnosti, ani minulosti. Úryvky
z televizních reportáží, Jiří Bízek - železničář tělem i duší,
Erpužice a okolí žije!, Večerní fotografování železničního mostu,
Konec II. sv. války na Konstantinolázeňsku... to vše a mnohé další
měli možnost shlédnout příchozí nejen z řad místních,
ale i okolních a vzdálenějších obcí, v klubovně erpužického letiště.
Návštěvníci se taky dozvěděli dostupné informace o rekonstrukci
pňovanského železničního mostu a s ní spojené výluce na
Bezdružické lokálce. Ta byla již schválena drážními organizacemi
na 16. 6. - 25. 9. 2018 .
K večeři byl podáván hovězí guláš s chlebem za dobrovolné
vstupné.
Po ukončení dvouhodinového promítacího programu se řada lidí
rozutekla do tepla svých domovů a hrstka zůstala na volnou zábavu
a povídání nejen o železnici.
Na akordeon zahrál pan Antonín Václav z Malovic.
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto večera Aeroklubu Erpužice, obci Erpužice, klukům z Vlaků Plzeňského
kraje a Plzeňské dráze. Zejména bych vyzdvihl spolupráci
s místním Aeroklubem, jmenovitě s Františkem Herinkem.
Podobnou akci jistě někdy zopakujeme.
Jan Míkovec, PD.
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Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. 1. – 13. 1.2018
Výsledky hlasování – obec Erpužice
1. kolo
volební účast………………..64,44% (182 platných hlasů)
Topolánek Mirek Ing.

3 hlasy

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

17 hlasů

Fischer Pavel Mgr.

8 hlasů

Hynek Jiří RNDr.

3 hlasy

Hannig Petr Mgr.

4 hlasy

Kulhánek Vratislav Ing. Dr.h.c.

0 hlasů

Zeman Miloš Ing.

102 hlasů

Hilšer Marek MUDr. Bc.Ph.D.

10 hlasů

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr.h.c. 35 hlasů

Volební místnost navštívil i pan Vít Masopust s rodinou.
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PLÁNOVANÉ AKCE:
9. 2. 2018
10. 2. 2018

PRÁZDNINOVÝ TURNAJ PRO DĚTI – ŠIPKY
MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Zimní fotografování železničního mostu
V pátek 9., nebo v pátek 16. února 2018 proběhne opět
fotografování pňovanského mostu. Ten bude osvětlen podobně
jako v říjnu, tedy od východu z břehu od Malovic. Podmínkou pro
konání akce je slušné počasí, nejlépe zamrzlá přehrada a sníh.
Velkým lákadlem bude průjezd a krátké zastavení parní
lokomotivy, ale to ještě není potvrzené.
Další upřesnění bude zveřejněno na webu obce začátkem února.
Na Facebooku lze sledovat podrobnosti v „události“ Zimní
fotografování železničního mostu.

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