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BLAHOPŘEJEME
v 1. čtvrtletí roku 2019 oslaví
životní jubilea tito naši občané:
Masopustová Ida
Turek Ladislav
Štekl Josef
Cibulková Marta
Šnajdrová Jitka
Šimko Pavol
Voldřichová Helena
Šimek Vladimír
Uhlířová Zdeňka
Jubilantům přejeme do dalších let jejich života
hodně zdraví, síly a tělesné i duševní svěžesti

DĚNÍ V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE
 4.1.2019 - nový rok jsme zahájili „Tříkrálovou koledou“, kdy
jsme navštíveným popřáli do nového roku hodně zdraví, potěšili
písničkou a malým dárkem, který vyrobily děti.
 8.1.2019 nás navštívil pan Pohoda se svojí neobvyklou
pohádkou „O Sněhurce“. Pan Pohoda opět nezklamal, pohádka
byla krásná, vtipná, poučná, plná krásných doprovodných
písniček.
 1.2.2019 - po vánočním mlsání nás navštívila zubní sestřička
(dentální preventista) p. Kubaštová s dcerou a dětem hravou
a zajímavou formou ukázaly jak se správně starat o zoubky – jak
je čistit, jaký kartáček používat a co jíst a nejíst, aby se nám
zoubky tolik nekazily.
 během února navštívíme zvířátka u krmelce na „Klungru“
a doneseme jim tam spoustu dobrot
 po Masopustu nás v MŠ bude čekat maškarní rojení. Už se
těšíme na pestrost masek a na to, jak si to s dětmi užijeme.
 9.3.2019 - byly jsme požádány, abychom s dětmi zazpívaly,
zatančily a přednesly básničky pro maminky, babičky, tety ve
Kšicích k MDŽ

Mgr. Jaroslava Vrbová

Projekty zrealizované v roce 2018
Rekonstrukce budovy obecního úřadu – I. etapa
- rekonstrukce přízemí budovy obecního úřadu, kterou došlo
k bezbariérovému řešení prostor s vybudováním sociálního zařízení,
částečné stabilizaci stropu a k nové dispozici kanceláří.
- Přidělená dotace Plzeňského kraje ve výši 500.000,- Kč.
Rekonstrukce hráze vodní nádrže v Malovicích
- projektem byl řešen havarijní stav hráze vodní nádrže
v Malovicích, vybudováno výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv.
- Projekt byl podpořen Plzeňským krajem dotací ve výši 300.000,- Kč.
Stavební obnova zbrojnice v Blahoustech
- projekt na obnovu historické zbrojnice v Blahoustech
- byl podpořen Ministerstvem zemědělství dotací ve výši 210.233,- Kč
Kostel sv. Markéty
- restaurování 3 ks vitrážových oken v kostele sv. Markéty
- Podpora Plzeňského kraje dotací ve výši 180.000,-Kč.
Vybavení JSDH
- členové zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů byli vybaveni
ochrannými pomůckami
- Podpořeno dotací Ministerstva vnitra ve výši 15.000,- Kč.

Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
- Část 1) rekonstrukce střechy kabin poškozených živelnou pohromou,
podpořeno dotací 206.692,- Kč.
- Část 2) stavební úpravy kabin, vybudování WC pro veřejnost,
podpořeno dotací Plzeňského kraje ve výši 300.000,- Kč.

Polní cesta v Blahoustech
- podpořeno dotací od Ministerstva zemědělství ve výši 646.417,- Kč
Erpužice - zateplení 5 bytových domů a realizace kotelny a ústředního
vytápění pro bytové domy č.p. 44 – 48
- Zateplení + výstavba kotelny
- Kotelna a ústřední vytápění
Předpokládaná výše dotace z IROP je 5.000.000,- Kč. Zateplování začalo
na podzim 2018 – plánovaný termín dokončení podzim 2019.

Obnova památníku obětem 1 sv. války
- Obnova památníku podpořena dotací Plzeňského kraje ve výši 30.000,Kč.

OSLAVILI ZLATOU SVATBU
Mezi jubilea můžeme jistě počítat i tuhle událost. Manželé Klimešovi,
Růžena a Jaroslav, slavili 25.ledna 2019 společných „50“ let jak se
říká: „v dobrém i zlém“. A k tomu můžeme jen gratulovat a popřát jim
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v tomto manželství i nadále.

Ráda bych poděkovala všem příbuzným a hostům, kteří tuto slávu
sdíleli s námi.
Děkuji panu starostovi V. Uhlířovi a H. Lindové za jejich podporu.
Růženka Holubová

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT…
JAK POKRAČUJÍ NA PŇOVANSKÉM MOSTĚ?
Na začátku února 2019 došlo k překlápění II. pole mostu u Pňovan.
K otáčení III. pole dojde pravděpodobně v druhé polovině března
a termín zprovoznění 30. dubna 2019 by se již mělo podařit dodržet.
Lávka pro pěší a cyklisty bude patrně hotova do konce jara.
INFORMACE Z OÚ – POPLATKY
- Od 1.3.2019 lze uhradit: poplatek za popelnice
600,- Kč/osobu
sleva pro děti 0-5 let
300,- Kč
sleva pro seniory nad 70 let
300,- Kč
ostatní poplatky - pronájem pozemku, psi - do 31.5.2019

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Místní knihovnu máte možnost navštívit každé úterý od 16 hodin.
(ve společenské místnosti nad školkou)
POUŤ V ERPUŽICÍCH
Termín letošní pouti je svatomarkétský  13. – 14.7.2019 

PLÁNOVANÉ AKCE:

13. 2. 2019 ÚNOROVÉ PLAVÁNÍ
- výlet do Františkových Lázní
23. 2. 2019 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
9. 3. 2019
10. 3. 2019

HASIČSKÝ BÁL
DĚTSKÝ KARNEVAL

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

