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BLAHOPŘEJEME

ve 4. čtvrtletí roku 2016 se dožijí
životního jubilea tito naši občané:
Machalová Pavla
Palacká Marie
Sládková Anna
Šustr Zdeněk
Jubilantům přejeme do dalších let jejich života
hodně zdraví, síly a tělesné i duševní svěžesti

Prázdninové cestování
Začátkem srpna jsme navštívili zříceninu hradu Buben. Cestovalo se
vlakem do Plešnic a odtud po turistické značce do cíle. Po obhlídnutí
místa a svačince nás čekala zpáteční cesta směrem na Hracholusky.
Časovou rezervu si děti vyplnily minigolfem. Následoval další turistický
úsek. Jelikož jsme měli v plánu stihnout parník na Radosti, bylo před námi
9 km svižné chůze. Poslední kilometr byl pro některé z nás náročný,
ale na parníku si všichni odpočinuli.

Další výlet na plzeňský LASER GAME se z důvodu nemoci provozovatele
na přání účastníků změnil, a tak nejen hoši, ale i děvčata, si zkusili
adrenalinovou jízdu na motokárách.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
KONANÉ 7. - 8.10.2016
...jak se volilo v našem volebním okrsku??
-volební účast
32,75%
-platné hlasy
87
-nejúspěšnější z kandidátní listiny:
ANO 2011
33 hlasů
ČSSD
18 hlasů
KSČM
10 hlasů

Volební místnost navštívil i Konstantin Novikov.

DOČKALI JSME SE PREMIÉRY
O tom, že u nás parta mladých lidí tvoří film Pouto se mluvilo dlouho,
všichni jsme byli natěšeni a 1.10.2016 jsme se konečně dočkali
premiéry. I já byla z mnoha těch, kdo usedli v tento den do stříbrského
kina.
Přiznám se, že i když v ukázkách bylo nastíněno , o co se ve filmu
zhruba jedná, trochu jsem se bála…….jestli to nebude nuda. Stačilo pár
minut filmu a bylo jasné, že moje obavy byly naprosto zbytečné.
Děj POUTA je vlastně prostý. Příběh chlapce, který i přesto,
že prodělal mozkovou obrnu, ze všeho nejvíc chce hrát fotbal, příběh
otce, který hledá cestu ke svému synovi a je schopen udělat všechno pro
to, aby bylo lépe a to všechno v době, když vlastní názor byl trestním
činem. Atmosféra té doby na vás dýchá každou vteřinou.
Co se týká hereckých výkonů, před vámi všemi "neherci" smekám.
V případě hlavního hrdiny si troufám říct, že mu byla role psaná na tělo.
Milý Vráťo (Vratislav Kouřil), ty máš vážně talent. A co teprve
představitel otce hlavního hrdiny... pane Václav (Antonín Václav),
z toho s jakou lehkostí jste se s rolí popral, jsem si popravdě sedla
na zadek s pusou otevřenou dokořán. A ty, Andul (Anna Karlová), jsi mi
vyrazila dech, protože jako Květuška jsi byla naprosto bezkonkurenční
a nezapomenutelná a takhle bych mohla pokračovat donekonečna, takže
to zkrátím, všichni jste byli tak neuvěřitelně přirození, že bych ani
náhodou neřekla, že šlo o něco amatérského.
Od začátku do konce jsem seděla jako přibitá a většinou s napětím
čekala, co dalšího ještě přijde. Při scéně, kde se Michal, hlavní hrdina,
snaží utéct psovi a vlastně zjistí, že mu běhání nedělá vůbec žádné
potíže, jsem měla husí kůži a dost jsem se držela, abych ho nahlas
nepovzbuzovala. Ve scéně, kde Michal se svým otcem čekají v autě
na státních hranicích, jsem vší silou držela palce a přála si, aby už byli
na druhé straně. A při závěrečných komentářích jsem byla opravdu
naštvaná, protože žádný z těch trestů přece nebyl fér... vždyť se nic tak
hrozného nestalo, jen každý chtěl žít svůj život po svém!!!

Závěrem…. podle mého názoru, jestli bylo snahou autora a celého
filmového štábu vtáhnout diváka do děje, za mě se mu to podařilo
na celé čáře. Všem vám tleskám za to, že jste našli odvahu
se do něčeho takového pustit a dotáhnout to do úspěšného konce.
Především děkuju za to, že jsem mohla padesát minut svého života
"promarnit" právě s POUTEM, protože si budu každou dlouho
pamatovat. Doufám, že to není poslední ukázka tvého talentu, pane
Jane Václave.
Lucie Pavlasová

..krátce ze schůzí výboru TJ Jiskry Erpužice
- byla podána žádost o dotaci na pořízení nových fotbalových branek (celková
částka 85.000,-Kč), žádost byla schválena v částce 55.000,-Kč,
obec Erpužice poskytne dotaci v částce 30.000,-Kč
- budou pořízeny 2 nové sady dresů od sponzorů –
Invest Les, ing. Jiří Ludvík Plzeň a Kermi s.r.o.Stříbro

A jak si vedou naši mladí fotbalisté v Krajských soutěžích?
KRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ
1.
FC Rokycany B

68:6

22

2.

TJ Chotěšov

48:16

20

3.

ZD Meclov

46:13

18

4.

Dioss Nýřany

37:11

18

5.

Dynamo H. Týn B

44:7

17

6.

Bohemia Kaznějov

25:13

9

7.

FK Staňkov

25:21

9

8.

TJ Přeštice B

27:43

9

9.

FC Švihov

13:16

7

10.

SOKOL MRÁKOV

8:38

3

11.

TJ Dobřany

7:43

3

12.

Jiskra Erpužice

7:49

3

13.

SMÍCHOV PLZEŇ

8:87

3

KRAJSKÁ SOUTĚŽ DOROSTU

1.

TJ Zruč

50:7

21

2.

Baník Stříbro

48:12

19

3.

Bohemia Kaznějov

33:15

19

4.

Slavoj Stod

67:9

18

5.

Sokol Kralovice

31:10

15

6.

Sokol Město Touškov

18:13

14

7.

SK Horní Bříza

21:35

9

8.

Jiskra Erpužice

14:26

8

9.

Olympie Kožlany

18:44

8

10.

Slavoj Žihle

17:21

7

11.

Trafo Hadačka

13:64

3

12.

Baník Zbůch

5:79

0

Žáci:
Sobota 22. 10. 2016 10:00 FC Švihov - Jiskra Erpužice
Neděle 30. 10. 2016 10:00 Jiskra Erpužice - SOKOL MRÁKOV
Sobota 5. 11. 2016 11:30 Dioss Nýřany - Jiskra Erpužice
Sobota 19. 11. 2016 10:45 TJ Chotěšov - Jiskra Erpužice

Dorost:
Sobota 22. 10. 2016 10:00 Trafo Hadačka - Jiskra Erpužice
Neděle 30. 10. 2016 13:00 Jiskra Erpužice - SK Horní Bříza
Sobota 5. 11. 2016 10:00 Baník Stříbro - Jiskra Erpužice

CO NÁS ČEKÁ…

22.10.2016

taneční zábava AGNES ROCK

27.10.2016

výlet do AQUAPARKU
ve Františkových Lázních

28.10.2016 turnaj v žolíkách od 14,00 hod
v pohostinství
27.11.2016 1.ADVENT –
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16.12.2016 vánoční posezení

POJEDEME

DO AQUAPARKU

Ve čtvrtek 27.10.2016 máte možnost
opět navštívit AQUAFORUM ve Františkových Lázních.
Plán cesty: autem do Stříbra, dále vlakem do Františkových
Lázní, koupání, sušení, svačina, procházka parkem  a vlakem
zpět.
Sraz v 8.00 hod. na hřišti TJ Jiskry Erpužice. Návrat po 15 hod.,
cena výletu 150,-Kč, s sebou svačinu, plavky a ručník.
Přihlašte se prosím osobně (kvůli dopravě do Stříbra)
nejpozději v úterý 25.10.2016.
Děkuji K.Brzobohatá

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

