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BLAHOPŘEJEME
v 1. čtvrtletí roku 2016 se dožijí
životního jubilea tito naši občané:
Turek Ladislav
Horská Dagmar
Václavová Drahomíra
Cibulková Marta
Čampula Jaroslav
Kaslová Libuše
Ducháčková Iva
Zelenka Zdeněk
Barna Josef
Karlová Dana
Wintrle Petr
Jubilantům přejeme do dalších let jejich života
hodně zdraví, síly a tělesné i duševní svěžesti

Prosincové dění v naší obci….
Několik prosincových akcí v naší vesnici a okolí
se stává tradicí, a určitě příjemnou. Ať už se jedná
o zapálení první adventní svíčky v místním kostele,
vánoční besídky, dále pak rozsvícení vánočního
stromu, zpívání koled v malovické kapličce nebo
lampiónový průvod. Účastníci mi dají jistě za
pravdu, že příprava a realizace těchto akcí byla
nadmíru povedená . Všem organizátorům,
sponzorům a hostitelům patří veliké poděkování
za příjemné pozastavení v tomto vánočním čase.
K.B.

KONALA SE VALNÁ HROMADA…
28.11.2015 se konala Valná hromada TJ Jiskry
Erpužice. Předsedajícím byl pověřen Václav Uhlíř.
Po zahájení seznámil přítomné s programem.
Byla schválena aktualizace členů TJ starších 18-ti
let, dále pak nové stanovy TJ. Následovala volba
členů Výkonného výboru TJ a předsedy TJ.
Z návrhů byl sestaven pětičlenný výbor ve složení:
Jaroslav Klimeš, Jan Šoul, Přemysl Kořínek, Helena
Lindová a Václav Uhlíř. Předsedou TJ byl zvolen
Jaroslav Klimeš.
Členem kontrolní komise se stali: Vladimír Ševčík,
Jana Balážová a Jiří Pavlas.
Předsedající přednesl zprávu o hospodaření za rok
2015, seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2016.
Zprávy o činnosti mužstev a jejich hodnocení
přednesli trenéři: Ridoško Miroslav – muži, Jaroslav
Klimeš – žáci, Václav Uhlíř – přípravka. Dále
proběhla diskuse o plánu činnosti na rok 2016.

Ohlédnutí za posledním měsícem
roku 2015
Prosinec byl pro všechny, ale hlavně pro děti, plný
očekávání a těšení se na Ježíška. Adventní čas si
děti zpestřovaly různými akcemi, kterých bylo
opravdu mnoho.
Již 27.11.2015 děti rozsvítily vánoční strom před
mateřskou školou za účasti rodičů a široké
veřejnosti, následně to byl vánoční strom v Trpístech
– 28.11.2015 a na první adventní neděli –
29.11.2015 jsme navštívili s vánočními koledami
Únehle. Poté ještě děti stihly zažehnout 1. adventní
svíci v kostele sv.Markéty v Erpužicích. Všude se
dětem dostalo velkého potlesku za zpěv koled
a přednes vánočních i zimních básní.
3.12.2015 se děti společně s rodiči sešli v mateřské
škole při Vánočním zdobení. Při němž vyráběli zimní
dekorace, popíjeli čaj a přikusovali vánoční pečivo.
Následující den, 4.12.2015, pak na děti v MŠ čekala
„Mikulášská nadílka“. Letos si vzal na pomoc
Mikuláš opravdu moc hodného a kreativního čerta
a dětem nadělili spoustu dobrot.
Pak už jsme se připravovali na vánoční
vystoupení.

12.12. – děti vystoupily s pásmem básní, písní, koled
a tanečků ve Kšicích
17.12. – následovala Vánoční besídka pro rodiče v MŠ
18.12. – si děti své představení zopakovaly v sále
KD v Erpužicích, na besídce, která je věnována
především starším občanům obce
A pak nadešel den, na který se děti těšily nejvíce
(21.12.). Zatímco jsme byli navštívit místní kostel
s jesličkami a Ježíškem, ve školce se připravovala
vánoční nadílka pro děti.
A že tam toho bylo….. Sotva jsme se vešli s balíčky do
třídy. Každé dítě si ve spoustě dárků našlo to, co se
mu líbilo nejvíce.
My učitelky a děti mateřské školy jsme jednu nadílku
– velký dárek dostali již v listopadu. A to krásnou,
novou, nejhezčí zahradu. Na té však nemá zásluhu
Ježíšek, ale pan starosta a ostatní členové
zastupitelstva obce. Moc děkujeme.
Vrbová Jaroslava

Investiční akce obce Erpužice
zrealizované v roce 2015
Pořízení vybavení pro nakládání s
biologicky rozložitelným odpadem
Projektem bylo pořízeno 51 ks zahradních
kompostérů, elektrický kompostér, 3 ks
velkoobjemových kontejnerů a traktorový
nosič.
Předpokládaná dotace ze SFŽP 450.000,- Kč
Celkové náklady projektu
671.498,- Kč
Zahrada v přírodním stylu při MŠ v
Erpužicích
Projektem byla dovybavena zahrada MŠ
herními prvky a vysázena nová zeleň.
Dotace ze SFŽP
1.151.215,- Kč
Celkové náklady projektu 1.295.128,- Kč
Oprava kanalizací v obcích Erpužice a
Malovice
Projektem bylo zrekonstruováno 141m dešťové
kanalizace v obci Erpužice a 68 m v obci
Malovice.
Dotace Plzeňského kraje 230.000,- Kč
Celkové náklady projektu 465.143,- Kč

Kanalizace Malovice – přepojení stoky A
Projektem bylo vybudování nové stoky v obci
Malovice v délce 109 m.
Dotace Plzeňského kraje 250.000,- Kč
Celkové náklady projektu 652.022,- Kč
Výstavba a rekonstrukce místních
komunikací v obci Erpužice
Projektem byly zrekonstruovány místní
komunikace v celkové délce.
Dotace z ROP Jihozápad 10.812.988,- Kč
Celkové náklady projektu 11.863.449,- Kč
Výstavba veřejného osvětlení v severní části
obce Erpužice
Celkové náklady projektu 430.600,- Kč
Úprava veřejného prostranství v obci
Malovice Projektem došlo k rekultivaci
veřejného prostranství za návesním rybníkem
(likvidace pozůstatků hospodářského stavení).
Celkové náklady projektu 80.000,- Kč

Nadace ČEZ podpořila výsadbu stromořadí
Za finančního přispění Nadace ČEZ ve výši
107.500,- Kč bylo na podzim vysázeno 15 ks
vzrostlých stromů v obci Erpužice místními
dobrovolníky a za přispění dětí z místní
mateřské školy. Stromořadí poslouží jako
větrolam, zlepší klima a především zkrášlí
okolí u bytových domů a u hřbitova.

Plánované projekty v roce 2016
Rekonstrukce místních komunikací v obci
Blahousty – I. etapa - náves
Úprava okolí barokní kaple v Malovicích
Výsadba zeleně v obci Erpužice
Rekonstrukce
úřadu

střechy

budovy

Obecního

Zpracování dokumentace na výstavbu kotelny
pro centrální zásobování teplem bytových
domů

CO NÁS ČEKÁ…
6.2.2016 MASOPUSTNÍ PRŮVOD
27.2.2016 POSLEDNÍ LEČ
28.2.2016 DĚTSKÝ KARNEVAL
1.3.2016 výlet do aquaparku

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

Plakáty a pozvánky na nejbližší akce, fotografie možno
shlédnout na webových stránkách obce Erpužice.

Na závěr bych chtěla všem čtenářům zpravodaje popřát
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016
plný pohody, spokojenosti, úspěchů, lásky, porozumění
a hlavně zdraví..
K.Brzobohatá

