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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
právě v rukou držíte Krušovický zpravodaj, ve
kterém budete pravidelně informováni o aktuálním
dění v naší obci. Vycházet bude občasník jak
v tištěné, tak v elektronické podobě. Mimo informací
z obce a obecního úřadu zde bude prostor pro
aktuality o činnosti spolků působících v obci, o
činnosti základní a mateřské školy. Samozřejmě
budeme rádi za jakýkoli podnět od vás, občanů. Přeji
příjemné čtení.

Vítání občánků

Markéta Fröhlichová
starostka obce

Dne 22. října proběhlo v novém Kulturním zařízení
„Jednota“ vítání občánků. Během slavnosti, při které
vystoupili s krátkým pásmem žáci ze základní školy,
byli do života přivítáni tři malí Krušováci. Do
pamětní knihy se společně zapsali rodiče Adélky
Liškové, Jaroslava Hoffmana a Jakuba Koželuha. Jako
pozornost dostaly děti od obce malé dárky a
maminky byly obdarovány květinou.
Blahopřejeme!
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Drakiáda
Nedělní odpoledne třiadvacátého října patřilo pole
nad pivovarským vodojemem dětem a jejich drakům.

později dorazili do Senomat také naši mladší, a to ve
složení Anička Loskotová, Jakub Novotný, Marek
Zaspal, Dominik Klouda a Ondřej Pidrman.

Sbor dobrovolných hasičů Krušovice pro ně totiž
uspořádal Drakiádu, která měla letos netradiční
zakončení v podobě pečených brambor. Počasí
pouštění tentokráte přálo, a tak se v průběhu
odpoledne do nebe vzneslo na třicet různobarevných
fešáků. Někteří vyletěli tak vysoko, až se ztráceli
v mracích. V popelu ohýnku, který hořel pro zahřátí
dětí i dospělých, se děti nakonec upekly brambory,
po jejichž konzumaci každý obdržel sladkou
odměnu.
Ti nejprve soutěžili ve štafetě požárních dvojic a po
obědě

také

vyrazili

vstříc

nástrahám

závodu

požárnické všestrannosti. V součtu obou disciplín
obsadili naši borci v konkurenci čtrnácti sborů
nakonec senzační třetí místo a zajistili si tak pěknou
pozici pro jarní kolo soutěže. Dobře si vedli i naši
dorostenci. Martin obsadil ve své kategorii desáté,
Ondra šesté místo a Aleš kategorii starších dokonce
vyhrál.

Nejenže

Gratulujeme!!!!!

se

naši

„démoni“

dokážou

prosadit

v požárním sportu, ale jsou také manuálně zruční. Na
jedné ze schůzek, které se konají každý pátek od 17
hodin, dokázali z dýní různých tvarů a barev
vykouzlit strašáky dýňáky, kteří několik večerů
osvětlovali parapet na hasičské zbrojnici.

Mladí hasiči soutěžili i dlabali dýně
První kolo soutěže hry Plamen proběhl patnáctého
října v Senomatech. Nechyběli ani mladí hasiči
z Krušovic. Do Senomat nejdříve vyrazili naši
dorostenci ve složení Ondřej Fröhlich, Aleš Zaspal a
Martin Novák. Ti se hned ráno postavili na start
závodu požárnické všestrannosti. O dvě hodiny
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Mistryně světa z Krušovic
Mistryní světa v aerobiku se v září ve Vídni stala
Kristýna Hájková z Krušovic, která se svými
kolegyněmi ze Sport Academy Kladno v kategorii
TRIA junioři nenašla konkurenci.
Blahopřejeme!!!

V říjnu jsme jeli do spřátelené MŠ Řevničov, kde děti
zhlédly hranou pohádku O Smolíčkovi. V listopadu
jsme navštívili divadelní představení Andulka a
loupežníci, která se hrála na festivalu Popelka
v Rakovníku.

Poděkování
Po třinácti letech došlo ke změně na pozici starostky
obce Krušovice. Eva Hůlová v září rezignovala na
svou funkci. Za práci, kterou během svého funkčního
období na obci vykonala, jí patří poděkování, i když
to ne vždy bylo lehké.

Evo, děkujeme!

Ze školy

Protože žáky máme šikovné, úspěšně se zúčastnili

Čas letí a první čtvrtletí školního roku 2016/2017

Luštěnínoriskuj. Následně si pak děti vyrobily zdravé

máme za sebou.

pomazánky, které jsme přihlásili do celostátní

V mateřské škole, do níž letos chodí 24 dětí, nám na

soutěže. V těchto dnech probíhá Okresní kolo

Logické

vycházkách vypomáhá paní Renáta Lišková, která
vede i kroužek ručních prací. Dětem i nadále
rozšiřujeme rozhledy a navštěvujeme s nimi různé
kulturní akce:
1.září byl slavnostně zahájen nový školní rok
pohádkou O Červené Karkulce. Pokračovali jsme
kreativním

programem

s drumbeny,

jejichž

prostřednictvím prožívaly děti rytmus a společné
bubnování.
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olympiády

a

přírodovědné

soutěže

matematické olympiády. Už tradičně jsme se zapojili
do soutěží Bobřík informatiky a Koumák pro 4. a 5.
ročník. V rámci akce Záložka do knih spojuje školy
jsme si letos už podruhé vyměnili vlastnoručně
vyrobené záložky se školami v zahraničí.
Stejně jako děti v MŠ i my jsme si vyzkoušeli
bubnování na drumbeny a poslechli hru na
didgerydoo a zajímavé vyprávění o vzniku tohoto
nástroje.

Kulturního zařízení v Krušovicích. Přihlásili jsme se
k akci Česko zpívá koledy a na mapě republiky se
nám rozsvítila Betlémská hvězdička. Na adrese
http://www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy/

můžete

zvolit svou nejoblíbenější koledu. Ta se pak bude
vysílat v rádiu.

A o týden později, 21. 12. v 16.00 hodin, poprvé
V základní škole je letos zapsáno 29 žáků, z nichž
dva se vzdělávají v zahraniční škole. Letos jsme se

uspořádá naše MŠ a ZŠ Vánoční besídku školy
v Kulturním zařízení Krušovice

nově zapojili do projektu Hodina pohybu navíc, aby
měli naši žáci příležitost vyřádit se a ve škole byli
klidní. Máme za sebou také několik dní strávených

Stěhování knihovny

mimo školu. Například v říjnu jsme se dozvěděli v

V průběhu prosince dojde ke stěhování obecní

Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, proč slaví Češi 28.

knihovny z hasičské zbrojnice do nových prostor

10. svátek, a mají tedy volno, prohlédli jsme si, byť

Kulturního

jen zpoza plotu, zámek Lány – letní sídlo našich

nezměněna.

zařízení.

Otevírací

doba

zůstane

prezidentů - a místo odpočinku prvního z nich.

Kontroly kotlů
Povinnost provedení kontroly technického stavu a
provozu kotlů v roce 2016. Provozovatel spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky
provedení kontroly technického stavu a provozu
zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první
Moc se nám líbila pohádka Oslí kůže, kterou jsme
viděli v rámci přehlídky amatérského činoherního
festivalu Popelka v Rakovníku. V Lechnýřovně jsme
si hravě zopakovali historii českého národa.
A co nás čeká?

kontrola musí být provedena nejpozději do 31. 12.
2016 (podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) a
ustanovení § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). V
praxi to tedy znamená, že i domácnosti si budou
muset do konce roku 2016 nechat zkontrolovat

Na středu 14. 12. v 18.00 hodin ZVEME VŠECHNY

technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí

OBYVATELE KRUŠOVIC, kteří rádi zpívají nebo

svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou

poslouchají koledy, na společné zpívání do nového

úředníci

obecního

úřadu

obce

s

rozšířenou

působností požadovat doklad, zda je kotel v pořádku
a je provozován v souladu se zákonem a s pokyny
jeho výrobce. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu
pokuta až 20 000 Kč. Upozorňujeme, že kontrolu
technického

stavu

a

provozu

spalovacího

stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje,
která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci
provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto
odborně způsobilých osob provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného

společenstva

Asociace

podniků

topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR. Fyzickým i právnickým
osobám proto doporučujeme pro zajištění technické
kontroly a stavu provozu kotle využít osoby, které
byly proškoleny výrobcem kotle a jsou uvedeny v
seznamu

na

stránkách

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=STČ

Společenská kronika
Řekli si své ano:

Ukládání bioodpadu
Upozorňujeme občany, že kontejner na biologický
odpad rostlinného původu (tráva, listí, plevel apod.)

Jana Beránková

byl přemístěn od hřbitova do prostoru bývalé

František Linhart

česačky. K odkládání větví slouží plocha vedle
kontejneru. Žádáme občany, aby dodržovali tato
pravidla a nemíchali rostlinné zbytky s větvemi.

Navždy nás opustili
Anna Ledvinová

Sv. Jan Nepomucký

Zdeněk Šlapák

Tak se nám konečně, na mnoho let prázdný podstavec,

Petr Kantor

vrátila socha Sv. Jana Nepomuckého od MgA. Jana

Významná jubilea

Brabce.

Pokud

půjdete

na

procházku

směrem

k Bažantnici, můžete se sami přesvědčit, jak se socha
povedla.

Janstová Jaroslava
Klímová Bořena
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Pozvánky na kulturní akce:
27.11.2016 1. adventní setkání „Slavnost světla“ rozsvícení vánočního stromku v obecním parku
1.12.2016 Mikulášská nadílka v pivovaře
4.12.2016 2. adventní setkání „Živý betlém“ v obecním parku
9.12.2016 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi u vánočního stromečku
11.12.2016 3. adventní setkání „Pomáháme dětem“ v obecním parku
14.12.2016 Česko zpívá koledy v Kulturním zařízení „Jednota“
18.12.2016 4. adventní setkání „Betlémské světlo“ v obecním parku
21.12.2016 Besídka ZŠ a MŠ Krušovice v Kulturním zařízení „Jednota“

Krušovický zpravodaj vydává na své náklady Obec Krušovice. Počet výtisků 200 ks, v elektronické podobě
na stránkách www.obec-krusovice.cz. Adresa pro zasílání příspěvků obeckrusovice@seznam.cz. Obec
Krušovice si vyhrazuje právo na úpravu zaslaného textu.
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