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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,

zákusky napekly místní ženy. Následovala krátká

po kratší odmlce držíte v ruce další číslo našeho

prezentace historie i současnosti obce,

zpravodaje, ve kterém se dočtete mnoho zajímavostí.
Delší pauza byla způsobena tím, že se naše obec
přihlásila do soutěže Vesnice roku a s tím byla
spojena spousta práce. V následujícím vydání se
dozvíte, jak probíhala prezentace obce před komisí
Vesnice roku, jaké akce proběhly, co nás čeká a
v neposlední řadě se dozvíte několik zajímavostí
z historie obce, včetně zveřejnění starých fotografií.
Jinak Vám všem přeji příjemné prožití prázdnin a
užijte si dovolenou.

prohlídka kulturního zařízení, knihovny a klubovny.

Markéta Fröhlichová – starostka obce

Poté jsme se přesunuli na hřiště, kde se předvedli
mladí hasiči, kteří provedli požární útok, hasičky
zatancovaly „boky jako skříň“ a v hasičárně proběhla

Vesnice roku

prezentace sboru. Došlo také na zpěv a za hudebního

Jak už bylo zmíněno výše, přihlásila se naše obec do
soutěže Vesnice roku. Cílem soutěže Vesnice roku v

doprovodu Dana Drahokoupila zazpívali hasiči „Nad
Louštínem“ a „Co jste hasiči.“ Poté se komise

Programu obnovy venkova je snaha povzbudit
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova,

zveřejnit

rozmanitost

a

pestrost

uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova. Hodnotící
komise navštívila Krušovice 7.června ve 14:00 hodin
jako poslední ze třinácti přihlášených středočeských
obcí. Prezentace začala u kulturního zařízení, kde
jsme členy přivítali pivem. Následovalo občerstvení,
které připravila krušovická

pekárna.

Výborné

přesunula ke škole. Zde paní ředitelka seznámila

přítomné

s historií

vystoupily

i

současností

školy,

s krátkým

hudebním

pásmem

děti
a

S nástrahami první třídy se od září budou potýkat
Anna

Dubšová,

Markéta

Foučková,

Kateřina

v tělocvičně byla instalována výstava obrazů Václava

Chlebcová, Petr a Pavel Kalivodovi, Viktorie

Rabase, které

Teslenko a Eliška Loskotová. I jim přejeme hodně
štěstí ve škole i v životě.

Dětský den
Oslava dětského dne proběhla tradičně na sokolském
hřišti 17. června. Hasiči společně s učitelkami ze ZŠ a
MŠ přichystali pro děti mnoho her a soutěží. Po celé
odpoledne byl dětem k dispozici skákací hrad, mohly
se projet na čtyřkolce, nebo kamionem, který dala
k dispozici firma Framalu. Během celého odpoledne
vlastní obec a škola. Poslední zastávkou byl místní
pivovar. A jak prezentace pivem začala, tak také
skončila. Velké poděkování patří všem, kteří se na
prezentaci

obce

podíleli.

Slavnostní

vyhlášení

výsledků proběhlo 28. června v Galerii Středočeského
kraje v Kutné Hoře. Na stuhu jsme sice nedosáhli, ale
s prázdnou jsme nepřijeli. Obec Krušovice získala
diplom za vybudování kulturního centra. Slavnostní
předávání stuh a diplomů proběhne 20. srpna ve
vítězné obci Hvožďany na Příbramsku.

Rozloučení s páťáky a předškoláky

byly pro děti zdarma opékány buřty a točena

23. června proběhlo ve škole rozloučení se třemi

účastník her čokoládovou medaili a balíček sladkostí.

páťáky, kteří naši školu opouštějí. Jednalo se o
Pavlínu Zárybnickou, Petra Korcinu a Davida
Horáčka. Všem přejeme v nové škole mnoho
studijních úspěchů a jen ty nejlepší vzpomínky na
krušovickou školu. V mateřské škole proběhlo také
rozloučení s předškoláky.

limonáda. Jako odměnu za své snažení dostal každý
Velké poděkování opět patří nejen všem, kteří se na
průběhu dětského dne podíleli, ale také sponzorům,
kteří přispěli jak finančně, tak věcnými dary.

Den matek

Pálení čarodějnic

Oslava Dne matek proběhla v kulturním centru 14.

Poslední dubnový den patří tradici pálení čarodějnic.

května. Krásné kulturní vystoupení si pro maminky

Nejinak tomu bylo i letos, a tak se před setměním na

přichystaly děti ze základní i mateřské školy pod

Ladě rozhořela hranice. Ještě než však plameny začaly

vedením svých učitelek. Premiérové vystoupení měla

olizovat pařáty čarodějnice připevněné na kůlu,

také Krušovická trojka, která závěrem zahrála

mohli

několik pohodových písniček.

opravdových bosorek v podání krušovických žen,
které

návštěvníci
přišly

spatřit

v průvodu

od

taneční
místní

vystoupení
hasičárny.

Pohodovou atmosféru u táboráku, kterou zpestřil
zpěv přítomných doprovázen Krušovickou trojkou,
narušil pouze příjezd vozidla HZS, neboť nahlášené
pálení považovali někteří všímaví občané za požár
lesa.

Český den proti rakovině
Letos poprvé jsme se zapojili do akce Český den proti
rakovině. Mladí hasiči za doprovodu dospělých
prodávali 10. května kytičky po vsi. Celkem jsme
prodali 241 kytiček a vybrali částku 8176,- Kč. Tyto
prostředky budou použity na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení
onkologických center. Dalším cílem této akce je
přinést veřejnosti informace o prevenci rakoviny
prostřednictvím rozdávaných letáčků. Děkujeme
všem, kteří zakoupením kytičky přispěli na dobrou
věc.

Vystoupení staročeských heligonkářů
Staročeští heligonkáři Víti Vávry vystoupili 29.
dubna v kulturním centru. Nízká účast návštěvníků
nijak

neovlivnila

pohodovou

atmosféru

doprovázenou tancem i zpěvem a každý, kdo si tento
den udělal čas, odcházel z Jednoty spokojen.

Oslava MDŽ

Mladí hasiči

Pomalu se již stává tradicí oslava MDŽ v Krušovicích.

Mladí hasiči se zúčastnili druhého kola hry Plamen

Tento neprávem opomíjený svátek všech žen jsme

v Rakovníku. Po podzimním kole, kde obsadili

loni slavili v prostorách hasičárny. Letos se oslava

skvělé třetí místo, podali opět skvělý výkon a po

přesunula do kulturního domu, kam dorazilo

součtu všech disciplín skončilo družstvo ve složení

bezmála šedesát žen a dívek. K pohodové atmosféře

Adam Pidrman, Ondra Pidrman, Marek Zaspal, Bára

přispěl D.J. Michael, který odpoledne zpestřil

Bergmanová, Kuba Novotný, Dominik Klouda,

hudebním

Anička Loskotová, Eliška Loskotová a Anička Široká

doprovodem.

Nechyběla

květina

a

zákusek pro každou ženu, ani kulturní vložka

krásné páté místo.

v podáni Ivana Novotného.

Hasiči plesali

Pěkný výkon podali o týden později i naši dorostenci.

Po třiceti letech se 25. března v Krušovicích opět

Aleš Zaspal sice neobhájil první místo z podzimního

plesalo. Sbor dobrovolných hasičů totiž uspořádal
reprezentační ples. A že byli Krušováci lační po
tomto druhu zábavy, dokazuje fakt, že kulturní
centrum praskalo ve švech a všech 110 vstupenek se
prodalo v předprodeji. Hasiči přichystali i bohatou a
hodnotnou tombolu, a tak nikdo z plesu neodcházel
s prázdnou.

kola, ale i tak obsadil celkově druhé místo. Bára
Novotná obsadila třetí místo, a i když Ondra
Fröhlich a Martin Novák na bednu nedosáhli, mohou
být na své výkony pyšní.

Srandamač Smilovice
Doslova medailové žně zažili naši hasiči ve
Smilovicích. 11. června se zde konal Srandamač, jehož
jsme

již

několik

let

stálými

účastníky.

Po

dvoukolovém boji, kdy se jeden útok koná tradičně a
druhý po vypití nealkoholického piva, vybojovalo
každé družstvo cenný kov. Děti obsadily druhé
místo, ženy třetí a muži se umístili na třetí příčce.

Významná jubilea
Mařík Jiří 70
Novotný Miloslav 65
Nejbertová Zdeňka 80
Suchopárová Jaroslava 65
Bílek Josef 65
Hnilička Antonín 70

Společenská kronika

Truksa Josef 70
Beránková Stanislava 80

Když někdo slaví 80. narozeniny, bývá to velká sláva.

Beneš František 65

Když takové narozeniny slaví nejstarší členka sboru

Zoubek František 65

dobrovolných hasičů, musí to být něco extra. A ne
jinak tomu bylo v případě Slávky Beránkové.

Bergman Antonín 65

Záslužnou medaili OSH převzala ve velkém stylu. 😊

Narozené děti
Houdek Pavel

Navždy nás opustili
Růžička Josef
Králová Marta
Hejdová Lenka

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE:

19.8.2017DISCO TRISCO
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (TERMÍN BUDE UPŘESNĚN)

Jelikož se nám podařilo získat nejstarší krušovickou kroniku (děkujeme za
navrácení panu Herinkovi), budete se na stránkách zpravodaje pravidelně setkávat
se zajímavostmi, které jsou v této knize zaznamenány.

V tomto čísle se dočtete, jak to bylo s pojmenováním míst v katastru (doslovný přepis)
Pekařojc rybník býval mezi čp. 48 a 56, kde stával dřevěný domek. Zde rodina Rusých provozovala živnosť
pekařskou. Poslední synové Josef a Martin při stavbách drah se oddali pití kořalky co partafírové tím zanikli.
Domek spustnul, obcí rozbourán. Na místě tom a rybníka jest nynější školní zahrada. Rybník byl majetek
panský, což obec odkoupila. Od domku vedla pěšina přes potok a po pravém břehu vedla pěšina na obě strany
obce. Zbyla zde pouze studánka. (Místo, kde nyní stojí pekárna)

Sátka u st.silnice mezi čp. 9

a 10 za potokem z úzských 11 a 12. Rybníčky kde panský sádě rybi chovali. A

tím v č. 10 rybáří panský bydleli. Dnes ponechán osudu. V r. 1935 počali panský zavážeti. (Místo před domem
paní Bergamnové za Karlovarkou)

Nádrška

jest panský rybník ležící za čp. 11 do něhož svedena voda z potoka tekoucího kolem rybníka z

vyšího dobu u staré bažantnici. Odsuď plněny sátka (dle potřeby) vodou, roury tam svedenou. Na západní
straně nádržky zřízeny obcí v letech 1905 6 koupelny, které časem schátrali, nespravovali, neb zde názory kdo
má právo se zde koupat rozladili myšlenky budovatelů dobrých věcí v naší obci. Koupele zbudoval u nádržky
okrašlovací spolek. Rybnika tohoto jest veden panský vodovod do dvora k napájení dobytka. (Nádržka stále
existuje za Karlovarkou)

Panský rybník

majetek panský, používán koupání dobytka chovného i tažného ze dvora i vesnice. Voda

svedena od stájích dvorských a později z potoka od rohu zahrádky p Kouřila čp. 36. (Rybník u pivovaru)

Jordan

Panský rybník tvořící trojuhelník. Jest na rohu lesa bažantnice podél cesty, která vede od dvora do

hájovny v bažantnici, a vedle rybníka se rozděluje do Pečárkovského mlýna. Rybník se plní vodou ze studánky,
která jest v lese asi 50 m od rybníka. Dále za studánkou stojí kaplička, která uvnitř vymalována obrazy velikosti
dospělého člověka. V mých létech dětských dobře znatelných (pozn.autora). (Rybník Jordán v Bažantnici)

Náhon

Panský rybník, do něhož svedena voda potoky od Krušovic a Hředel určena vodním právem

k pohonu mlýna Pečárkovského
Dle katastrální mapy jest strana severo východní V úzských strana jihozápadní K Jordánu. V menším rozdělení
str. v úzských jest, od č 28 (pazderny) k lesu šinkrovně Na jezírkách pak katastr ku st. silnici V jezírkách na to
strana severní pod Džbánem. Strana k Jordánu se dělí k ovčínu, v lukách, na Zástavě a na kopaninách.
Takto krušovické rybníky popsal kronikář Karel Ulrych, který knihu převzal od Frant. Kokše v roce 1929.

Krušovice dávno minulé
Na následujících fotografiích se můžete podívat, jak vypadala regulace a meliorace Krušovického potoka.
Fotografie pořídil dne 16.7.1902 c.k. vrchní komisař okresní František Vaniš. Obci je věnovala paní Eleanora
Pidrmanová, za což jí patří velký dík.

Mosty před restaurací U lípy u Karlovarky, v pozadí bývalá „Kokšovna“

Potok podél obecního úřadu, vzadu bývalá „Doktorovna.“ Na dalších dvou fotografiích je také Krušovický

potok, ale přesné místo se nám nepodařilo určit.
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.

