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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,

Rekonstrukce obecní bytovky

rok se nám pomalu chýlí ke konci a Vy v ruce držíte

Komplexní rekonstrukce balkónů se dočkala také

další číslo Krušovického zpravodaje. Zde se opět
dočtete o akcích, které již proběhly, ale také co nás
v nejbližší době čeká. Zalistujeme ve staré krušovické
kronice, dozvíme se něco o pojmenování dnes již
zažitých názvů místních částí a ulic. Nakonec
nebudou chybět ani staré fotografie Krušovic dávno
minulých.

obecní bytovka. Bylo demontováno staré zábradlí,
opraveny povrchy balkónů, omítka a kompletně
osazeno nové zábradlí. To je uchyceno tak, aby
nedocházelo k protékání vody. Rekonstrukce vyšla
na cca 1,3 mil. korun a obec ji hradila z vlastního
rozpočtu.

Markéta Fröhlichová – starostka obce

Škola konečně pod střechou
Nekonečný příběh připomínala rekonstrukce střechy
na místní škole, která se ze dvou měsíců protáhla na
více než rok. Nicméně v září letošního roku firma
konečně dokončila poslední volské oko a budova se
tak dočkala úplného zastřešení. Při opravě římsy byly
navíc opraveny a netřeny špalety kolem oken. Škola
tak dostala nový šmrnc a stala se tak opět krásnou
dominantou naší obce.

Dálnice D6 již letos?
Kácení dřevní hmoty v severní části katastru
Krušovic naznačuje, že se blíží stavba dálnice D6, o
jejíž realizaci se hovoří již několik let. Vývoj situace
posledních týdnů je takový, že 7. listopadu nabylo
právní moci stavební povolení. Bylo vydáno
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, proti
kterému bylo vzneseno několik námitek. Takže

jakmile bude rozhodnuto o těchto námitkách, nebude

zodpověděl zvídavé dotazy návštěvníků, kterých se

nic bránit zahájení stavby. Zda to bude do konce

sešlo více než třicet.

tohoto roku, či počátkem toho příštího není zatím
známo, ale každopádně stavba tolik diskutované
silnice je na spadnutí.

Draci nad Krušovicemi
Osmého října se nebe nad Krušovicemi zaplnilo dračí
letkou. Konala se zde tradiční drakiáda, při níž děti se
svým doprovodem vypustily do oblak více jak dvacet

Od nového roku s novou lékařkou

pět různobarevných krasavců. Větrné odpoledne, při
kterém se i několik draků utrhlo a odletělo do krajiny
dle vlastního uvážení, bylo zakončeno pečením
brambor v horkém popelu.

Arnošt Goldflam v knihovně
Oblíbený herec, dramatik a spisovatel Arnošt
Goldflam navštívil třináctého října Krušovice.
V rámci besedy v obecní knihovně nejdříve pan
Goldflam přečetl pohádky ze své vlastní tvorby a
řekl, co ho motivovalo k psaní knížek pro děti. Poté

Milá návštěva ze Slovenska
Na neformální návštěvu Krušovic dorazil koncem
srpna pan starosta slovenské obce Krušovce Ivan
Hubinský s manželkou Annou. Neformální večeří se
zastupiteli jsme v místní restauraci navázali na

družbu, kterou jsme se slovenskou obcí nedaleko
Topolčan uzavřeli před lety. Při této příležitosti jsme
se domluvili, že zástupci Krušovic navštíví Slovensko
na jaře příštího roku a krušovští by na oplátku do naší
obce přijeli na podzim, kdy bychom společně oslavili
sté výročí vzniku Československa. Další den návštěvy
jsme společně zajeli na zajímavá místa v okolí. Při
prohlídce

Lužné,

Rakovníka

nebo

Lán

jsme

diskutovali také o tom, jaké je to spravovat obec na
Slovensku a jaké je to v Čechách. Ačkoli jsme kdysi
bývali jeden stát, v dnešní době se některé problémy
řeší odlišným způsobem na Slovensku a jinak

Vyhlášení výsledků Vesnice roku
Vyhlášení výsledků a převzetí ocenění za Vesnici

v Čechách.

roku se konalo dvacátého srpna ve vítězné obci
Hvožďany na Příbramsku. Do vesnice na slavnost
dorazili zástupci všech dvanácti středočeských obcí.
Obec Krušovice, která se do soutěže přihlásila
poprvé, nezůstala stranou a odvezla si ocenění za
vybudování kulturního centra obce.

V Krušovicích se tančilo i zpívalo
Disco

Trisco

devatenáctého
hudebního

s hudbou
srpna

na

přání

v kulturním

doprovodu

D.J.

proběhlo

zařízení.

Michaela

Za

tančilo

v Jednotě více než čtyřicet tanečníků. Hudbu z jiného
soudku mohli poslouchat hosté, kteří navštívili Folk
a country večer pětadvacátého srpna u krušovické
pekárny. Své vystoupení zde mělo nově vzniklé
hudební těleso Krušovická trojka. Pod taktovkou
kapelníka Dana Drahokoupila a majitelky pekárny
Marcely Repkové se u pekárny linula příjemná
atmosféra, kterou paní majitelka oživila vlastním
zpěvem a návštěvníci veselým tancem.

Hasiči
Již po čtvrté se družstvo našich žen i mužů zúčastnilo
netradiční hasičské soutěže v Krupé. Požární útok,
útok naruby, pivní štafetu a štafetu trojic zvládla

Kuba N., Honzík, Míša, Mára a Anička, seč jim síly
stačily. Byť nevybojovali žádnou medaili, neboť
konkurence byla veliká, opět se za své výkony
nemuseli stydět.

nejlépe družstva domácích, ale ani Krušováci se za své
výkony nemuseli stydět. Muži obsadili třetí a ženy
dokonce druhou příčku.

O týden později jsme odjeli do Skryj na první kolo
Plamene. Družstvo mladších ve složení Anička Š,
Anička L, Dominik, Kuba a Marek obsadilo osmé
místo. Za jednotlivce v dorostencích závodil Martin
Novák, Ondra Fröhlich a Bára Novotná. Martin ve

Mladí hasiči
Podzim bývá ve znamení hasičských soutěží pro děti.

středním dorostu obsadil třetí místo, Ondra ve
starším čtvrté a Bára ve středním páté místo.

Druhého září jsme vyrazili do Slabec na Soptíka.
David, Honzík, Kuba, Dominik, Míša a Marek se
s nástrahami trati poprali, jak se patří a za svůj výkon
byl každý z nich odměněn malým dárkem.

Hasiči uctili památku padlých
Další soutěží, kam zavítala krušovická hasiččata, byl

Dvacátého osmého října, u příležitosti vzniku

sedmého října Mladý železný hasič v Kounově.

samostatného Československa položili hasiči kytici

Přesto že byla zima a občas z nebe spadla nějaká ta

k pomníku padlých.

kapka, závodil Pepík, Šimon, Dominik, Kuba Š.,

A co chystáme? Děti se těší na společné pečení a
zdobení perníčků v době adventu a rovněž na

Ze školy

Mikuláše, který navštíví naši školu 5. 12. dopoledne.

Ve školním roce 2017/2018 chodí do naší mateřské
školy 23 dětí a do školy základní 30 žáků. Chceme,

S rodiči se setkáme ještě na vánoční besídce ve čtvrtek
21. 12. od 17.00 hodin v kulturním zařízení Obce

aby se dětem v naší škole líbilo, proto připravujeme

Krušovice.

mnoho aktivit, které děti baví a při kterých se

V základní škole máme letos pět nových prvňáčků,

zároveň i učí.

které musíme pochválit. Jsou všichni moc šikovní a

V mateřské škole to na podzim bylo divadelní

školní práce se jim opravdu daří. Mohli jste je vidět

představení Červená Karkulka (v divadle Lampion

v Rakovnickém deníku ze dne 8. 11. 2017.

Kladno) a představení O pejskovi a kočičce ve škole,

Pro žáky školy i pro děti mateřské školy jsme na

s níž úzce spolupracujeme – v MŠ Řevničov.

odpoledne sjednali několik zájmových kroužků –
angličtinu, anglickou konverzaci, kroužek keramiky,
sportovní hry. V rámci družiny mají děti jednou
týdně i hodinu pohybu navíc. Hned v září jsme jeli
s nadšenými cyklisty na Merkovku.
Z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání
mají děti kroužek Klub deskových her, který jsme
z prostředků ESF vybavili několika novými stolními
hrami a také tablety.
Pro všechny děti i žáky naší školy připravujeme v
listopadu Deskohraní, kde si další nové hry
vyzkoušejí a osahají.

V měsíci říjnu jsme pro děti uspořádali celý
projektový týden Halloween, děti například chodily
v maskách,

přednášely

vyráběly dýně.

strašidelnou

básničku,

V odpoledních hodinách nabízíme žákům i kroužek
Doučování.
Opět jsme se zapojili do mezinárodních projektů.
Jednak je to česko-slovenský projekt Záložky do knih

spojují školy, kdy si školy vyměňují své nápady a

představují, a zkusily si vyrobit vlastní jablkový

výrobky, jednak jde o mezinárodní eTwinningový

závin.

projekt Hello Autumn, v rámci nějž vznikla i tato
koláž:

A co nás čeká?
Divadelní představení Ezopovo zvířectvo z celostátní
přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti
a mládež Popelka v Rakovníku.
Nadaní žáci se zúčastňují soutěží, letos už vyhráli 1.

V neděli 26. 11. pomůžeme Obci Krušovice přivítat

místo v okresním kole Ekologické soutěže a hezky se

nové občánky.

umístili v celostátní Logické olympiádě. Vybojovali

Naši žáci se určitě také těší na Mikuláše, který

také druhé místo v soutěži Bioriskuj

každému určitě něco nadělí.

Velmi se nám líbila i beseda o knížkách se
spisovatelkou Ivonou Březinovou a několik jejích
knížek jsme si koupili do školní knihovny.

A s rodiči a ostatními obyvateli Krušovic se těšíme na
shledání v kulturním zařízení dne 13. 12. v 18,00
hodin (Česko zpívá koledy), kdy si společně s mnoha
muzikanty v České republice zazpíváme. Tři koledy
jsou předem určené a další si můžete vybrat
hlasováním na www.ceskozpivakoledy.cz. U nás
v Krušovicích si navíc vyrobíme pěknou vánoční
ozdobu stejně jako v loňském roce.
Na závěr chceme všechny rodiče pozvat na vánoční
besídku, která následuje hned po besídce mateřské
školy, tj. asi v 17,30 hodin.

Během projektového dne Den v naší obci jsme
navštívili

Královský

pivovar

Krušovice

a

Krušovickou pekárnu a cukrárnu. Následně jsme si
povídali, čím by děti chtěly být, jak si svoje povolání

Za ped. sbor Mgr. Dagmar Šmídová, ředitelka
školy

Významná jubilea
Pidrmanová Hana 80

Jansta Pavel 65
Týgl Karel 65
Fröhlich František 65

Tichá Irena 80
Dykastová Sofie 75

De Finová Zdeňka 65

Dolejšová Helena 70
Čech Zdeněk 70

Narozené děti

Kloub Václav 70

Nováková Šarlota

Hladká Otilie 70
Richtr Jaroslav 65
Šmíd František 65

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE:

26.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ
3.12. PRVNÍ ADVENTNÍ SETKÁNÍ - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
4.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ
10.12. DRUHÉ ADVENTNÍ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU V PARKU
13.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ
17.12. TŘETÍ ADVENTNÍ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU V PARKU
21.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ
6.1. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PO VSI

I v tomto čísle budeme pokračovat s opisem názvosloví ze staré kroniky, kdy se dočtete,
jak to bylo s pojmenováním míst v katastru (doslovný přepis)
Dle katastrální mapy jest strana severovýchodní 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.

Lidové pojmenování v drobnem
Na brance.

Cesta v obci od čp. 19 a 98 až čp. 24 a 108. Zde na plácku prostranství k č. 28 a 25 jinak na Pazderně.

(ulice Na Brance)

Nová silnice.

Cesta od č. 2 kolem panského rybníka, mezi č. 36 a panskými kravíny k můstku u č. 33. Silnici tu

nechal postavit Boh.Kron t.č. vedoucí velkost. Fürstenberských, který těžce nesl chození občanstva skrze dvůr (jak
vidno ze zápisu s hora o faře.) proti č. 36, které tu dobu zde nestálo, byli hnojišťata a výše k č. 33 zahrady faráře a
zřízenců panských. (ulice Luženská od karlovarky k domu pí. Pidrmanové)

Nová ulice. Na par. 556 kde vynucení stavební místa, pojmenovaná v lidové mluvě a dnes každym používáno. (Nová
ulice)

Lada. Šutrovna odkud se vozí písek na cesty a stavby. Majetek to panský až v r. 1923 při parcelaci pozemkové reformy
dána do vlastnictví obce. (stále Lada)

Na sedle. par. 137 panské dílce polí, které při pozemk. reformě co dlouhodobý nájem do vlastnictví pachtýřů přešli.
Pruh mezi ladou a lesem šinkrovnou.

Vosykojc studánka (u Hunků)

Jest dobrý pramen v majetku Vosykovic podál níž vede pěšina od č. 27 přes

pole Truksovic, Šmída a ladu k č. 63. Ze studánky svedená voda rourami do zdejšího pivovaru. Pramen vydatný postačí
pro celé vůkolí občanů a na prádlo nosí odtud vodu spolovice obci co paměť moje sahá. V roce 1925 obec nechala tuto
studanku zřidit vložením zkruží a přikrytím desky betónové. (obecní vrt u Vosyků)

Prokopojc studánka. Název ten asi že byla na pozemku, jehož držitel Prokop Vurbs byl. Také č. 85 kde živnosť
hostinskou provozoval, která málo vynášela, tento se odstěhoval k Mostu kde posléze na dráze dělníka dělal. I odsud
jsou vedeny roury vodní do pivováru. Vodu berou s okolních domků, na prádlo vozili vodu odtud Mdr. Sykorovic. V r.
1925 obec zřídila studánku tu jako Vosikovic. (studna v ul. Pod Šenkrovnou za domem pí. Pidrmanové)

U sv. Václava. Jest studánka v lese bažantnici jihozápadně od hájovny. Voda svedena odtud do hájovny dřevěnými
roury, které často shnili, a tak lesní správa nechala zřídit studnu, které pro její hloupku také nevyhovuje, a studánka u
sv. Václava pustne. (studánka nad hájovnou vpravo)

Bílá studánka.

Proti louce na náhoně. Pramen spískové skály kapličkou obezděný, voda studená a tvrdá. Nad

studánkou stával domek z dřevěných trámců vyzděný na půl cihli, který obýval poslední hajný Ulrych. Domek v letech
90 tých rozbourán. V roce 1935 se kaplička sesula.(???? někde poblíž Náhona)

Pazderna. Stávala na zahradě č. 28 kde asi malý pěstitele lnu jej spřádali. (u pana Truksy na Plácku)

A jakže je to s tím martinským posvícením?
V r. 1935 farář Karásek z Lišan, kterému přináleží do správy duchovní také Krušovice vyhlásil, že slavnost posvěcení
zdejší kaple se slavit bude dne 10. listopadu. Tím nastal zmatek mezi občany ba mnohokráte až hádky se vyskytli. Jedny
tvrdili, že posvícení martinský se drží až po Martinu, což letos připadne na 17 a 18 list. Druzí a to příznivci Karáska a
Švarce( inspk. zdejšího velkostatku) že už to bylo kolikrát, a tak to dopadlo, že bylo posvícení dne 10 a 17 tého znova.
Lid se rozdvojil na pokrokové a spátečníky. Farář Karásek má sloužit mši v Krušovicích vždy první neděli v měsíci,
poněvadž tentokráte bylo ve Hředlích posvícení, aby nemusel dvakrát jít do Krušovice sloužit mši svatou Bohu posvícení
přeložil, aby mohl sloužit svému břichu o martinském posvícení v Olešné.

A kam se podíváme příště? Dozvíme se například kde se říkalo Na sainerojc, Na nohavici, nebo kde stála Kosťárna.

Krušovice dávno minulé
Na fotografii můžete vidět krušovický divadelní spolek, který zde působil několik let. Čtvrtý z leva stojící je pan
Matějovský, vzadu stojící s čepicí je pan Václav Rabas a čtvrtý zprava v klobouku je známý český herec Jaroslav
Vojta. (foto od pí. Pidrmanové)

Krušovičtí sokolové v roce 1931

Novoročenka z roku 1970, kde je použit motiv Václava Rabase má své kouzlo i 47 let později

Krušovický zpravodaj vydává na své náklady Obec Krušovice. Počet výtisků 220 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.

