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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
letošní rok je nejen pro naši obec, ale také pro celou
zemi rokem výročním. Stejně tak jako si po celé
České republice budou lidé připomínat 100 let české
státnosti, tak bychom i my rádi stoleté výročí vzniku
Československa důstojně oslavili. Proto na 8. září
2018 chystáme připomínkovou akci, při které toto
krásné

výročí

oslavíme.

Jakýkoli

podnět

na

uspořádání akce z vaší strany uvítáme.
Markéta Fröhlichová – starostka obce
Otevírací doba pošty:
Po: 8-10 hod.
Út: 14-16 hod.

Pošta obecní
Od prvního února převzala provozování pošty Obec
Krušovice. Stalo se tak z důvodu zkvalitnění a
udržení poštovních služeb v obci. Otvírací doba
přepážky je upravena tak, aby ji mohl navštívit každý
a v případě zájmu může být v budoucnu upravena.

St: 15-18 hod.
Čt: 8-10 hod.
Pá: 15-17 hod.
.

Místo jedlí a smrků lípy

Provoz pošty Partner, jak se projekt nazývá, bude

Dvacet jedna lip nahradilo v ulici Nad Pivovarem

částečně hrazen z provizí za provedené služby od

přerostlé a zčásti také nemocné smrky a jedle.

České pošty a částečně z rozpočtu obce. Obsluhou

Realizaci výsadby provedla firma Arborea Rakovník

přepážky se stala paní Jana Linhartová, která

a přišla na 114 tis. korun včetně odfrézování pařezů.

v minulosti pracovala jako poštovní doručovatelka.

V nejbližší době bude dosázeno deset dalších lip, které
nahradí smrky pokácené u Kartouz.

Tříkrálová sbírka
Práce na dálnici D6 v plném proudu
Skrývkou zeminy a přípravou podloží pro most
začala výstavba dálnice D6 „Obchvat Řevničov“
v katastru Krušovic. Stavbu provádí Společnost R6
Řevničov, obchvat Metrostav-Eurovica-Swietelski.
Výstavba úseku, který měří 4,2 km, by měla trvat 39
měsíců včetně zkušebního provozu.

Kontejner na kartóny i kompostéry
Nově jsme pro vás instalovali kontejnery na nápojové
kartony. Prozatím na dvou místech. U školy a před
hasičárnou. Můžete do nich vhazovat krabice od
mléčných výrobků, džusu, vína a pod. V minulých
dnech také probíhal průzkum, zda by lidé v obci měli
zájem o domácí kompostéry. Jelikož se sešlo mnoho
žádostí, požádá obec o dotaci na pořízení kompostérů
a štěpkovače.

První letošní akcí mladých hasičů byla Tříkrálová
sbírka. Dvě skupinky dětí v doprovodu dospělých
prošly celou obcí a do svých zapečetěných kasiček
vybraly částku 20.999 korun. Tříkrálový den
zakončilo krásné vystoupení pěveckého souboru
Berušky a Barušky v kulturním zařízení. Děkujeme
všem, kteří jakoukoli částkou přispěli na dobrou věc.

Masopust
Masopustní průvod se uskutečnil v obci 17. února.
Téměř čtyřicet masek prošlo obcí za doprovodu
kapely,

jejíž

muzikanti

mrznuli

stejně

jako

maskovaní účastníci. Nepřízeň počasí však neubrala
na kráse a barevnosti masek, které byly letos
rozšířeny například o Ledovou královnu, nebo
Ohnivou ženu.

kterém naše ženy tančily po parketu „jako za mlada.“
Nechyběly ani chlebíčky, kafíčko, karafiát a
sklenička dobrého vínka.

Dětský karneval
Ještě veselejší a barevnější byl Dětský karneval, který
se uskutečnil 25. února v KZ Jednota. Děti, které
navlékly kostýmy všech možných postaviček a
kouzelných bytostí, tančily a dováděly za doprovodu
skupiny Diskodovádění. Za každý splněný úkol

Hasiči plesali

dostaly malou odměnu. Nikdo však z karnevalu

Již druhý reprezentační ples krušovických hasičů

neodcházel s prázdnou, protože místo tomboly byla

proběhl 24. března v kulturáku. Jak už se pomalu

pro každé dítě v masce připravena dárková taška plná

stává tradicí, vstupenky byly vyprodány ještě dříve,

překvapení.

než ples začal. Za hudebního doprovodu skupiny
Taurus tančili návštěvníci plesu až do ranních hodin.
A jelikož byla opět připravena bohatá tombola, nebyl
nikdo, kdo by z plesu odcházel s prázdnou. Jako
překvapení večera vystoupily krušovické Veselé
puntíky se svým kankánem.

MDŽ
Ani krušovické ženy nebyly letos ošizeny o svůj
velký

svátek.

Mezinárodní

den

žen

oslavily

v kulturáku s plnou parádou. K tanci a poslechu
zahrála Krušovická trojka a pod vedením kapelníka
Dana Drahokoupila vyloudila nejeden velký hit, při

TJ Sokol Krušovice, z. s.

Na téma Velikonoce uspořádala mateřská škola

Vyzýváme členy TJ Sokol Krušovice, aby se dostavili

tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi.

k paní Klímové a podepsali v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady EU Souhlas se
zpracováním osobních údajů.
Ženy, nadále cvičíme SM systém každou středu od
19.00 v tělocvičně školy.
Připomínám, že v kulturním zařízení je přístupný
stůl i pálky na stolní tenis a je možné si zde zahrát
šipky.
Dagmar Šmídová
Zúčastnili jsme se také výtvarné soutěže Požární

Ze školy

ochrana očima dětí, v níž Anna Emilie Silná obsadila

Vážení občané! Kromě toho, že vaše děti vzděláváme

bronzovou medaili, kterou převzala na hasičské

a pomáháme vám vychovávat je, chceme, aby se jim

záchranné stanici v Rakovníku.

v kategorii M2 krásné třetí místo, za které obdržela

ve škole líbilo. A tak pořádáme i ledacos navíc. Co se
zde děje letos?
V mateřské škole se pravidelně děti těší na divadlo,
shlédly

například

Veselou

zimní

pohádku,

Nepořádného medvídka a kouzelnické představení.
Uvidí ještě pohádku Jeníček a Mařenka.

Zápis do mateřské školy proběhne 15. května.
Na školní výlet pojede mateřská škola už 31. 5. do
ZOO v Plzni.
Základní škola navštívila divadlo Gong v Praze, kde
se žáci zábavnou formou dozvěděli
Julese Verna.

o životě a díle

Žáci školy už podeváté přespali ve škole při Noci

Žáci naší školy jsou velmi úspěšní v matematických i

s Andersenem. Menší děti se věnovaly tématu Pejsek

výtvarných soutěžích, dobré výsledky mají na

a kočička, ti starší pak objevovali, kdo byl Jaroslav

školách, kam od nás přecházejí. Rádi se za námi

Foglar, vyrobili si krabičku poslední záchrany a četli

vracejí pochlubit se.

jsme z Foglarových knížek. Všichni pak ulovili
bobříka odvahy.

Pro žáky 1. tříd jsme ve spolupráci s dm drogerií
uskutečnili projekt Veselé zoubky na podporu
prevence zubních kazů. Žáci dostali jako dárek pěkné
balíčky, které je můžou motivovat ke správné ústní
hygieně.
V březnu

měla

veřejnost

příležitost

navštívit

Naše škola má od dubna nové webové stránky, které

vyučovací hodiny v naší škole, pořádali jsme Den

jsou přístupné na této adrese:

otevřených dveří. Skutečně přišlo mnoho rodičů – i

https://portal.csicr.cz/Web/600055663

z řad stávajících žáků -, kteří sledovali, jak hodina se
spojenými ročníky v jedné třídě probíhá.

A co nás do konce roku čeká?
Znalosti z dopravního provozu upevníme návštěvou
Dopravního hřiště v Rakovníku.
Žáci se v projektu Voda v naší obci seznámí s tím, kde
se bere pitná voda a jak se s ní dál nakládá.
Zazpíváme a zatančíme maminkám ke Dni matek,
oslavíme Den dětí.
Tak jako pokaždé na jaře zorganizujeme dětem
cyklovýlet do okolí, 5. ročník připraví pro ostatní

Ohlasy byly kladné. K zápisu do 1. ročníku se
přihlásilo pět budoucích prvňáčků.
Od února se žáci základní školy učí plavat v Plaváčku
Tuchlovice, v květnu se připojí i nejstarší děti
z mateřské školy.

děti bojovou hru a na závěr nás čeká školní výlet po
vlastech českých, který jsme naplánovali na 27.
červen.
Mgr. Dagmar Šmídová, ředitelka školy

Významná jubilea

Navždy nás opustili
Kalabus Stanislav

Aylor Danuše 75

Černá Oldřiška

Fenclová Helena 80

Urban Josef

Emingrová Hana 65

Švarc Josef

Bláhová Hana 65
Vyskočilová Ladislava 70
Havlíková Milada 80
Klíma Ladislav 75

Narozené děti
Jan Vavřinec Silný
Emma Černá
POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE:

30.4.PÁLENÍ ČARODĚJNIC
2.6. HASIČSKÁ FONTÁNA 2018
9.6. SRANDAMAČ SMILOVICE
16.6. OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ
ZÁBAVA NA HŘIŠTI /TERMÍN BUDE UPŘESNĚN/

8.9. 100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

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)
Na teplici par. 162 proti domku č 86 a 74 dílce panských polí, jenž v r 1923 co dlouhod. nájem nájemci do vlastnictví
odkoupili. (parcela, kde má postaven dům pan Jiří Pidrman)

Na zelenkách jest úžlabí od č 74 podél potůčku mezi lesem šinkrovnou a vrchem srncem (pokračování Na teplici)
Na srnci vrch od č. 74 až k rovině kde se spojují cesty s obcí na prahu (rovině) a cesta po hřbetě vrchu srnce. Od této
spojky v dílci 5 a 6 tým na straně k šinkrovně bývala studánka zvaná pastušní. Kterou v r. 1934 pivovar prohloubil a
vodu do rour pro pivovar odvedl. (název se stále používá)

Na praze jsou pole od výše jmenované spojky podél cesty s obou stran i v katastru řevničovskem vedoucí k cihelně
řevničovské. (název se stále používá)

Kejnov. Vrch počínaje nad č. 91 a 25 až k rovině, kde se spojí cesta vedoucí po hřbetu vrchu kejnova s cesty na srnec
a prahu. Na straně polední vrchu kejnova se řika lidově na stráni, což jsou i domky č. 66,67,68,69 94. (název se stále
používá)

Červený vršek.

Na státní silnici a podél ní kde stojí km. silniční 57. (v r.1935 km 42) (silnice na Řevničov-

Červeňák)

Na sainerojc.

Pole po pravé straně st.silnice na červeném vršku, majetek to panský, který 1923 Josef Rozenbaum

přídělem do nedílu dostal.

Na půllánci. Tahy polí jdoucí od hranic řevničovských směrem ke Krušovicům, majetek chalupníků od č. 5 až 12.
(Na půllánci par. 304 až 317)

Na remizu Pole panská par. 399 od hranic řevničovských, jenž v r. 1923 rozparcelovan zájemníkům.
Na nohavici. Pokračování par. 399 mezi remízem a skalkou, jenž v r. 1923 dostali přiděleno Zíka a Truksa(švagrové)
Na skalce. Panské role par. 370, 371, 372 a 373 což v r. 1923 na dílce rozparcelováno. (název se stále používá)
Na koláči. Č. 377 panské pole, které dostal Fr. Kokš z č. 12 přídělem za směnu v r. 1923
Na boku Selské pole od potoka z úzských až k hranicím hředelským na průhonu, mezi starou bažantnicí a skalkou
(název se stále používá)

Kosťárna.

par. 101 Byl domek, jenž stál u cesty vedoucí přes potok z úzských, právě kde můstek přes potok jest. Byl

strčený ve břehu, který postavil žid Propper a kostě zde pálil. Později panský jej použili pro hlídače pol. Chalupníci si
stěžovali co do polního pychu v domku tom, a tu se stalo, že Fr.Kokš domek od panských koupil a rozbourání učinil.
To se stalo v r. 1907 p. Frant.Konopáskem,(bábík jeho manžel. byla pomocnicí porodu) který sobě stoho materiálu
domek č. 107 postavil. (domek stál pravděpodobně někde v místech za Nádržkou)
A kam se podíváme příště? Dozvíme se například, kde se říkalo v Komoře, U vrat, nebo kde byla Mülerová špyc

Krušovice dávno minulé
(za poskytnuté fotografie děkujeme paní Černé a panu de Finovi)

Takhle vypadaly krušovické máje před hospodou U Topinků

Takhle cvičili krušovičtí sokolové na dvoře, kde dnes bydlí Štěpánkovi (za karlovarkou mezi domem Širokých a Hladkých)

Altánek na Amálii v době, kdy bylo vidět do všech stran

Hlavní pivovarská budova zezadu

Jiný pohled na krušovické máje na karlovarské silnici

Pohled na Krušovice ze severozápadu

Výsadba moruší u potoka
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.

