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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
v letošním roce se nám podařilo dotáhnout do konce
několik rozdělaných projektů. Naopak některé věci,
které naši obec „palí“ několik let, nejsme schopni
dotáhnout do konce. Toto není způsobeno nečinností

2000 litrů si mohli zájemci již vyzvednout na sběrném
dvoře, další část bude přidělena v náhradním termínu.
Každý z držitelů uzavírá s obcí smlouvu o výpůjčce
na dobu 5 let, po uplynutí této doby přechází do
vlastnictví jednotlivým držitelům.

obce, ale stále složitější administrací územních
samosprávních celků. Nicméně mnoho věcí máme i
nadále rozpracovaných a v příštím roce by mohlo
dojít k jejich realizaci. Já bych Vám chtěla popřát
krásný zbytek roku a mnoho sil v roce 2020.
Markéta Fröhlichová – starostka obce

Kompostéry a štěpkovač
Dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovače pro
občany obce Krušovice se nám podařilo získat
z Operačního programu životní prostředí 2014-2020.
Celkem vyšlo pořízení 130 kompostérů a jednoho
štěpkovače na 1.250.331 Kč a dotace činila 1.062.782
Kč. První část kompostérů o velikosti 1050, 1400 a

Nové herní prvky na hřišti
Několik nových herních prvků vzniká v této době na
místním hřišti. Lanová pyramida, street workoutová
sestava, šplhací sestava a malý kolotoč budou
vybudovány v první fázi. V druhé fázi přibudou
houpačky,

venkovní

posilovací

stroje,

nebo

pružinová houpadla. Na celý projekt obec zažádá o
dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova,
kterou lze čerpat do června příštího roku.

Ovocná alej
Celkem 37 jabloní bylo vysazeno Na Praze od posedu
směrem k lesu. Nově vzniklá cesta bude sloužit

zejména pěším a cyklistům, kteří směřují k Louštínu,

spolupráci obce s pivovarem a druhé ocenění získaly

či opačným směrem. V budoucnu by mělo být toto

Krušovice právě za tento počin. Tato dvě ocenění

místo rozšířeno o odpočívku ve formě zastřešeného

s sebou přinesla i finanční odměnu ve výši 30 tisíc

posezení na západní straně.

korun, která bude použita na výsadbu nové ovocné
aleje Na Praze.

Vesnice roku
Již po druhé se naše obec, jako jedna ze sedmnácti
středočeských, letos přihlásila do soutěže Vesnice
roku v programu obnovy venkova. Hodnotitelská
komise navštívila Krušovice 21. května a během
jediné hodiny hodnotila prezentaci občanů obce,
místních spolků, školy i spolupráci s místním
pivovarem.

Volejbalový turnaj Řevničov
Volejbalového turnaje smíšených družstev se koncem
května zúčastnili také krušovičtí sokolové. Celé
dopoledne probíhalo v pohodové atmosféře, kdy se
na hřišti vystřídala jak smíšená družstva, tak družstva
tvořená jen muži nebo ženami. A jelikož se jednalo o
první ročník, odnesli si všichni účastníci poháry na
první místa.

Slavnostní předávání stuh proběhlo 3. srpna ve
vítězné obci Libovice. I když naše obec ani na jednu
ze stuh nedosáhla, bez ocenění jsme nezůstali. Komise
ocenila umění našich žen, které na prezentaci napekly
různé dobrůtky, čímž naší obci pomohly vyhrát
Koláčovou cenu. Dále komise kladně zhodnotila

Oslava Mezinárodního dne dětí
Oslava dne dětí proběhla první červnový den na
místním hřišti. Kromě již tradičních her, které si pro
děti připravili hasiči a učitelky z místní školy, bylo

letošní odpoledne zpestřeno lezeckou stěnou, na
které

si

všechny děti mohly

vyzkoušet

své

dovednosti. Slunné odpoledne pro děti zakončila
večerní zábava pro dospělé, kdy k tanci a poslechu
zahrála Krušovická trojka.

Letní kino
Slavný český film režiséra Jiřího Menzela se po
osmatřiceti letech vrátil do krušovického pivovaru.
Postřižiny se v jeho prostorách promítaly naposledy
u příležitosti 400. výročí vzniku pivovaru a letos se
tento klenot české kinematografie objevil na plátně
14. června. Samotné projekci předcházela návštěva
všech

hlavních

postav

Hrabalovzké

předlohy

v podání místních občanů a ředitele pivovaru Michala
Rouče. Letní kino bylo možno navštívit během léta
ještě dvakrát, kdy se na plátně promítaly hity letošní
sezony Bohemian Rhapsody a Ženy v běhu.

Otevření nového pivovarského muzea
Slavnostní otevření a zpřístupnění nádvoří pro
veřejnost proběhlo jedenáctého června v pivovaře.
Návštěvníci tak mohou navštívit nejen nově
zrekonstruované prostory, ale také nové pivovarské
muzeum, které se nachází v prostorách bývalých
laboratoří. Velikou zásluhu na vzniku muzea měla a
má paní Hana Fenclová, která byla dlouholetou
zaměstnankyní zdejšího pivovaru.

Krušovická pouť
Voňavé koláče, staročeská střelnice, nebo turnaj
v minikopané, to byla jen část bohatého programu
krušovické pouti, která proběhla patnáctého a
šestnáctého června na místním hřišti. Zábava v režii
místních sokolů probíhala celé dva dny, kdy si na své
přišly mladší i starší ročníky, včetně dětí.

Součástí

pouti

byla

i

nedělní

mše

svatá

v

zámecké kapli Nejsvětější trojice, při které se po
mnoha

letech

rozezněly

i

varhany.

Nedělní

odpoledne pak patřilo Staročeským heligonkářům.

Volejbalový turnaj Krušovice
Poslední srpnový den na hřišti patřil volejbalu.
Celkem sedm smíšených týmů, (čtyři krušovické, dva
řevničovské a jeden tým dálničářů) se utkaly
systémem

každý

s každým.

V úporném

vedru

bojovali všichni o každý míč, ale vítěz mohl být jen
jeden. První místo obsadilo družstvo tvořené
budovateli dálnice, na druhé příčce skončilo družstvo
krušovických FröZaLoKů a bronz vybojoval jeden
z řevničovských týmů. Pohár a kartón našeho
zlatavého moku si však odnesly všechny týmy. Celý
den byl hlavně o vzájemné pohodě, a to se podařilo
splnit stoprocentně.

Kočovné divadlo
Válkovo kočovné divadlo dorazilo do Krušovic 3.
července. Na programu mělo dvě vystoupení. Jedno
pro děti, (Čertovskou pohádku) a jedno pro dospělé,
(Střípky

národního

poblouznění.)

Vystoupení

navštívilo kolem 40 dětí a na 50 dospělých.

Cyklovýlet
Na pětadvacet cyklistů se na svatého Václava vydalo
na společný výlet do obce Třtice. Zde probíhala
oslava výročí založení místního hasičského sboru.

Vzpomínka na Karla Gotta

Netradiční soutěž Krupá

Uctít památku zesnulého Karla Gotta přišlo v pátek

Medaile cinkla až o necelé dva měsíce později.

jedenáctého října na padesát krušovických občanů do

Netradiční hasičské soutěže se tentokrát zúčastnili

místního kulturního zařízení. Celý večer zněly

pouze muži, kteří vybojovali velice pěkné třetí místo.

z reproduktorů mistrovy písně a na plátně se
promítaly více či méně známy videoklipy. Čest jeho
památce.

Železný hasič Kounov
Sedm statečných mladých krušovických hasičů se

Hasiči
Srandamač Smilovice

zúčastnilo

soutěže

Železný

hasič

v Kounově.

Překonat kladinu, natáhnout a smotat hadici, zatlouci
hřebíky, nebo překonat bariéru museli všichni v co
nejlepším čase, a i když všichni bojovali, co jim síly

Smilovický Srandamač patří již několik let mezi

stačily, tak to letos necinklo. To ale nebylo důležité,

hasičské soutěže, kterých se pravidelně zúčastňují

protože naše děti soutěží hlavně pro radost.

družstva krušovických dětí, žen i mužů. Ani letos
tomu nebylo jinak. Ve vyrovnaném boji hasičských
týmů obsadily děti druhou příčku, stejně jako ženy.
Mužům unikla medaile pouze o jedinou vteřinku.
První příčky, ostatně jako vždy, obsadili domácí
borci a borkyně.

Významná jubilea
Jansa Jan
Toroniová Jitka
Babický Václav

Čihák Jiří

Základní

Plačková Věra

Krušovice

Tyglová Miroslava

Školní rok 2019/2020

Pidrmanová Eleonora

Ještě před zahájením šk.roku přijali naše pozvání

Tyglová Miroslava
Pidrmanová Eleonora
Šmídová Dagmar

škola

a

mateřská

škola

pedagogové ze dvou blízkých škol a společně s námi
absolvovali seminář od Malé technické univerzity.
Paní učitelky z MŠ i vychovatelky ze ŠD načerpaly
nové inspirace pro svou práci.

Konopásek Jiří
Uhlíř Václav
Štěpánková Petruše
Kalivodová Marcela
Hniličková Eva
Hulzerová Eva
Konopásek Pavel

Dne 2. září proběhlo zahájení školního roku

Opustili nás

v tělocvičně. Součástí bylo pasování prvňáků a

Kloub Václav

i paní starostka Krušovic.

Klímová Božena

Do školy nastoupila nová posila učitelského sboru,

Juppa Václav
Plačková Věra

V roce 2019 se narodily
Konopásková Ella
Med Maxmilián
Hoffmanová Anežka
Houdek Václav
Krob Štěpán

předškoláků, kterého se zúčastnili rodiče, pedagogové

paní Tereza Skalková, která se zasloužila o vytvoření
Školních novin. V nich se dozvíte, co se ve škole
aktuálně děje, jak se žáci učí a jaké akce plánujeme.
Do novin přispívají nejen škola, mateřská škola a
školní družina, ale také samotní žáci. Vše je zpestřeno
fotografiemi.

Od září také fungují nové webové stránky na vlastní

nás, učitele, je velkým přínosem také to, že žáci se na

doméně

matematiku těší a baví je.

www.zskrusovice.cz.

Zde

naleznete

dokumenty, formuláře, nové emailové kontakty,
informace a aktuality školy. Věříme, že pro rodiče i
ostatní veřejnost budou přehlednější.
Pro všechny školáky i děti z MŠ chytáme během roku
různé výlety, kulturní akce, projektové aktivity atd.
Přes týden využíváme pěkného počasí a učíme se i
venku. V odpoledních hodinách nabízíme zájmové
kroužky, chodíme ven a bavíme se.

Pro zájemce z řad rodičů i veřejnosti plánujeme
ukázkové prožitkové odpoledne této metody.

V pátek 4. října jsme ve škole přivítali naši
první letošní návštěvu 14 seniorů včetně bývalých
pedagogů. Přijeli z Prahy, aby shlédli naši krásnou
školní budovu i uvnitř. Návštěva měla veliký ohlas
jak u dětí, tak u seniorů. Cituji z emailů, které do
školy poté přišly: „Do Krušovic pivovar nás volá, ale

Základní škola
Přesto či lépe řečeno protože ve škole využíváme
moderních způsobů výuky a v předešlých letech jsme
ověřovali zájem dětí a výsledky vzdělávání touto
metodou, rozhodli jsme se v matematice plně se
věnovat výuce metodou Hejného matematiky.
V letošním roce se podle této metody učí 1. a 2.
ročník, v dalších ročnících využíváme některé prvky
metody. Principem je vlastní objevování žáky, rozvoj
logického myšlení, vzájemná spolupráce a práce
s chybou, žáci se tedy chybovat nebojí. Pro všechny

nás dojala hlavně místní škola…“
Ostatní akce
Žáci naší školy se letos v rámci výuky opět zapojí do
mezinárodních projektů. Budeme však spolupracovat
i místními organizacemi. První výlet se ZŠ Olešná a
ZŠ Kounov se uskutečnil v sobotu 21. 9. na hrad
Hněvín, rozhlednu i hvězdárnu. Cestu zpět jsme si
zpříjemnili návštěvou Funparku v Mostě.

je tato výuka dle našich osobních zkušeností
zábavnější, pestřejší, více interaktivní. Pracuje se
s tzv. gradovanými úlohami, tedy žáci postupují od
nejlehčích

problematických

úloh

k těžším

individuálně. Volí si samostatně obtížnost na základě
předchozích vlastních zkušeností. Výsledky vykazují
minimálně shodné jako jiné metody výuky. A pro

V 9. října uspořádala školní družina výlet do Muzea
v Novém Strašecí. Děti se seznámily s autorskou
grafikou pražské ilustrátorky Lenky Dřízhalové,
která se jim velmi líbila.

Mateřská škola
Také děti v MŠ měly návštěvu. Paní doktorka ze
Státní veterinární správy s nimi hovořila o zvířatech
a chování k nim. Nově se naše školka zapojila do
celoročního projektu „Cvičení se zvířátky“. Děti

Spolupracujeme také na mezinárodním projektu
s názvem „1, 2, TREE, HUG the TREES with me" –
Objímáme stromy. Děti tvoří, hovoří o stromech, o
péči o les a jeho nepostradatelnosti, hrají si a poznávají
stromy, samy si jeden zasadí a budou jej sledovat růst.

budou plnit jednotlivé úkoly, sportovat a bavit se.
Tuto akci pořádá Česká obec sokolská.

Běh pro Afriku
Na podzim chodí děti do lesa nejen na houby, ale
zároveň samozřejmě poznávat stromy a hrát si. Děti
to velice baví.

V neděli 13. 10. jsme uspořádali charitativní akci, na
níž jsme se dlouho předem připravovali. Děti i žáci
byli nadšení, pilně trénovali, tvořili plakátky, články,
vyráběli masky, vzájemně spolupracovali. Odměnou
bylo hezké počasí, zábava, zdravý sport a nakonec i
občerstvení. Celou akci podporovali zástupci OÚ i
SDH, pekárna Krušovice, Rádio Relax a další
dobrovolníci. Děkujeme všem za pomoc a dary.

Věřím, že další aktivity naší školy budou zpestřením
pro všechny občany Krušovic.

Pokud byste se chtěli zapojit i Vy, můžete se k nám
přidat se sběrem papíru. Ten pořádáme ve dnech 26.29.11. 2019. Roztříděný a svázaný papír (karton a
noviny) je v těchto dnech možné v časech 6:30-8:00,
13:00-16:00h nosit k budově školy. V pátek 29.11.
pouze ráno. Následně bude papír odvezen. Získané
finanční prostředky budou využity na podporu
celoročního ekologického projektu ZŠ a MŠ.
Děkujeme předem.
Mgr.

Lenka

Vernerová,

ředitelka

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE:

2.11 POSVÍCEŇSKÁ ZÁBAVA
10.11. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
11.11.PĚKNÁ HODINKA
17.11. MŠE, LAMPIONOVÝ PRŮVOD
23.11. DRAKIÁDA
1.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
2.12. DIVADLO STOCHOV
6.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
22.12 VÁNOČNÍ KONZERT V KAPLI
31.12. SILVESTR

Krušovice dávno minulé
Benzínka vedle Špejcharu

Pohled na benzínku z druhé strany

Krušovice od severozápadu

Baráčníci před hospodou U Lípy
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