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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
letošní tuhá zima, která do našich končin zavítala po
několika letech nás možná zaskočila, ale není to nic
neobvyklého. A jak praví jedna stará pranostika „Je-li
leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.“ Takže i já
Vám všem přeji, aby ten nastávající rok byl i pro Vás
nejplodnější a to ve všech směrech.
Markéta Fröhlichová – starostka obce

Třetí adventní setkání zpestřily svým vystoupením
děti ze Základní a speciální školy v Jesenici, které si
pro tuto příležitost připravily pásmo vánočních
koled. Zároveň při této příležitosti probíhala sbírka
na malou Kačenku, postiženou Spinální muskulární
atrofií. Na její léčbu se podařilo vybrat částku 7.972
korun, které na místě převzal Kačenčin otec. Při
posledním setkání si každý mohl domů odnést
betlémské světlo a jmelí. Celý adventní čas u
stromečku se nesl pohodovou atmosférou, která byla

Adventní setkání
Stalo se už milou tradicí, že se v adventním čase

vždy doplněna něčím dobrým na zahřátí i na chuť.

setkáváme u vánočního stromečku v obecním parku.

Vypouštění balónku s přáním Ježíškovi

Ne jinak tomu bylo i na konci minulého roku, kdy

Devátého

první Slavnost světla proběhla 27. listopadu. Žárovky
na vánočním stromku rozsvítili naši mladí hasiči,
kteří o týden později ztvárnili také živý Betlém.

prosince

jsme

se

poprvé

připojili

k celorepublikové akci Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi. Každé dítě si mohlo nakreslit či napsat své
přáníčko, které bylo poté přivázáno k balónku a na
pokyn rádia Impuls byly všechny balónky vypuštěny
do nebe. Dva roky starý rekord ve vypouštění
balónků sice nepadl, ale i tak se u nás v Krušovicích
vzneslo na 79 přáníček.

V Jednotě se zpívaly koledy
Čtrnáctého prosince zněly prostorem kulturního

zazpívaly v kulturním zařízení pro všechny lidi dobré
vůle.

zařízení koledy. V rámci celostátní akce „Česko zpívá
koledy“ zde pod taktovkou paní ředitelky Šmídové
zpívalo na čtyřicet návštěvníků české vánoční koledy.
O týden později zde vystupovaly děti ze základní a
mateřské školy, které si nachytaly vánoční besídku.

A jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky,
pomůže 65 % přímo v našem regionu, 15 % využije
na své projekty naše diecézní Charita, 10 % pomůže
potřebným

v

zahraničí, 5

% jde na

celostátní

projekty a 5 % je režie sbírky. Na výsledky
celorepublikové sbírky se můžete podívat na:

Tříkrálová sbírka

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Již po třetí se letos 7. ledna konala v naší obci
Tříkrálová sbírka. Dvě party koledníků v podání
mladých hasičů a za hudebního doprovodu našich

Jízda na čemkoli

zastupitelů vyrazily, i přes vysoké mrazy, od hasičské

Již po druhé se v neděli 15. ledna proměnil kopec u

zbrojnice v sobotu ráno. Postupně obešly všechny

hřbitova v závodní sněhovou dráhu, po které se

domy v naší obci a celkem do svých zapečetěných

proháněly stroje všeho druhu, velikosti i tvaru. Konal

kasiček vybraly částku 18.699 korun. Je to rekordní

se zde totiž druhý ročník „Jízdy na čemkoli“, které se

suma, která byla v Krušovicích vybrána a nezbývá,

mohl zúčastnit každý, kdo má rád legraci a nebojí se

než ještě jednou poděkovat všem, kteří jakoukoli

spustit se z kopce na vlastnoručně vyrobeném stroji.

částkou přispěli na pomoc potřebným.

Na kopci bylo proto možno vidět sněhozdolávače
všeho druhu - například kánoi, pojízdnou vanu,
lednici, kancelář, paleťák, kolo, skibob, saně a boby
všech barev. Celé zábavně-sportovní odpoledne se
naštěstí obešlo bez zranění, což bylo, vzhledem
k rychlosti některých strojů, nejdůležitější.

Celodenní Tříkrálovou sbírku zakončilo večer
vystoupení Berušek a Barušek z Mutějovic, které

Ze školy
Naše škola vytvořila projekt Šablony pro ZŠ a MŠ
Krušovice, který je spolufinancován Evropskou unií
a začneme ho realizovat od 1. února 2017. Projekt
podporuje

rozvoj

čtenářské

a

matematické

gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků

Dětský karneval

ohrožených školním neúspěchem a podporuje

Nedělní odpoledne 22. ledna patřilo v kulturním
zařízení Jednota dětem. Konal se zde Dětský karneval
a za doprovodu skupiny Diskotačení prožily děti
zábavné odpoledne plné písniček, her a tancování.
Celkem

na

karneval

dorazilo

na

40

dětí

v různobarevných kostýmech a maskách.

společné vzdělávání. Dále se podílí na sociálním a
osobnostním rozvoji pedagogů.
Škola je od ledna tohoto roku vybavena novými
osobními počítači s přístupem k internetu a novými
výukovými programy.
Ve II. pololetí školního roku 2016/2017 nás čeká
Projektový den Byliny v naší obci, pomůžeme žákům
vytvořit herbář základních bylin rostoucích v naší
obci a jejím okolí a naučíme je byliny rozpoznávat.
Žáci ZŠ a později i děti MŠ se budou učit plavat v
plavecké škole Plaváček Tuchlovice, s níž máme
velmi dobrou zkušenost.
Ve spolupráci s Obcí Krušovice připravíme pro
maminky a babičky kulturní program ke Dni matek.

A jelikož byla připravena bohatá tombola, odešlo
každé dítě hned s několika dárky. Všechny lístky

Se žáky navštívíme prostory Knihovny a seznámíme
je s organizací knihovny a možnostmi půjčování
knížek.
Mgr. Dagmar Šmídová

byly totiž výherní a jako hlavní ceny byli vylosováni
tři živí zakrslí králíčci.

Mladí hasiči
V sobotu 4. února se naši mladí hasiči zúčastnili svého
prvního závodu v letošním roce. A nevedli si špatně.
Družstvo ve složení Adam Pidrman, Marek Zaspal,
Barbora Bergmanová, Dominik Klouda a Jakub
Novotný obsadili na Čisteckém uzlu krásné čtvrté
místo.
Gratulujeme!

Setkání s jógou
Jógová terapie pro široké spektrum zdravotních
problémů
Místo

konání:

Řevničov,

Masarykova

211,

tělocvična ZŠ, každé pondělí od 18.45 do 19:45
hodin. Přihlášky a informace na tel.: 604 149 153,
Mgr. Milena Černíková

Společenská kronika
Jestli jste až do této doby nevěděli, kdo je nejstarším
občanem

Obecní knihovna

Krušovic,

tak

věřte,

že

je

jím

pětadevadesátiletá Božena Klímová. Ta své jubileum

Obecní knihovna byla přestěhována do nových
prostor v budově kulturního zařízení.

oslavila 28. prosince a i my jsme jí popřáli za obec
Krušovice do dalších let hlavně pevné zdraví.

Otvírací doba: úterý 14:30-16:00 hod.
pátek 14:30-16:00 hod.
Studenti a děti si mohou knihy půjčovat zdarma,
dospělí platí 100 Kč za kalendářní rok a důchodci 50
Kč za kalendářní rok.

Klubovna
Klubovna

v prostorách

kulturního

zařízení

je

Zlatá svatba

přístupná po dohodě s p. Šmídovou nebo p.

Přesně na Silvestra oslavili zlatou svatbu manželé

Novotným, kteří zapůjčí klíče. Je zde umístěn stůl na

Věra a Jiří Konopáskovi. Padesát let společného

stolní tenis a možnost bezplatného zapůjčení

života zpečetili obnovením manželského slibu

tenisových pálek a míčků.

v kruhu rodinném. Do dalších let jim přejeme pevné
zdraví,

spokojenost

a

spoustu

tolerance.

Významná jubilea

Narozené děti

Kalabus Stanislav 85

Vernerová Kristýna

Vojanec Miloslav 70

Navždy nás opustili

Kalivodová Věra 90

Fultnerová Anna

Šlapáková Štěpánka 80

Různé
BYT 1+1, 39 METRŮ JE NA PRODEJ V BYTOVCE Č.P. 215 V KRUŠOVICÍCH, CENA 650
TIS.KORUN, VÍCE INFO NA TEL.Č. 776 000 684

FIRMA SALAČ KRUŠOVICE, NOVÁ 139, ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE, ZABEZPEČOVACÍ
A KAMEROVÉ SYSTÉMY, DOMÁCÍ TELEFONY, TEL. A SATELITNÍ ANTÉNY, TEL.
603 472 090, E MAIL: BEZ.SALAC@GMAIL.COM

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE:

25.2.2017 MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ
8.3. 2017 OSLAVA MDŽ V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ
25.3. 2017 HASIČSKÝ PLES V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ

Krušovice dávno minulé

Karlovarka jak ji neznáme

Luženská ulice, vlevo bývalé JZD
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.

