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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
letošní neobvykle horké jaro a léto způsobuje
vysychání rybníků a vodních toků nejen v naší obci,
ale v celém regionu. Dodávku pitné vody pro obec
zatím omezila pouze havárie na obecním vrtu. Přesto
však obec zatím nepřistoupila k vyhlašování zákazu
zalévání z obecního vodovodu. I proto bych ráda
požádala, aby každý dle svého uvážení s vodou šetřil
a využíval ji jen v nezbytně nutné míře, neboť na
nezodpovědné plýtvání jednoho, doplatí nakonec

Rekonstrukce víceúčelového hřiště

všichni. Jinak Vám přeji, abyste si konec letních

Po více než dvanácti letech užívání se dočkalo

prázdnin užili a těším se na setkání s Vámi při
oslavách vzniku republiky.

rekonstrukce také víceúčelové hřiště. Kompletně
vyměněny byly všechny desky, ochranné sítě i
basketbalové koše. Dále byl proveden obrus a nátěr

Markéta Fröhlichová – starostka obce

všech železných konstrukcí. Rekonstrukce stála 360
tisíc a obec ji hradila z vlastního rozpočtu.

Nové posezení na hřišti
Při pořádání všech kulturních a sportovních akcí
bývalo za potřebí pokaždé na hřišti stavět stany a
slunečníky. Od července letošního roku již mohou
návštěvníci

těchto

akcí

využít

víceúčelového

přístřešku, který nechala obec vybudovat a vyšel na
250 tis. Kč. Dále pak bude přístřešek využívat místní
škola jako přírodní učebnu a stejně tak každý občan
obce, který si bude chtít dopřát posezení na čerstvém
vzduchu.

Pozvánka na oslavy 100 let vzniku
republiky

budou realizovat dle harmonogramu. V nejbližší
době začne akce zokruhování vodovodního řadu a
prodloužení kanalizace v ulici Luženská, Nová a
Rabasova. Tyto akce vyjdou na 2,2 mil korun.

Práce na dálnici pokračují
Zvýšená prašnost a pohyb nákladních vozidel ve
spodní části obce dávají jasně najevo, že práce na
obchvatu Krušovic intenzivně pokračují. Nezvykle
suché počasí bohužel přispívá k tomu, že okolí obce
často připomíná saharskou poušť. Doufejme, že
stavba bude pokračovat podle harmonogramu a brzy
se dočkáme úlevy nejen od prachu, ale také od
intenzivní dopravy.

Změna otvírací doby pošty
Od 10.září 2018 dojde ke změně provozní doby
Pošty partner:

Havárie kanalizace
V současné době probíhá rekonstrukce kanalizace

Čtvrtek 15.00-17.00 hodin
Pátek 8.00-10.00 hodin

v ulici Nad Pivovarem. Ta se řeší v režimu havárie,

Ostatní dny zůstávají nezměněny.

jelikož je na několika místech zavalená a zcela

Uskutečněné akce

neprůchodná. Oprava vyjde bezmála na šest milionů
korun a obec ji hradí z úvěru od České spořitelny.
Dále bylo požádáno o dotaci z fondu Středočeského
kraje, která by v případě schválení mohla být ve výši
dva miliony korun. Ostatní připravované akce se

Pálení čarodějnic
V předvečer prvního máje proběhlo na Ladě tradiční
pálení čarodějnic. Než však byla zapálena hranice, u
jejíhož kůlu byla přidělána „Ježilyžařka,“ prošel obcí

průvod krušovických bosorek. Poté se již na
upravené Ladě roztočily pípy s pivem, rozvoněl špek
z odkapávajících pečených buřtů a rozezněly tóny
Krušovické trojky. Vzhledem k tomu, že nám počasí
přálo, dorazilo na filipojakubskou noc rekordní
množství obyvatel Krušovic.

Český den proti rakovině
I letos jsme se zapojili do akce Český den proti
rakovině. Mladí hasiči se svým doprovodem oděni do
žlutých triček postupně obešli celou obec a vybrali
částku 10.147 korun za 202 prodaných kytiček.

Za tuto akci jsme obdrželi děkovný list od Ligy proti
rakovině.

Oslava Dne matek
Druhá květnová neděle patří již mnoho let všem
maminkám. A i letos jsme pro ně připravili krásné
odpoledne, které svým vystoupením zpestřily děti
z mateřské a základní školy svým pásmem písniček a
básniček. Nechyběla růže, občerstvení v podobě
zákusku a kávy a nakonec každá z žen dostala ručně
vyráběné přání od dětí.

Sportovní odpoledne
Veselé sportovní odpoledne proběhlo šestnáctého
června na místním sokolském hřišti. Hasiči a učitelky
z místní školy si pro děti přichystali mnoho her a

soutěží. Strážníci ze Slaného předvedli ukázku
služební kynologie, skákací hrad, bungee trampolína
a bazén s vodou mohly děti využívat po celou dobu
konání akce. O zábavu nepřišli ani dospělí, kteří
mohli večer dorazit na taneční zábavu, při které
k tanci a poslechu opět zahrála Krušovická trojka.

Delegace Krušovce
Během červencových svátečních dnů vyrazilo několik
zástupců obce na návštěvu slovenské partnerské obce
Krušovce. Po přivítání starostou Ivanem Hubinským
a zástupci tamní obce na obecním úřadě následoval
program, při kterém došlo k dalšímu prohlubování
dlouholetých přátelských vztahů. Mimo jiné jsme
navštívili letní sídlo našeho prvního společného
prezidenta T.G. Masaryka v Topolčiankách, nebo
Krušovský kostel, ve kterém nám dělal průvodce sám
děkan Jozef Vlasák. Po celou dobu návštěvy panovala
velice přátelská atmosféra a na oplátku byli zástupci
Krušovců pozváni na oslavu sta let republiky, která u
nás proběhne v září.

Rozloučení se školou
Malá slavnost proběhla koncem června v krušovické
škole. Nejen že se předškoláčci loučili se školkou a
školáci se školou, ale loučila se také dlouholetá
ředitelka paní Šmídová, která odchází do důchodu.
Děti si pro paní ředitelku připravily pásmo písniček a
básniček. Malý dárek dostala paní ředitelka od svých
kolegyň i od zástupců obce. Nově od září povede
školu paní Vernerová, také dlouholetá učitelka na
zdejší

škole.

Popřejme

tedy

oběma

pracovních i životních radostí a ať se jim daří.

mnoho

Hasiči
Železný hasič Přílepy
Šest zástupců mladých krušovických hasičů se
zúčastnilo prvního ročníku Železného hasiče, který
uspořádali společně hasiči z Přílep a Kněževsi na
přílepském hřišti. Naši borci se v konkurenci šesti
sborů neztratili a zástupkyně něžného pohlaví
dokonce vybojovaly pohár za druhé a třetí místo ve
svých kategoriích. Gratujujeme!

Hasičská fontána
Přes tisíc hasičů z více než 200 sborů z celé republiky
se začátkem června zúčastnilo akce uspořádané ke
stému výročí vzniku republiky Hasičská fontána
Praha 2018. Jako jedni ze dvou zástupců našeho
okresu se akce zúčastnili také hasiči z Krušovic. Ti
společně se svými kolegy na pražské Náplavce,
Palackého a Jiráskově mostě uspořádali největší
hasičskou

fontánu

v historii

a

předvedli

tak

velkolepou show, při které se za zvuků státní hymny,
Smetanovy Vltavy a Dvořákových Slovanských
tanců tajil dech nejednomu přihlížejícímu. Zároveň se
tak krušovičtí hasiči stali součástí světového rekordu,
neboť se jednalo o skutečně největší hasičskou
fontánu na světě, která se kdy konala.

Soutěž dorostenců
Dva zástupci dorostenců se zúčastnili druhého kola
hry Plamen v Rakovníku. Po součtu prvního a
druhého kola z toho nakonec bylo jen čtvrté a osmé
místo.

Srandamač Smilovice

Volby

Do srandamač do Smilovic jezdí každoročně

Volby do obecních zastupitelstev se uskuteční ve

krušovičtí hasiči v zastoupení všech kategorií. Muži,
ženy a děti. V soutěži, která se skládá z klasického

dnech 5. a 6. října 2018.

útoku a útoku s pitím nápoje naši zástupci opět
obstáli a obsadili medailové pozice. Ženy a muži
shodně obsadili třetí místo a rozšířili tak sbírku

Významná jubilea

pohárů o další dva. Děti dokonce získaly stříbrné

Černý Zdeněk

medaile za druhé místo.

Bauerová Zdeňka
Novotná Marcela
Kotalíková Božena
Truksová Ludmila
Horáčková Vlasta
Kroulíková Mária
Kroulík Jiří

Netradiční soutěž Krupá

Pidrman Václav

Již po páté se družstvo žen a mužů zúčastnilo
netradiční hasičské soutěže v sousední obci Krupá.
Systematická příprava se projevila zejména na
výkonu našich žen. Ty vyhrály tři ze čtyř disciplín a
obsadily tak první příčku, když porazily domácí
favoritky. Muži skončili na celkovém čtvrtém místě.

Navždy nás opustili
Bušta Josef

Základní

škola

a

mateřská

škola

Krušovice
V červnu jsme poslední školní dny podnikali
se školáky zajímavé výlety. Navštívili jsme starobylé
městečko Úštěk, kde jsme v doprovodu čerta

Zároveň jsme se rozloučili s paní ředitelkou Dagmar
Šmídovou a s dětmi odcházejícími z mateřské školy.

vstoupili rovnou do pekla, a zámek Ploskovice se
zahradou a pávy.
Na koupání bohužel nebyly vhodné podmínky.

Rozloučili jsme se se žáky 5. ročníku, kteří pro své
spolužáky

připravili

tradičně

bojovou

zakončenou opékáním buřtů na Ladě.

hru,

Děti z MŠ navštívily ZOO v Plzni a přilehlý
Dinopark, který se jim velmi líbil.
V období července a srpna si všichni užívali
hojnosti slunečného počasí. Věříme, že i přesto se
budou těšit do svých tříd a na nové zážitky ve škole.

k dispozici

na

webových

stránkách

školy

https://portal.csicr.cz/Web/600055663 a na nástěnce
ve škole.
Na webových stránkách školy se lze
v jednoduché anketě vyjádřit, zda by rodiče našich
dětí a žáků uvítali možnost elektronické žákovské
knížky.

Organizace školního roku 2018/2019
Školní rok začíná v pondělí 3. 9. 2018 a končí v pátek
28. června 2019.
První pololetí končí ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Prázdniny
podzimní – pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
vánoční - sobota 22. prosince 2018 – středu 2. ledna
2019
(vyučování začne ve čtvrtek 3. 1. 2019)
pololetní prázdniny – pátek 1. února 2019
jarní – 25. 2. - 3. 3. 2019
velikonoční – čtvrtek 18. dubna a pátek (st. svátek) 19.
4. 2019
Třídní schůzky
MŠ – říjen 2018
ZŠ – říjen 2018, duben 2019
Všem dětem, žákům, pedagogům i ostatním
zaměstnancům školy přeji úspěšný vstup do školního
roku 2018/2019.
Další školní rok zahájíme krátkým setkáním
v pondělí 3. 9. 2018. Dále nás čekají kromě učení
zajímavé akce, výlety, sportovní aktivity, zájmové
kroužky,

dle

nabídky

objednáváme

divadelní

představení, plánujeme také výuku venku. K tomu
využijeme prostor školní zahrádky a přístřešek na
hřišti. Po dostavbě dálnice bychom rádi zajistili
s podporou Obce vlastní venkovní učebnu přímo
vedle školní budovy.
Školní jídelna bude v provozu od 27. 8. pro
děti, které budou v MŠ. Pro ostatní strávníky bude
možnost objednání obědů od pondělí 3. 9. 2018.
Z personálních důvodů se bude vařit prozatím pouze
jedno jídlo. První jídelní lístek bude do konce srpna

Mgr. Lenka Vernerová, ředitelka

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE:

8.9. 100 LET VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
15.9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PIVOVAŘE

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)
Průhon

jest cesta podél hranic hředelských a boku od Džbánu k panským zahradám rohu staré bažantnice. (cesta

nad zahradami)

Stará bažantnice Jáma mezi bokem a panskými zahrady. Kde v zahradách těch říkají v Komoře

kde bývá nejlepší

a vydatnější úroda jablek. V roce 1929 velké mrazy až 40 st.c. tak zničili že v r. 1934 byli vykácený.

Punčochářojc lesík

jest na severní straně vrchu kejnova dílce panské, které v r. 1923 co dlouhodobý nájem

pachtýřum přiznán. Dříve mělo být toto majetkem Vurbsů č. 5 kde u punčochářů řikali. Jak staří vyprávěli, nechtěl
starý punčochář zaplatit desátku jemu lesík odebrán.

Trkalka

Jáma od panské sušárny rohu štěpnice a pastviště nahoru zahrady hranicím hředelským. Původ má dle

vyprávění starých býti, že zde měl pole jakýs Svoboda z č. 19 kde u trkalů říkaly.

Vrch Amálie

zněhož pěkný pohled na jihozápad. Na vrchu postaven pěkný altánek knížetem Füsterberkem. Na

altanku napsáno. Jak vidno rodu Füsternberkému neb alespoň jednomu znich milé místo, však v r. 1926 při pozemkové
reformě uřednící jeho toho mnoho nedbali a vrch s altánkem v sásku dali. Když zástupci naši obce na to poukazovali,
maje na mysli, že lepší pozemek by obec naše dostala, odpovídali, když nechcete, nechte, vezme obec Hředle. Však již
v r. 1929 žádala zdejší správa velkostatku za odprodání pronajmutí neb by dovolila obec Füsternberským altánek
opraviti. Oprava povolena.

Zástava

Panské pole po levé straně st. silnici a katastru Krupského k mlýnu Pečárkovskému a potoka jalového par.

497. V r. 1926 v pozemkové reformě 7 ha s toho odebráno. V té době Hředelští sobě výsadní právo činili, že jeich
předkové toto do zástavy držitelům zboží Krušovickeho dali, za dodání zvonů kostela Hředelského, které ve světové
válce sejmuty, odlití děl určeny. Nemohouce prokázati výše uvedené právo jím nepřiznáno. Lidové rčení zárukou není.

Číhadlo

Nejvyšší bod v lese šinkrovně (Šmídova kultůra)

Stará lísa

Roh Maškovy obory lesa Kačitova kde stojí dnes hlídačů skladišť výbušných látek Eruptivi strážnice a

kancelář skladníků.

U vrat

Jest u paty vrchu Louštína ve zdi Maxovy obory kdy vrata byla a Krušovičtí tudy z lesa dříví a kámen

z Louštína vozily. V létech osmdesátých vrata zazděna. V r. 1933 Na žádost obce Krušovice na jaře zeď probourána
zasazeny vrata a zimu zase zazděno. Obec tudy vozila kámen s vrchu Louštína na správu cest.

Kopanina

Od staré lísy mezi lesy Kačírovem a Bažantnicí až na hranice Louštínské, se dělí dle lidového pojmenování

na Teplou a Studenou stráň, od staré lísy strouhou k Bažantnici , kde vpravo v jalovčinách říkají, vlevo v šutrálnách
dále až k hranicím lišanským na Vejrovně. Po hranicích směrem jižním vlevo Müllerova špyc. Odtuď až kde se stýkájí
hranice K, L.L apodél lesa hranice lužanských v Kačirově.

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

Krušovická jedenáctka

Pohled na Krušovice od Lady
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