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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,

Volejbalový turnaj

máme za sebou komunální volby, ze kterých vzešlo

Historicky

nové krušovické zastupitelstvo. Na ustavujícím
zasedání jsem byla jednohlasně zvolena starostkou
Krušovic na další volební období. Této volby
nesmírně vážím, protože jsem od Vás voličů dostala
největší počet preferenčních hlasů. Je to pro mě
závazek

vykonávat

tuto

funkci

svědomitě

a

zodpovědně ve prospěch Vás všech. Stejně jako jsem
ji vykonávala doposud.
Markéta Fröhlichová – starostka obce

prvním

volejbalovým

turnajem

v Krušovicích vyvrcholilo prvního září pravidelné
setkávání nadšenců míče nad sítí. I přes nepřízeň
počasí se ho zúčastnilo celkem šest smíšených týmů,
kdy v systému každý z každým nakonec zvítězil tým
FröZa před krušovickou Sebrankou a třetími
Boudaři. Čtvrté místo obsadili starší muži před
mladšími a ženy vybojovaly krásné šesté místo. Po
skončení turnaje pokračovalo stmelování kolektivu
společným

grilováním,

posezením

u

ohně

a

poslechem dobré písničky v podání Krušovické
trojky. O vyprahlá hrdla soutěžících se postaral

Výsledky voleb

sponzorský dar od místního pivovaru a celý turnaj se

Komunálních voleb, které se konaly ve dnech 5.-

myslel, že s příchodem zimy ukončili volejbalisté

6.10.2018 se v Krušovicích zúčastnilo celkem 205
z celkového počtu 474 voličů. Novými zastupiteli
obce se stali:
1. Markéta Fröhlichová 180 hlasů
2. Lukáš Fischer 151 hlasů
3. František Široký 148 hlasů
4. Jiří Hladký 144 hlasů
5. Daniel Drahokoupil hlasů 132
6. Eva Maříková 130 hlasů
7. Martin Suchopár ml. 131 hlasů
Novým místostarostou byl zvolen František Široký

Uskutečněné akce

konal pod záštitou firmy Metrostav. A kdo by si
svou činnost, je na omylu. Na pravidelné tréninky
dojíždí každou neděli do řevničovské tělocvičny.
Každý, kdo by měl zájem se tréninků zúčastnit, je
vítán.

slavnostní stuhy na obecní prapor a vysazení lípy

Návštěva ze Slovenska
V předvečer oslav stého výročí vzniku republiky

republiky. Děti z místní školy vystoupily s pásmem

proběhlo v kulturním zařízení Jednota slavnostní
setkání zástupců slovenské obce Krušovce se zástupci
Krušovic.

Ve

velice

přátelské

atmosféře

si

představitelé obou obcí vyměnili zkušenosti v oblasti
samosprávy a navázali tak na setkání, které proběhlo
v létě na Slovensku. Poté všichni společně zhlédli
video z historicky první návštěvy zástupců Krušovic
na Slovensku před dvanácti lety.

písníček a tanců a krupští májovníci zatančili Českou
besedu.

Vedle

schodiště

školy

byla

odhalena

informační tabule k historii školní budovy. Poté se
průvod vydal na místní hřiště, kde program
pokračoval

vystoupením

dechovky

Šumařinky,

historických cyklistů „Doba minulá“, rakovnických
sokolek, bykerů a skupiny Taurus.

Oslava 100 let vzniku republiky
Osmého září se Krušovice probudily do slavnostního
slunečného

dne.

naplánována
Československa.

Na

oslava

toto

datum

100.

byla

výročí

totiž
vzniku

Krátce po obědě se začali na

místním hřišti a v okolí hasičské zbrojnice formovat
zástupci hasičů, vojenských vysloužilců, sokolů,
slovenských hostů a místních občanů vyzdobených

Krátce před 22. hodinou osvítil oblohu nad

kokardou v barvě české trikolóry, aby se zúčastnili

Krušovicemi velkolepý ohňostroj, který byl za

slavnostního průvodu obcí. Ten vyšel po třinácté

doprovodu

hodině směrem k pomníků padlých. Zde po projevu

okázalých oslav.

starostky obce, starosty slovenských Krušovců a

Havárie kanalizace

zástupkyně parlamentu Věry Kovářové Železné

Smetanovy

zazněla česko-slovenská hymna. Následovala čestná

kanalizace v ulici Nad Pivovarem, které byla

salva

v havarijním stavu. Na její opravu si musela obec vzít

vysloužilců,

předání

dokončena

vrcholem

Koncem

vojenských

byla

vlasti,

položili hasiči věnec k pomníku padlých a poté
z pušek

října

Mé

rekonstrukce

úvěr ve výši 5 mil. korun. Žádost o dotaci, kterou

obec podala u krajského úřadu Středočeského kraje,
obec nezískala, takže částku1 mil. korun bude hradit
ze

svých

prostředků

po

dokončení

povrchu

komunikace na jaře příštího roku.

Den válečných veteránů
Den válečných veteránů jsme si připomněli i
v Krušovicích. Po celý týden bylo možno zakoupit na
obecním úřadě vlčí mák a podpořit tak sbírku Paměť
národa. 11.11. 2018 děti vyrobily papírové vlčí máky,
které umístily před pomníček, rozsvítily svíčky a
všichni jsme v 11 hodin drželi 2 minuty ticha za
všechny krušovické padlé vojáky.

Drakiáda
Čtvrtého listopadu se na poli za pivovarským
vodojemem sešlo bezmála dvacet dětí a několik
dospělých, neboť se zde konal další ročník drakiády.
Počasí ale pouštění příliš nepřálo, proto dostat draka
do vzduchu vyžadovalo notnou dávku běžecké
výdrže. I přesto se na obloze objevilo několik

Vlastivědná vycházka na vrch Louštín

létajících objektů ve formě raket nebo dronu.

Vlastivědné vycházky z Krušovic na vrch Louštín se
17. listopadu zúčastnilo více jak sedm desítek
místních i přespolních občanů. Z poutavého výkladu
Romana Hartla jsme se dozvěděli mnoho zajímavých
informací o vzniku naší školy, u které vycházka
začínala. Další zastavení bylo u oborní zdi,
Babinského kamene opředeného pověstí a zakončení
bylo na vrchu Louštín, kde bylo pro účastníky
přichystáno

malé

občerstvení.

Z celé

naučné

vycházky vznikne tištěný průvodce, který bude
možno získat na obecním úřadě.

zatloukat hřebíky. Všichni v této soutěži obstáli na
jedničku a za své výkony obdrželi ceny.

Posvícenská zábava
Kdo nebyl řádně znaven z odpolední vlastivědné
vycházky, mohl večer sedmnáctého listopadu
navštívit posvícenskou zábavu, která se konala od 20
hodin v kulturním zařízení Jednota a pořádali ji
místní hasiči ve spolupráci s obcí. K tanci a poslechu
hrála skupina V Pantoflích ze Stochova a navštívilo ji
více jak osmdesát místních obyvatel.

Hasiči
Železný hasič Kounov
Devět mladých krušovických hasičů se v září
zúčastnilo soutěže Mladý železný hasič v Kounově.
Jednalo se o všestrannou soutěž jednotlivců, při které
museli hasiči například převalovat pneumatiku,
rozbalovat a motat hadice, překonávat překážky nebo

Poděkování Senát
Poděkování od Předsedy Senátu Parlamentu České
republiky Milana Štěcha za realizaci Hasičské fontány
Praha 2018 převzal 13. září 2018 zástupce našeho
SDH Ivan Novotný přímo na půdě senátu.

Položení věnce

Základní

Tradicí se již stává pokládání věnce k pomníku

Krušovice

padlých u příležitosti 28. října, kdy slavíme vznik

Nový školní rok jsme zahájili netradičně. Již první

republiky. Ne jinak tomu bylo i letos a před
polednem svátečního dne uctili hasiči tento den
zapálením svíček a položením věnce u pomníku před
školou.

škola

a

mateřská

škola

víkend jsme vystoupili s krátkým programem na
obecních oslavách. Vlastní projektové dny k výročí
vzniku naší republiky jsme s dětmi i žáky uskutečnili
v říjnu. V mateřské škole se pracovalo s mapou,
zejména chlapce zaujalo povídání o prezidentech. Ve
škole si mladší žáci na vlastní kůži vyzkoušeli dřívější
styl výuky, blízký jejich prarodičům. Starší žáci se
více věnovali historii naší země při pracovních
dílnách, kterou vedla zkušená lektorka.

Významná jubilea
Věra Konopásková
Marie Buštová
Marie Kalabusová

Podařilo se nám od října opět zajistit zájmové
kroužky přímo v budově školy, aby děti nemusely
dojíždět. Kroužky v naší škole: keramika, angličtina,
jóga, sportovní hry.

Hana Kloubová
Květoslava Bucmaniuková
Marie Vaňasová
Petr Kučaba
Jaroslava Jansová
Eva Kinkalová
Jan Fencl

Nad rámec výuky se žáci rádi a úspěšně

Alžběta Ricková

účastní logické olympiády, ekologických soutěží,

Opustili nás

aktivit v matematické a počítačové gramotnosti.

Zdenka Růžičková

česko-slovenské akci „Záložka do knihy spojuje

Veliké nadšení všech se každoročně projevuje při

školy“. Letos jsme si vyměnili kromě záložek také

V mateřské škole si děti užívaly zábavy také.

pohlednice, obrázky i vzkazy. Nabízíme žákům

Kromě běžných aktivit a návštěv divadelních

aktivity i o víkendu. Dvakrát jsme se spojili s dalšími

představení se v listopadu vydaly hledat pirátský

školami a o víkendu jsme se vydali na výlet. Prvně

poklad, tvořily z přírodnin a vyráběly modely

jsme navštívili rozhlednu Buková a objevovali

lidského těla z papíru.

zajímavá místa prostřednictvím hry Hledačka.

Druhý výlet byl časově náročnější, zamířili
jsme vlakem na Malou Ameriku a do zdejší podzemní
štoly. Projeli jsme se také parním vlakem a poměřili
svou velikost.

Podařilo se nám získat pro žáky sponzorský dar na

zakoupení výukového koberce v hodnotě 6.500,- Kč
a čistící prostředky do kuchyně. Tento dar věnovala
společnost Procter& Gamble v Rakovníku. Velice si
daru vážíme. Koberec bude instalován v II. třídě do
Vánoc a žáci jej budou moci využívat včetně mnoha
doplňků nejen v hodinách Vlastivědy, ale i o
přestávkách a v odpoledních hodinách. V rámci
družiny opět probíhá projekt Sportuj ve škole a
z projektové dotace nabízíme kroužek Deskových
her a logického myšlení. Ve středu 12. 12. 2018 od
18.00 hodin proběhne celorepubliková akce Česko
zpívá koledy, do níž jsme zapojeni i my. Ve
spolupráci s obecní knihovnou vás rádi přivítáme
v Kulturním zařízení. Těšit se můžete nejen na
zpívání a předvánoční tvoření, ale i na malé

Ve škole od září působí nová paní učitelka, která

překvapení. Zároveň připravujeme s dětmi vánoční

zároveň doplňuje úvazek ve školní družině.

besídku pro všechny rodiče, prarodiče a ostatní

Začátkem listopadu uspořádala družina pro
děti zábavné odpoledne k svátku Halloween. Děti
soutěžily, hrály si, tančily, mlsaly, vybíraly nejhezčí
masku. Všem se akce líbila a můžeme slíbit, že nebyla
poslední.

občany Krušovic. Vystoupení se bude konat
v kulturním zařízení Jednota ve středu 19. 12. 2018 od
16.00 hodin.
Touto cestou také děkuji za zájem o školu a
dárky dětem panu Ing. J. Šímovi.
Mgr. Lenka Vernerová, ředitelka školy

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE:

2.12. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
9.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI V KZ JEDNOTA
11.12. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ STRAŠECÍ

12.12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY V KZ JEDNOTA
16.12. ADVENTNÍ KONCERT V KAPLI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE V PIVOVAŘE
19.12. BESÍDKA DĚTÍ ZŠ A MŠ V KZ JEDNOTA
23.12. ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA U VÁNOČNÍHO STROMKU
31.12. SILVESTR V KZ JEDNOTA

Popis chalupnických živností a domků. Jest dle pojmenování obyvatel z r. 1824 dle
parcelního protokolu z r. 1841 a 1886. Jméno první jest z r. 1824. Výměra a výnos z r.
1841 na katastru Krušovickém (doslovný přepis)

Číslo 2 Vojtěch Kočí šenkýř otec osmi synů a jedné dcery. 1841 Petr Kočí – Výměra 13 jiter 698 sáhů výnos 211
zlatých 18 krejcarů. 1886 Karel Kočí. V létech 90tých koupil tyto živnostě Josef Zelenka z Krouočové, který zemřel
mladých létech, jeho manželka Anna hostinec i pole do pachtu dala a v r. 1924 pole rozprodala a jen zahradu par 25
k hospodě ponechala.

Č. 3 Majetek knížecí, škola. Obýval učitel Jan Stach. V letech 70tých koupil toto Jan Bouša bývalý bednář v pivovaru.
V létech 90tých se sem Jan Siksta přiženil něco polí přikoupil a živnost řeznickou zde provozuje.

Č. 4 František Jiřikovský kovář otec 5 ti synů a 2 dcer. 1841 David Propper žid kupec 4 jitra 644 sáhu výnos 48 zl. 82
kr. 1886 Gustav Polák žid pak Moric Stein a nyní František Sainer

Č. 5 František Vurbs otec 4 synů a 3 dcer (u punčochářů) 1841 Hynek Vurbs 3 jitra 523 sáhů výnos 25 zl. 37 kr. pak
Josef Vurbs, jemuž 18 letá jediná dcera zemřela a pak stářím jeho manželka, pole rozprodal, ženou přinesené věno na
stranu ženinu odevzdal a budovy své neteři Marii provdané za Kahouna odkázal, kde nyní bydlí.

Č. 6 Jan Prokš chalupník otec 3 synů 1841 majitel Prokop Kočí 3 jit. 1186 sáhů výnos 18 zl. 92 kr. 1886 Pidrman nyní
Karel Hladký, který se sem přiženil a polí přikoupil

Č. 7

(U Klepáčků) Václav Pidrman chalupník otec 6 synů a 3 dcer. 1841 František Pidrman chalupník 18 jiter 945

sáhů výnos 170 zl. 2 kr., který prodal živnosť Václavu Fechtnerovi z Tuchlovic, který bezdětný prodal živnosť v létech
1902 Jindřichu Hýkovi z Velhoty, sobě výměnek vymínil. Hýka také bezdětný prodal živnosť před válkou světovou
v r. 13 tém Touškovi z Kněževse. (drobyteli selských usedlostí) Toušek tuto usedlosť rozdrobiti chtěl ve veřejné dražbě
v host. U Sainerů, což t.č. starosta Václav Kadlec Zakázal. Toušek pak zvolné ruky pole rozprodával. Tím uhrožen
výměnek Fechtnera, který si pak vymohl, že výměnek naturáliích změněn na peněžitý 2 % splatných u zdejší
Kampeličky každého roku. V r. 1925 koupil budovy Josef Fišer z č. 19 a pole od téhož čísla sobě ponechal a tím
obnovena živnosť selská znovu v č. 7

Č. 8 František Pidrman krejčí 1841. Antonín Pidrman domkář pak František Somol obuvník nato Karel Zíka
Č. 9 Václav Mauer chalupník otec 3 synů a 2 dcer. 1841. Prokop Mauer chalupník 15 jiter 117 sáhů 127 zl. 12 kr. Pak
do této živnosti se přiženil Fencl z č. 57(od hokýnků) který měl dluhu na živnosti 3000 zl. Židu Reichenbaumu
z Rakovníka, který živnosť do dražby dal a také koupil. Od žida toho koupil budovy a něco polí Josef Fišer z č. 19.
tento synu Františku věnem č. 9 dal, který záhy zemřel a bratr jeho Rudolf dědicem byl. 1933 vdova po Rudolfovi nový
domek čp. 9 postavila. Staré číslo co stodolu a seník užívala.

Č. 10 Knížecí majetek kde panský vodák a rybáří bydleli a nýni deputátníci domek obývají. V r. 1935 rozbourán a
Karel Zíka nově postavil. Deputátnící do čp. 8 odstěhovány. V r. 1935 Karel Zíka změmil čp. 8 s F“urstenberskými čp
10 a toto čp. 10 rozboural a nový postavil

Krušovice dávno minulé
(za poskytnuté fotografie děkujeme paní Kalabusové)

Pohled na školu a obecní úřad před rokem 1943

Krušovická chasa v roce 1924

Krušovičtí baráčníci před hospodou U Lípy

Krušovičtí Sokoli
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