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KRUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,

Poplatek za svoz komunálního odpadu byl navýšen

v letošním roce se naše obec opět přihlásila do soutěže
„Vesnice

roku“

v programu

obnovy

venkova.

Hodnotící komise nás navštíví v nejbližších dnech a
je pouze na nás, jak společně Krušovice představíme.
Každý z nás se může do prezentace obce zapojit a

na 600 Kč/osoba/rok za osobu trvale žijící a 600 Kč
za objekt určený k individuální rekreaci. K navýšení
došlo z důvodu opakovaného zdražení ze strany
svozové firmy. I nadále však obec doplácí 476 Kč za
každého obyvatele obce.

přispět k tomu, aby hodnotící komise odjížděla

K odložení tříděného odpadu mohou občané nově

s milým pocitem, že právě Krušovice se mohou stát

využívat také kontejnery umístěné v ul. Pod

vesnicí roku. O konkrétním termínu návštěvy

Česačkou vedle buňkoviště fa. Metrostav. Černý

budeme informovat ihned, jakmile bude potvrzen.

kontejner je určen výhradně pro potřebu firmy, avšak

Markéta Fröhlichová – starostka obce

zelený, modrý a žlutý kontejner může využít každý
občan obce Krušovice.

Navýšení poplatků na rok 2019
Usnesením Zastupitelstva obce Krušovice ze dne
20.12.2019 došlo k navýšení cen vodného a stočného.
K navýšení cen došlo v důsledku vytvořeného Plánu
financování obnovy vodohospodářského majetku
obce, kdy dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu je obec povinna
vytvářet si finanční rezervu na obnovu vodovodu a
kanalizace.
Nová cena vodného byla stanovena na 30 Kč/m3 u
objektu k trvalému pobytu a 35 Kč/m3 u objektu

Dotační tituly

k rekreaci. Cena stočného byla navýšena na 200

V loňském roce požádala Obec Krušovice o dotaci

Kč/osoba/rok u sob s trvalým pobytem a 600 Kč/rok
za objekt k rekreaci.

z Operačního

programu

Životní

prostředí

na

pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany obce.

Tato dotace byla obci přidělena ve výši 1 115 334,- Kč

zařízení Jednota. Dvě hodiny strávené ve společnosti

a v současné době probíhá výběrové řízení na

sousedek a sousedů vyplní zajímavý program, který si

dodavatele.

účastníci sami navrhnou. Na minulých setkáních si

Dále obec podala žádost o dotaci z programu obnovy
a rozvoje venkova z MMR na obnovu místních
komunikací. Tato žádost je ve fázi podáno. Jednalo
by se o rekonstrukci ulic Do Jezírek, Louštínská a

účastníci mohli vyzkoušet základy první pomoci,
položit

několik

otázek

řediteli

krušovického

pivovaru, nebo se dozvědět něco o pěstování
sukulentů. Příští kavárna proběhne 7.května.

Pod Šenkrovnou.

Řád pohřebiště + ceník
S řádem pro pohřebiště v Krušovicích se můžete nově
seznámit na informační tabuli, která byla umístěna u
vchodu na místní hřbitov. Zastupitelstvo na svém
zasedání

11.

dubna

2019

schválilo

i

Ceník

provozovatele pohřebiště v Krušovicích platný od
1.5.2019, který je přílohou řádu. Cena za pronájem
hrobového místa na pohřebišti je 10 Kč/m²/rok a
cena za služby bude počítána 100 Kč za jedno hrobové
místo/rok. Tento ceník platí pro nově uzavírané
smlouvy. Staré smlouvy zůstávají v platnosti do
vypršení lhůty, která je u většiny smluv do konce
roku 2023.

Obecní knihovna
Obec Krušovice podepsala koncem března Smlouvu
o poskytování odborných knihovnických služeb
s Městskou knihovnou Rakovník v rámci výkonu
regionálních funkcí. To znamená, že rakovnická
knihovna bude poskytovat například poradenskou a
konzultační činnost, ale bude také možné na základě
podnětů čtenářů objednat konkrétní knižní titul.

Čarodějnice
Poslední dubnový večer patřil jako každý rok
tradičnímu pálení čarodějnic. Hranici na Ladě
postavili hasiči a před zapálením prošel od zbrojnice
průvod. Celý večer se nesl v příjemné atmosféře,
kterou svým hudebním doprovodem podpořila

Krušovická občasná kavárna

Krušovická trojka a vystoupení místních hasiček.
K večerní pohodě přispělo dobré pivo, opékání buřtů,

Od začátku roku se pravidelně každé první úterý

grilování

v měsíci scházejí převáženě dámy, v Krušovické

bezdešťové počasí.

občasné kavárně. Ta probíhá od 14 hod. v kulturním

vepřové

kýty

a

zejména

příjemné

hrávalo

divadlo.

Účastníky

pobavilo

hlavně

vyprávění o historce, která se stala při popravě
Janošíka v podání Jaroslava Vojty. Cíl vycházky byl
na dvoře Rabasova mlýna, kde všechny uvítala
současná majitelka paní Danuše Aylor. Příští
vycházka bude věnována slavným krušovickým
rodákům.

Velké střílení na Velký pátek
Netradiční soutěže se zúčastnili mladí krušovičtí
hasiči na Velký pátek. Na střelnici Canis v Novém
Jáchymově soutěžili ve střelbě ze vzduchovky,
airsoftových zbraní a ve vrhání nože na cíl.
Zpestřením bylo hledání velikonočních vajíček v lese.

Hasiči plesali již potřetí
Již třetí reprezentační ples SDH Krušovice se konal
23. dubna v místním kulturním zařízení. K tanci a
poslechu hrála skupina V pantoflích a každý
z účastníků mohl vyhrát ceny z bohaté tomboly,
kterých bylo více jak pět set. Vrcholným číslem bylo
vystoupení hasičů a hasiček při improvizovaném
zásahu.

Vlastivědná

vycházka

k Rabasovu

mlýnu
Již

druhá

vlastivědná

vycházka

komentovaná

Romanem Hartlem proběhla 6.dubna. Více jak sto
účastníků vyrazilo od školy směrem ke krušovické
Bažantnici. První zastavení proběhlo u sochy sv. Jana
Nepomuckého, kde se přítomní dozvěděli, kdy a
kým byla Bažantnice založena, nebo jak to bylo

Masopust se zabijačkou

s chovem medvědů. Další zastavení bylo u Jordánu

Jak se dělá taková tradiční česká zabijačka, se mohl

poblíž kapličky a nedaleko od místa, kde se kdysi

dozvědět každý, kdo si šestnáctého února přivstal a

dorazil před místní hasičárnu. Poprvé se zde konala
sousedská zabijačka a k ochutnání byl guláš, ovar,
polévka, jitrnice i jelítka. Ve dvě hodiny vyšel průvod

Základní

škola

a

mateřská

škola

Krušovice

masek na okruh obcí a po návratu pokračovaly

Děti, žáci i pedagogové ZŠ a MŠ Krušovice chtějí být

zabijačkové hody až do večerních hodin.

občanům své obce blíže. Společně jsme již v únoru
uspořádali akci k Mezinárodnímu dni mateřského
jazyka s názvem „Hrátky ve školních lavicích“. Kdo
se chtěl seznámit s nejrůznějšími didaktickými hrami,
interaktivními a jinými pomůckami, které využíváme
v hodinách českého jazyka, měl příležitost. Aktivity
prezentovali ti nejdůležitější, samotní žáci. O celé
akci byl uveřejněn také článek v týdeníku Raport

Významná jubilea
Zoubková Anna
Čebišová Marie
Vošický Josef
Kalvachová Jarmila
Kloboučníková Jaroslava

V březnu jsme již tradičně se žáky nocovali ve škole
při celosvětové Noci s Andersenem, při které byli
prvňáčci pasováni na čtenáře.

Nguyen Manh Hai
Jílková Marie
Vojancová Irena
Jirkovská Ludmila
Pechanec Miroslav

Opustili nás
Janíčková Lenka
Vzhledem k tomu, že jsme se inspirovali knihou O.
Sekory Ferda Mravenec, zaměřili jsme téma letošní

akce na brouky a hmyz. Díky daru p. učitelky

Řevničova. Ještě jednou děkujeme za veškeré

Knotové a Dominika Knota máme nyní na školní

sponzorské dary paní Vágnerové a p. Kloudové, p.

zahradě hmyzí domek. Budeme spolu s dětmi

Pidrmanovi, p. Svobodové a mnoha dalším.

sledovat první obyvatele.

Za celkovou částku 6.814,- Kč byly nakoupeny a
Jsme rádi, že nás podpořili také rodiče, kteří se
postarali dětem o občerstvení a snídani. Děkujeme.
Školní družina nezahálela, kromě běžných aktivit
nabídla i zajímavé odpoledne věnované pokusům.

objednány hračky a stavebnice do ŠD i MŠ. Vzhledem
k pozitivním reakcím ze strany rodičů a dětí jsme se
rozhodli naplánovat akci také v době předvánoční.
Dubnovému zápisu do 1. třídy předcházel Den
otevřených dveří naší školy. Nejen rodiče mohli
sledovat práci žáků a pedagogů v malotřídní škole při
ukázkových hodinách.
V současné době je škola zapojena do projektu
podporovaného EU. Z dotace bylo pořízeno mimo
jiné 6 robotických včelek (tzv. Bee-Botů), které
využívají nejen žáci, ale také děti v mateřské škole pro
seznámení s programováním. Zakoupeno bylo navíc
10

žákovských

notebooků

včetně

výukových

softwarů. Žáci se již od 1. ročníku pravidelně
seznamují s používáním a ovládáním moderních
Za

podpory

p.

Skalkové

uspořádala

družina

projektové odpoledne věnované velikonočnímu
tvoření. Výrobky, které během akce vznikly, bylo
možné zakoupit při následném Velikonočním
jarmarku. Stejně tak mnoho drobných dekorací,
ozdob, přáníček a zápichů z rukou dětí z MŠ.
Jarmark se uskutečnil v sobotu 6. 4. za mediální
podpory rádia Relax. Na propagaci a průběhu se
podíleli kromě celého personálu ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ také
místní občané. Pozvání přijaly i prodejkyně z Lišan a

technologií.

Ve vzdělávacím procesu na naší škole probíhá také

„Hrátky s Asíkem“, podíleli se na zkrášlení okolí

tandemová výuka, nabízíme potřebným žákům

školy.

doučování, realizujeme Klub pro podporu čtenářské
gramotnosti,

v každé třídě

včetně

MŠ

máme

obsazenou pozici asistenta pedagoga nebo školního
asistenta.

Školní jídelna vaří dosud jedno jídlo, postupně
rozšiřujeme nabídku. V případě zájmu veřejnosti
budeme zajišťovat obědy částečně také v létě.

Děti z MŠ a žáci se účastní mnoha aktivit,
výtvarných, přírodovědných a vědomostních soutěží,
projektu Recyklohraní. Úspěšní jsme byli v soutěži
Matematický klokan. Zapojili jsme se jako jediní ze
škol taneční soutěže, oslavili jsme ponožkový den na
podporu Downova syndromu.

Děkuji všem za zájem a podporu naší školy. Spolu
s dětmi a žáky se těším na setkání při dalších
plánovaných akcích.
Mgr. Lenka Vernerová, ředitelka školy

Významné životní jubileum 95 let oslavila v lednu
V mateřské škole probíhaly projektové dny i týdny,
potkat jste mohli např. karnevalové masky. Děti se
vydávaly do přírody po stopách piráta hledat poklad,
ve své třídě přivítaly kamarády ze speciální MŠ
z Rakovníka, s paní učitelkami navštívily několik
divadelních představení v MŠ v Řevničově. Všichni si
užili projektový den věnovaný ekologické výchově

paní Anna Zoubková. GRATULUJEME 😊

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE:

12.5. DEN MATEK
15.5. ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
1.6. DĚTSKÝ DEN-SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
14.6. LETNÍ KINO V PIVOVAŘE
15.6. KRUŠOVICKÁ POUŤ
3.7. VÁLKOVO KOČOVNÉ DIVADLO NA HŘIŠTI
17.7. LETNÍ KINO V PIVOVAŘE
14.8. LETNÍ KINO V PIVOVAŘE

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) - pokračování

Číslo 11 František Somol chalupník 27 r. starý žena 26 r. měli 5 dětí 2 syny 3 dcery, nejstarší 10 roků a nejmladší
léta neudána. 1841 Josef Kadlec chalupník, který se sem přiženil z Kalubic 5 jiter 117 sáhů výnos 128 zl. 48 kr. Po něm
syn Václav a nyní Josef Pidrman z Řevničova příbuz. Z č. 8

Č. 12 Jiří Kopřiva (u kouřilů) chalupník otec 1 syna a 2 dcer v r. 1841. Jan Kopřiva chalupník 19 jit. 1588 sáhů výnos
171 zl. 12 kr. Pak majitel, který živnosť koupil Petr Kokš. Po něm syn František a nyní manželka vdova poslední ho se
synem Františkem hospodaří, který v r. 1934 zemřel a nyní hospod. Nejmladší Václav Kokš doktor zvěrolékař okr. N.
Strašecí.

Č. 13 Josef Konopásek chalupník 3 syny a 1 dceru 1841 Jan Konopásek chalupník 6 jit. 915 sáhů výnos 52 zl. 73 kr.
po něm syn Antonín, který odjel do Ameriky, když živnosť Petru Pidrmanovi prodal. Petr Pidrman z č. 7 vyšel a za
ženu Kačenku kovářojc sobě vzal. (Kateřina Jiřikovská) Jmenovaný 12 roků v blázinci prožil a když domů se nevrátil,
dosti ještě nemoc na něm znáti byla a také doma v zuřivosti zemřel. Za jeho nepřítomnosti sama Kačenka živnosť vedla
a nyní jejich dcera jediná provdána za Hroníka z Přítočná na sebe živnosť má.

Č. 14 Josef Rozenbaum kolář otec 3 synů a 3 dcer. 1841 Josef Rozenbaum chalupník 6 jiter 915 sáhů výnos 52 zl. 73
kr. Rod Rozenbaumů jest v Krušovicích dle výpovědi výměnkáře Josefa Rozenbauma se mnou dne 31 ledna 1930 od r.
1717 kdy Josef Rozenbaum v čísle tom tovaryše kolářského dělal. Jménem Josef Seifert kolář a majitel domku byl a
veškeré práce kolářské pro zdejší velkostatek dělal. Josef Seifert jsa bezdětný daroval domek č. 14 se vším příslušenstvím
svému tovaryši Josefu Rozenbaumovi rodem ze Zbečna u Křivoklátu a tím počátek jmena toho v č. 14 a vždy jmeno
Josef majitel měl.
Řemeslo kolářské se zde provozovalo až do 80 tých. Pak přikoupeny pole a odpadla práce kolářská od velkostatku,
žádný ze tří synů se řemeslu nevyučil. V r. 1923 přídělem pozemků os Státn. Pozem. Úřadu se založil v č. 14 nedíl
Držitel v r. 1928 zemřel. Žena jeho chtěla pozemky rozpachtovati, což St.P.U nedovolil, že to nedíl jest. Týž měl syna
Josefa jeden rok starého, když zemřel. Výměnkáři se modlí a prosí boha (jak se mnou sdělili) by zdráv vyrostl a mohl
jsa universálním dědicem hospodařit. Nese staleté jméno Josef Rozenbaum a věděli bychom, že jsme se nedřeli na cizího.
Vdova se provdala na Josefa Štýbra z čp. 43.

Č. 15

Josef Svoboda zednik se svou ženou šedesátnící. 1841 Josef Somol chalupník 5 jit. 782 s. výnost 49 zl. 72 kr.

V r. 1842 předává František Kopřiva svému synu tuto živnosť, a živnosť šenkýřskou pod č. 70 ve výměře polí 2 jitra
1298 sáh. Ladi 1006, luka 1098 a zahrady 176 sáh. ( viz. zápis ze dne 23 máje 1842.) Tuto hospodu postavil výše jmenovaný
Kopřiva v témž roce. Dle zápisu mnoho dluhů zde vázlo. V r. 1929 ještě na č. 15 vázl dluh knihovní chudinského fondu
obce Krušovice 105 zl. Z r. 1964. Na to se často měnili majitele (dle vyprávění výměnkáře č. 14 Josefa Rozenbauma,
Outrata, Somol, Jiřikovský, Kadlec, Sainer z Pecínova, který živnostě udržel. Pak syn Jan Sainer pak syn Karel Sainer,
který zemřel v roce 1926 a živnostě svému synovci Ladislavu Vosykovi odkázal. Týž tesařem vyučený nemynil živnosť
hostinskou provozovat pronajmul tuto Dominikzu Maškovi sladovnickému zdejšího pivováru tento z Moravy
pocházel. Hospoda byla zanedbána, místnosti neodpovídali zákonitým předpisům. Dom. Maškovi na ruku byla TJ. Sok.
A pod jejím vlivem hostinec otevřen, s podmínkou, že do půli roku různé adaptace provedeny budou. Což se stále
odkládalo, až přišel konkurent na hospodu třetí p. Frant Janoud v č. 29. tu Ladisl. Vosyka podal žádost o přestavbu
hostince. Mašek se přestěhoval do č. 15 s dohodou neb úmyslně všech třech a počal čepovati pivo Josef Sedláček. Hned
na to se počalo bourat a stavět. Ladisl. Vosyka byl stavebníkem Jos Sedlaček vyplacel peníze a podal žádosť o kolaudaci
, která v sobotu dne 16 list. Před posvícením obcí provedena a okresní o čtrnáct dní později. Na to pozván kiometr,
který dvůr rozměřil a tím č. 70 a 15 rozděleny dvoum majitelům. Č. 70 hosp. Josef Sedlaček s dluhem na hospodě
120.000 hypoteky první 50.000 hypoteky druhé 20.000 ve zdejší kampeličce na vše ručitel Ladisl. Vosyka a více jiných,
též pivovár. Č. 15 zůstává majetkem L. Vosyky. Který prodal toto Stanislavu Lincovi kováři. Tyž pronajal od Sedláčka
kulnu a v kovarnu ji proměnil. Což dlouho netrvalo a rozníce mezi nimi byli domácím hostem, a pak nasledovali soudy.
V r. 1935 St. Linc sobě udělal kovárnu z jeho stodoly. Ruznice ještě větší pro vjezd ze strany Lince a pro neskouřené
podkovářství ze str. Sedláčka. Až vše Linc prodal a se dostěhoval do Kladna. Čp. 15 koupil Václav Petráček, který
kovárnu zboural a postavil vilu.

Krušovice dávno minulé
Krušovičtí baráčníci před hospodou U Lípy

Představení Janošíka v Bažantnici r. 1922

A jak vypadala reklama na krušovické pivo v roce 1940?
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