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Příjezd do vesnice od jihu 

 

 

1. Obec a její koncepční dokumenty  

1.1. Stručná charakteristika obce 

1.1.1. Základní informace 

Kontaktní a identifikační údaje 
 

Oficiální název: Obec Kruh 

IČO:   00275859 

Adresa:  Obec Kruh čp. 165, 514 01 Jilemnice 

Telefon:  +420 481587591, +420 606280856 

Fax:   +420 481587591 

Číslo účtu:  3820581/0100 

Kód obce (NUTS5):  CZ0514 577243 

www stránky:   www.obeckruh.cz 

GPS:   50°34′6″ N, 15°28′50″ E 

E-mail:  ou.kruh@seznam.cz, obec@obeckruh.cz 

 

http://www.obeckruh.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_%C5%A1%C3%AD%C5%99ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bpisn%C3%A1_d%C3%A9lka
mailto:ou.kruh@seznam.cz,
mailto:obec@obeckruh.cz
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Obec patří z hlediska administrativně správního členění do Libereckého kraje, okresu Semily. 

Pověřenou obcí III. stupně s rozšířenými pravomocemi pro výkon státní správy je Jilemnice. 

Pověřeným úřadem III. stupně pro obec Kruh je Městský úřad v Jilemnici (7 km), kde se 

nachází úřady s rozšířenými pravomocemi pro výkon státní správy. 

Obec Kruh je členem Svazku obcí Jilemnicko (jilemnicko@jilemnicko-so.cz, 

www.jilemnicko-so.cz, IČO: 706694061, č.ú.: 276184180217/0100), jehož partnerským 

městem je polské město Karpacz. 

Obec Kruh spadá územím pod MAS „Přiďte pobejt!“ o.s., Roztocká 500, Jilemnice, IČO: 

26661675, manažerkou je Věra Nosková, www.maspridtepobejt.cz 

 

1.1.2. Historie 

Založení obce sahá do sklonku 14. století. Přesně se datum vzniku obce ani jejího zakladatele 

v historických materiálech nedochovaly. První záznam o Kruhu je z roku 1386, kdy je 

zmiňován Jindřich z Kruhu. V roce 106 je v latinské listině připomínána „ves Kruh“. V této 

době byla obec majetkem Jarka ze Mžan a Jistého Oldřicha, z nichž každý měl v majetku část 

obce. Počátkem 15. století zde byla patrně zbudována tvrz. Faktem zůstává, že u kružské tvrze 

stával kdysi poplužní dvůr, jehož majitelem byl Oldřich z Kruhu. 

V roce 1492 bylo rozděleno Štěpanické panství mezi Hynka z Valdštejna a z Jilemnice a 

Heníka z Valdštejna a ze Štěpanic. Tehdy připadla větší část obce Kruh k jilemnickému 

panství a osm usedlostí k panství kumburskému a oublickému. V roce 1533 prodal Jan ml. 

Trčka z Lípy, držitel hradu Kumburku, tento hrad s mnohými obcemi a také část vsi Kruh 

Mikuláši Trčkovi z Lípy. V roce 1547 patřila obec k Jilemnici pánu Arnoštu z Újezdce a 

z Kůnic, po něm pak roku 1577 jeho synovi Závišovi. Držitelem Kruhu v roce 1673 byl Jan 

Vilém Harant z Polžic a Bezdružic. 

Roku 1701 prodal František Pavel Harant, svobodný pán z Polžic a Bezdružic, jilemnické 

panství Ferdinandu Bonaventurovi, říšskému hraběti z Harrachů. Další zmínka o obci je až 

z roku 1835. Konstituce v roce 1848 obě části Kruhu spojila. V roce 1890 se o obci dočítáme: 

„Je to ves hejtmanství a okresu Jilemnického, s farním úřadem v Roztokách, která má 162 

domů, v nichž žije 1241 obyvatel českých. Dále jsou zde tři třídy školy, pošta, telegraf a 

stanice Rakouské severozápadní dráhy Chlumec – Poříčí, továrna na různé druhy lněného a 

bavlněného zboží a mlýn“. 

 

 

mailto:jilemnicko@jilemnicko-so.cz
http://www.jilemnicko-so.cz/
http://www.maspridtepobejt.cz/
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1.1.3. Původ názvu obce 

Název obce KRUH se objevuje od první zmínky o obci. V roce 1406 se zmiňuje v latinské 

listině „ves Kruh“ (in villa Cruh). Předpokládáme, že název vychází od kruhového tvaru 

zástavby obce, která nyní kopíruje státní silnici. Z toho pro nás vyplývá skutečnost, že se 

Kruh historicky „nikam nestěhoval“, nynější zástavba se nachází na místě původních staveb.   

 Kruh z letadla 

 

1.1.4. Znak obce 

V červenci r. 2002 byla požádána firma VELEBNÝ & FAM o zpracování 

návrhu znaku a praporu obce. Návrhy byly schváleny zastupitelstvem 

12.7.2002. Symboly obce byly schváleny Parlamentem ČR (Výbor pro 

vzdělávání, vědu a kulturu, Podvýbor pro heraldiku). Rozhodnutí předsedy 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.j. 631/PRED/03 ze dne 19.6.2003 

 

Při tvorbě znaku bylo vycházeno z následujících skutečností: 

Nejstarší rod, který ves Kruh roku 1406 držel, byl rod vladyk ze 

Mžan a psal se z Kruhu. Jeho znakem byl červeno-stříbrný 

šachovaný štít a v klenotu trup červeno-stříbrně oděné panny. 

Kruhový věnec z lipových ratolestí byl motivem na nejstarší 

známé pečeti, lipový charakter věnce je odvozen od další historické pečeti, na níž je lípa.  

Popis znaku: polcený španělský štít v pravém zlatém poli zelený věnec z lipových ratolestí , 

levá polovina červeno-stříbrně šachovaná. 

Popis praporu: svisle dělený list v poměru 4:3. Žerďová část žlutá, ve středu posazen zelený 

věnec z lipových ratolestí. Vlající část červeno-bíle šachovaná o třech sloupcích (5x3). Poměr 

šířky k délce vlajky je 2:3. 

Barvy obce: bílá (= stříbrná), žlutá (= zlatá), červená, zelená 
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1.1.5. Významný rodák 

Václav Vrbata se narodil 11. října 1885 v Kruhu, zemřel 24. března 1913 na 

selhání srdce z podchlazení na návrší mezi Harrachovými kameny a Zlatým 

návrším při 8. ročníku padesátikilometrového mezinárodního mistrovského 

závodu v běhu na lyžích, když v mlze a mrazu hledal svého přítele  

a závodníka Bohumila Hanče. Na jeho počest bylo toto návrší pojmenováno 

Vrbatovo a nedaleká turistická chata se jmenuje Vrbatova. Na Vrbatově 

návrší v místě, kde byl umrzlý Vrbata nalezen, byla postavena mohyla Hanče a Vrbaty. 

Václav Vrbata se v Kruhu narodil, v Kruhu strávil první týdny svého života a dále potom žil 

s rodiči v sousední Mříčné. 

 

1.1.6. Poloha a charakteristika obce 

Obec Kruh leží v západní části Podkrkonoší, v okrese Semily. Do Krkonoš i sousedícího 

Českého ráje to je z vesnice 10 kilometrů. Rozloha katastru je 591 ha. Kruh je obcí 

podhorského charakteru s rozptýlenou zástavbou. Osou výrazně protáhlého půdorysu obce je 

Kružský potok, kopírovaný silnicí III. třídy Roztoky u Jilemnice – Kruh – Mříčná. Zástavba 

sleduje tuto osu zhruba v délce 3 km. V horní (severní) části obce je rozložena převážně na 

levém břehu potoka, kolem komunikace a na prudkém levobřežním svahu až po terénní hranu 

údolí. Střední část obce se rozkládá na obou březích potoka a zástavba se soustřeďuje 

především po pravém břehu nad komunikací. Dolní (jižní) část obce s velmi rozptýlenou 

zástavbou se rozkládá na obou stráních údolí. Z hlediska krajinného prostředí je prostor obce 

charakterizován výraznou hranou, vymezující údolí z východu (výškový rozdíl oproti 

vodoteči cca 30 m) a povolnými svahy pravého břehu potoka, stoupajícími k severozápadu. 

Ve střední části obce se údolí rozšiřuje směrem východním, v jižní části je opět sevřenější. 

Nadmořská výška obce se pohybuje v rozmezí 410 – 480 m n. m., uváděná je 450 m n. m. 

Morfologie terénu vytváří tak velmi protáhlý a poměrně uzavřený prostor s blízkými 

pohledovými horizonty. 

Největší část území je využívána pro zemědělskou produkci (486 ha) – z celkové výměry 

obce je 80,5 % zemědělská půda. Nezemědělská půda se rozkládá na 118 ha a tvoří ji 

především lesy (76 ha). Zastavěné plochy obce (7 ha) tvoří pouze nepatrné procento z celkové 

katastrální výměry. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Harrachovy_kameny
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Střed obce po obnově zeleně 

 

 

 

1.1.7. Obyvatelstvo Vývoj počtu obyvatel 

ROK 1651 1835 1890 1930 1950 2002 2004 2013 2016 

POČET 89 619 1241 1016 763 501 486 462 470 

 

Počet obyvatel k 31. 12. 2016 činil 470 z toho je 233 mužů a 237 žen. Průměrný věk 

obyvatel obce je 44,3 roku. V poslední době se počet obyvatel mírně zvyšuje 
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V minulém období stanovila urbanistická studie  pro uvedené aktivity vhodné lokality, které 

obec získala do nově utvořeného územního plánu obce, schváleného v roce 2010. Do míst 

byla v roce 2013 vybudována zpevněná nová místní komunikace a lokalita se postupně 

zastavuje novými rodinnými domy.  Do místa bylo i prodlouženo veřejné osvětlení. Po 

kompletním zastavění lokality je v plánu do budoucna položit na komunikaci asfaltovou 

živici. Pomalu se staví i v místech nad Tuláčkovým statkem směrem na Roztoky. V roce 2017 

bude i sem prodlouženo veřejné osvětlení. 

 

1.1.8. Domovní a bytový fond 

Vývoj domovního fondu 

ROK 1770 1804 1890 1920 1950   1970     1980          1990          2000           2010              2016 

POČET 68 122 162 91 162 182        191           204          215            225                234 

 

 Trvale obydlených domů je v obci 139, z toho rodinné domy 

činí 88,7 %. Neobydlených domů je v obci evidováno 64, z toho je 54 nevyčleněných chalup. 

Rozsah domovního fondu, který není trvale využíván, je značný. Důvodem je vysoký podíl 

rodinných domů, které svým standardem neodpovídají požadavkům mladých rodin. 

Celkový počet bytů v obci je 179. Převážná část bytů je v rodinných domech (86,7 %), 12,7 % 

bytů je lokalizováno v bytových domech. Průměrné stáří domů je 51,8 let. 15,7 % bytů bylo 

postaveno do roku 1899, dalších 27,8 % bytů bylo postaveno od roku 1900 do roku 1945. 

Největší výstavba bytů byla realizována v letech 1946 – 1970 (29 %). Od roku 2002 se 

výstavba rodinných domů v obci opět značně zvýšila a tento trend stále trvá, i když nový 

stavební zákon platný od 1. 1. 2007 zasáhl do výstavby velmi tvrdě např. omezením výstavby 

pouze v zastavitelném území v intravilánu obce. Tyto plochy se postupně zastavují, musíme 

začít přemýšlet o zařazení nových, abychom do vesnice přitáhli mladé rodiny a potom 

iniciovat další změnu územního plánu.  
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1.1.9. Obraz vesnice 

Charakter zástavby v obci: převažují zde izolované domky vesnického typu, rozložení starých 

objektů lidové architektury s četnými statky svědčí o tom, že zástavba, původně volněji 

rozložená v údolí, se postupně soustřeďovala k silnici a později k dnešnímu středu obce. 

Vznikl tak poměrně přirozený přechod zástavby k zastavěné části obce do krajiny bez 

mimořádných prostorových konfliktů. 

Nové domy jsou většinou postaveny na původních základech, čímž je udrženo měřítko a 

rozmanitost zástavby. Obyvatelům obce i rekreantům proto lze poděkovat za udržování 

dobrého stavu objektů. Úroveň oprav je samozřejmě závislá na finančních možnostech 

vlastníků a na pochopení významu zachování stavby. 

1.1.10. Doprava a komunikace 

a) státní komunikace a železnice 

Obcí prochází státní komunikace III. třídy č. 28 614 

Roztoky u Jilemnice - Kruh - Mříčná, jež je zároveň 

dopravní páteří celé obce. Dále obcí prochází silniční 

spojka III/ 28 615 Kruh - Roztoky u Jilemnice. 

Vzhledem k přepravě těžkých nákladů se stav těchto 

komunikací rok od roku zhoršuje. Obec z tohoto 

důvodu není spokojena s nadměrným zatěžováním 

silnic a s jejich postupnou destrukcí. Jsou již místa, 

kde dochází k sesuvům svahů v těsné blízkosti 

vozovek. 

Územím prochází jednokolejná železniční trať č. 040 (Chlumec nad Cidlinou - Trutnov). 

Nejbližší železniční stanice je na okraji sousední obce Roztoky u Jilemnice (2km). Občanům 

Kruhu by vyhovovala zastávka více v lokalitě za kružským kravínem.  

b) místní komunikace a jejich údržba 

Obec je vlastníkem cca 10 km místních komunikací. Místní komunikace jsou v některých 

úsecích penetrované. V posledních letech se podařilo některé úseky opravit položením 

celoplošného asfaltového koberce. Do správy obce patří také úseky chodníků, které lemují 

převážnou část komunikace III. třídy procházející obcí. V roce 2004 - 2006 bylo do opravy 

třech úseků chodníků investováno 800 tisíc korun z rozpočtu obce. V roce 2008 byl opraven 

300 m úsek místní komunikace od hráze rybníka do plánované zástavbové lokality. Hodnota 

díla se vyšplhala na 320.000,- Kč z plánovaných 200.000,- Kč, vzhledem k nekvalitnímu 

podloží původní komunikace. Komunikace byla v roce 2013 doopravena v celé zbylé délce i 

z druhé strany a navíc byl vybudován propojovací úsek tak, aby byla lokalita dostupná i 

z vesnice a ne jen od rybníka. Odměnou je obci několik dalších domů v lokalitě. 
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1.1.11. Pracovní příležitosti 

Po skončení provozu Sýrárny 31. 5. 2007 se možnost pracovních příležitostí pro obyvatele 

obce snížila na minimum. Zaměstnání poskytují v omezené míře pouze Subtropické 

zahradnictví Kruh, Krakonošovo zahradnictví a ZOD Roztoky – Kruh. Ekonomicky aktivní 

obyvatelé proto za prací musí dojíždět. 

Je zde pouze několik místních podnikatelů a dva soukromí zemědělci, kteří pracují jako 

OSVČ přímo v obci. 

1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace 

Obec Kruh má zpracovaný a schválený územní plán obce, který vychází z urbanistické studie. 

Zpracovatelem jsou Ateliery Holub z Prahy, územní plán byl projednáván s občany, dle 

možností bylo při zpracování přihlédnuto k požadavkům obyvatel a obce. Cílem územního 

plánování je rozšíření území pro zástavbu, naplánování rozšíření dopravní obslužnosti v nově 

zastavěných lokalitách a s tím souvisí vize na zvýšení počtu obyvatel v obci a příchod 

mladých rodin s dětmi. Konečnou podobu dokumentu schválilo zastupitelstvo obce na 

veřejném zasedání dne 20. 9. 2010, č. usnesení 20/2010. Územní plán se průběžně upravuje 

změnami, jejichž potřebu nám ukazuje čas a v současnosti obec uvažuje o zařazení dalších 

lokalit do zastavitelného území. V tom stávajícím stojí už většinou domy a o to, postavit si ten 

svůj v Kruhu, je stále zájem. 

1.3. Program obnovy vesnice 

Program obnovy vesnice je strategickým dokumentem obce Kruh, který vychází a 

konkretizuje koncepci rozvoje obce, jež byla v hrubých rysech formulována již v konceptu 

územního plánu.  

Strategický plán rozvoje byl vytvořen jako jeden ze základních dokumentů obce Kruh, 

vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán 

vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, 

sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území naší obce. Jeho hlavním smyslem 

je především uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, 

potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku tak, aby obec prosperovala jako celek, a poskytování určité orientace pro 

podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů.  

Do Programu obnovy vesnice (venkova) se obec přihlásila již v roce 1999, přihláška byla 

podaná na Ministerstvo pro místní rozvoj 13.10.1999. Zpracovatelem původního dokumentu 

byla firma SHK s.r.o. Lomnice nad Popelkou a tento dokument byl schválen obecním 

zastupitelstvem 10.12.1999. 
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Pro další aktivity vznikl dokument s názvem Program obnovy vesnice Kruh pro období 

2007 – 2010, který byl vypracován pracovní skupinou pověřenou zastupitelstvem obce, které 

ho 12.12.2007 také schválilo.  Dokument je pravidelně aktualizován. První aktualizace byla 

schválena 20.9.2010. Druhá aktualizace z 15.4.2013 byla rozšířena o konkrétní koncepční vizi 

jednotlivých strategických oblastí a byl aktualizován seznam plánovaných akcí na období 

2011-2014.  Třetí  aktualizace byla schválena zastupitelstvem obce dne 18.3.2014 a čtvrtá 

potom 16.1.2015, ve kterém jsou akce až do konce volebního období, tedy až do roku 2018.  

Obec Kruh je členem svazku obcí Jilemnicko. Členství obce v mikroregionu Jilemnicko 

vytváří prostor pro pravidelné setkávání starostů obcí, diskuzi o společných problémech  

a možnostech potřebné spolupráce obcí. Posledním aktuálním příkladem může být například 

společný projekt komunitního kompostování a systém využití vzniklého kompostu k údržbě  

a obnově veřejné zeleně. 

 

1.4. Rozpočet obce 

  

Rozpočet roku 2016 

 Příjmy Plán Skutečnost 

Daňové příjmy 5.738.000,- 6.104.505,85 

Nedaňové příjmy 2.488.220,- 1.982.621,55 

Kapitálové příjmy 5.000,- 8.500,- 

Dotace 87.300,- 621.109,19 

Celkem 8.318.520,-   8.716.736,59   

  
  

Výdaje 
Plán Skutečnost 

Provozní výdaje 7.169.000,- 5.154.765,54 

- školství 180.000,- 180.000,- 

- kultura 139.500,- 116.007,40 

- státní správa a samospráva 733.000,- 742.988,74 

- ostatní 6.116.500,- 4.115.769,40 

Kapitálové výdaje 1.510.000,- 1.398.457,34 

Financování -360.480,-  2.163.513,71 

Celkem 8.318.520,- 8.716.736,59 
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Rozpočet na rok 2017 

Usnesením ze dne 22.2.2017 č. 6/2017 ZO schválilo rozpočet obce Kruh na rok 2017 jako 

nevyrovnaný se zapojením přebytku hospodaření předchozích let.  

Příjmy:                   7.924.920,- Kč 

Výdaje:         9.314.620,- Kč 

Financování:           1.389.700,- Kč  
 
Do návrhu rozpočtu nebyly při jeho schvalování uvedeny náklady na plánovanou rekonstrukci 

budovy místní sokolovny a kina. Obec neměla v té době ještě potvrzenou dotaci na akci. 

Rozpočet byl tedy navržen a potom i schválen s tím, že náklady na rekonstrukci budou řešeny 

až později v průběhu roku rozpočtovým opatřením. Rekonstrukce místní sokolovny bude 

jednou z největších (možná i úplně) akcí v obci v poslední době. 

 

2. Společenský život 

2.1. Kontinuita společenského života  

Díky aktivitě občanských spolků a iniciativě jednotlivců je společenský život v obci bohatý. 

V příloze můžete nahlédnout do kalendáře akcí pro rok 2017.  

Od roku 2007 se koná tradičně v předvečer první adventní neděle akce nazvaná "Adventní 

podvečer" v prostoru před hasičskou zbrojnicí. Při této akci si připomínáme různé staré zvyky 

a tradice, součástí jsou vždy i tematické výstavy. Viděli jsme již výstavu betlémů, starých 

forem na pečení, pohledu na advent a Vánoce našich babiček, výstavu zvonů, zvonků a 

zvonečků, hračky našich babiček nebo jsme zase mohli vidět Krakonoše v různých podobách 

i výzdobu svátečního stolu. Rozsvítíme vánoční stromeček, děti z mateřské školy se postarají 

o krátký odpolední program, v podvečer si zazpíváme s místní country kapelou a vše je 

zakončeno ohňostrojem.  

Ke každoročně slaveným a udržovaným zvykům v obci patří velikonoční pomlázka, pálení 

čarodějnic, některé domácnosti dodnes navštěvuje „svatá Barbora“, která dětem do punčošek 

naděluje dárky dle jejich zásluh. Mezi obyvateli obce se nezapomíná ani na svátek svatého 

Mikuláše. Po domácnostech chodí Mikuláš s andělem a čerty.  

Památka zesnulých – dušičky jsou všeobecně uctívaným svátkem pozůstalých. Je to však  

i doba návštěv, kdy se dřívější obyvatelé Kruhu vracejí „domů“. 

Obec pořádá pro své občany nepravidelně sjezd rodáků. První sjezd kružských rodáků  

se konal 31.7.1927. Zatím poslední sjezd rodáků byl v roce 1985. 

6. června 1937 se v obci konala 1. všeobecná pouť kružská. Pouť v Kruhu byla historicky 

vždy první neděli v měsíci červnu. Některé domácnosti si tento zvyk připomínaly stále - 

pečením pouťových koláčů a slavnostním obědem spojeným s návštěvou příbuzných. V roce 

2007 se podařilo obnovit pouťovou tradici a hasiči o pouťovém víkendu v sobotu pořádají 
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pouťové posezení. Pouťové atrakce se zde čas od času nějaké objeví, ale jako malá obec jsme 

pro tuto podnikatelskou aktivitu neatraktivní. 

V roce 2013 byl opět obnoven zvyk koledování tří králů, který byl tentokrát spojen 

s Tříkrálovou sbírkou. Akce se od té doby koná pravidelně a občané se na ni už těší. 

Kulturní zázemí zabezpečuje v obci tělocvična v sokolovně (sál 12x24 m) pro konání plesů 

(hasičský a společenský), karnevalu pro děti a tanečních zábav na konci zimy a posvícení (vše 

Sokol), na obecním úřadě je zasedací místnost, kde se konají menší akce (besedy, loutkové 

divadlo), dále je možné využít prostory kina (divadelní představení, kino, případně i 

nepravidelné koncerty), areál hasičské zbrojnice (akce hasičů, adventní podvečer, výroční 

schůze ČČK, besedy), prostor před hostincem (adventní podvečer, akce Obecního hostince Na 

Rychtě, májová veselice), prostory v budově školy (výstavy) a areál fotbalového hřiště 

(čarodějnice, lampionový průvod, dětský den, divadlo v přírodě, venkovní taneční zábavy, 

táboráky), kde se koná také většina sportovních akcí (fotbaly, turnaje). Pro sportovní aktivity 

lze využít i tenisové kurty (TK Kruh pořádá tenisové turnaje) a areál koupaliště (hřiště na 

plážový volejbal, v létě se zde tančila zumba, při nepříznivém počasí jsou k dispozici stolní 

fotbal a jiné hry, funguje zde i letní kino) 

2.2. Spolková činnost 

V Kruhu působí celkem dvanáct (registrovaných i neregistrovaných) zájmových sdružení, 

spolků a organizací (další, tedy 13. je v začátcích svojí činnosti, dává ale o sobě už také hodně 

vědět). Spolková činnost je v oblasti kulturně společenského i sportovního života v obci 

nezastupitelná. Kromě vlastní činnosti a organizování společenských akcí zde funguje i dobrá 

spolupráce s obecním úřadem při obnově, úklidu a údržbě veřejných prostor. Činnost 

jednotlivých spolků se prolíná i proto, že jejich aktivní členové nejsou jen v jedné 

z organizací, ale působí ve více spolcích. V posledních letech spolky do svojí činnosti hodně 

zapojují kružskou mládež, abychom měli pro vesnici a udržení hodně aktivního 

společenského života u nás co nejvíce následovníků. Moc dobře všichni víme, jak tyto 

aktivity celou obec a lidi v ni dávají dohromady. 

Sbor dobrovolných hasičů Kruh (založen r. 1888 – 68 členů, 54 mužů a 14 žen) - sbor má 

k dispozici hasičskou zbrojnici a požární techniku, o kterou pečuje. Z řad členů je vytvořena 

jednotka požární ochrany obce, která je zařazena jako JPO5. Hasiči pořádají tradiční hasičský 

bál (letos 107.), pouťové posezení, posezení pod lípou, spolupořádají adventní podvečer a 

pomáhají s organizací dětského dne. Starají se o údržbu požární nádrže v hoření části obce, na 

jaře uklízí okolí obce a okolí hřbitova, v r. 2012 zajistili kácení vzrostlých stromů při obnově 

části parku ve středu obce a úklid půdy čp. 42 před zateplením, po rekonstrukci hřbitova obci 

zajišťují sekání a úklid trávy v jeho okolí. Sbor se účastní okrskových soutěží v požárním 

sportu, oslav výročí založení okolních sborů, výstavy hasičské techniky v Litoměřicích, 

s vozidlem Mercedes se účastní historických akcí, v roce 2010 (20. a 21.srpna) se několik 

členů podílelo na likvidaci škod po bleskových povodních v obci Bílý Kostel nad Nisou a 

v roce 2013 to byli v první řadě místní hasiči, kteří se podíleli na odstraňování škod a úklidu 

po lokální povodni, která postihla 8.června i naši obec. V roce 2014 se situace bohužel 

opakovala a hasiči byli znovu na místě, tentokrát však sami bez pomoci profesionálů. Povodní 
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bylo v okolí více a hasiči z povolání zasahovali jinde. Sbor vždy dobře reprezentuje obec. 

Více informací naleznete na webových stránkách www.obeckruh.cz/hasici 

TJ Sokol Kruh (založen r. 1902 – 62 členů, z toho 34 dětí) a Oddíl kopané (založen r. 1938 

– 35 členů) – Sokol předal na začátku roku 2016 místní sokolovnu bezplatným darem do 

majetku Obce Kruh. Hlavním důvodem pro převod byla nutná rekonstrukce objektu a i když 

by Sokol získal stejné dotace, tak by nikdy nedokázal dofinancovat ostatní náklady.  Budovu 

obec potřebuje a proto do této transakce obecní úřad šel. Sokolovna s tělocvičnou 12 x 24 m 

je využívána jako taneční sál pro konání některých kulturních akcí, především plesů a zábav, 

dále pro sportovních klání. Sokol se teď stará o areál fotbalového hřiště, kde se pravidelně 

setkávají fanoušci kružského fotbalu a kde se konají i některé společenské akce. Tradičně 

pořádá dětské karnevalové odpoledne, sběr železného šrotu, pálení čarodějnic s lampionovým 

průvodem, dětský den, letos již 64. ročník bleskového turnaje v kopané o putovní pohár Obce 

Kruh, taneční zábavy na fotbalovém hřišti i v sokolovně, 41. ročník dálkového pochodu 

Hanče a Vrbaty a 34. Kružskou - Kundratickou. Ve fotbale jsou muži v okresní soutěži, naše 

děti v současnosti hrají v oddílech v okolí. Momentálně nejsme schopni sestavit žádný tým, 

proto došlo k půjčení našich dětí do jiných družstev ve všech kategoriích, aby nepřestali hrát a 

potom se vrátili zpět do svého mateřského oddílu.  Kružští fotbalisté teď „kopou“ v okresním 

přeboru mladších i starších přípravek, mladších i starších žáků nebo také v dorostu. Za tuto 

pomoc sousedům ze Studence , Roztok a Strážného moc kružský fotbal děkuje.  Od listopadu 

děti cvičí každou středu v sokolovně, stará se o ně oddíl všestrannosti. Informace na 

www.tjsokolkruh.cz. Obec Sokolu poskytuje tělocvičnu bezplatně, což byla také jedna 

z podmínek darovací smlouvy. Pro obec to byla ale samozřejmost. V poslední době se místní 

Sokol potýká s finančními problémy, předání sokolovny bylo také hlavním důvodem tohoto 

stavu. Obec za to zajistí kompletní rekonstrukci objektu, která v současnosti probíhá a měla 

by být hotova do konce října. 

Český červený kříž (založen r. 1946 – 78 členů) – je velice aktivní hlavně v posledních 

letech, pořádá společenský ples, organizuje humanitární sbírku použitého ošacení, pořádá 

besedy s lékařem, Policií ČR, podílí se na organizaci dětského karnevalového odpoledne a 

dětského dne, zajišťuje zdravotní službu při sportovních akcích (v rozsahu dle požadavku 

organizátorů). 

Myslivecké sdružení (založeno r. 1925 – 15 členů) – myslivci zajišťují vysazování a péči  

o stromky v obecních lesích, v zimních měsících pečují o zvěř, v létě pořádají zvěřinové hody 

s hudebním doprovodem. V roce 2015 se osamostatnili a starají se o novou honitbu, která 

nese název obce, tedy Kruh. 

Tenisový klub (založen v r. 1972 – 22 členů) – zajišťuje provoz na tenisových kurtech (čtyři 

antukové dvorce, klubovna se šatnami a sociálním zařízením), které slouží převážně 

rekreačním hráčům z řad místních občanů, chalupářů a studentům i pedagogům ČVUT. TK 

Kruh má v soutěži jedno družstvo veteránů, při TK funguje pro místní děti tenisová školička. 

TK Kruh pořádá  tenisový turnaj Memoriál Františka Blažka, zakladatele kružského tenisu. 

Informace naleznete na http://teniskruh.webnode.cz/ 

Neoficiálním spolkem je kružský Babinec – v roce 2007 založil tradici pořádání adventního 

podvečera, který se koná v předvečer první adventní neděle, je spojený se slavnostním 

rozsvícením vánočního stromečku, setkáním občanů a příjemnou atmosférou v předvánočním 

http://www.obeckruh.cz/hasici
http://www.tjsokolkruh.cz/
http://teniskruh.webnode.cz/
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čase, součástí akce je tematická výstava v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, na kterou 

vždy poskytují dle svých možností exponáty samy obyvatelé Kruhu. Babinec také pomáhá 

s organizací dětského dne a jejich nápady patří k tomu nejlepšímu, čím se obec může ukázat. 

Rybáři – na území Kruhu působí MO ČRS Jilemnice.  Rybník se nachází v horní části obce a 

v současné době prošel revitalizací. Stav rybníka byl v roce 2011 již zcela nevyhovující, proto 

byl ve spolupráci s obcí zpracován projekt na revitalizaci rybníka (vyčíslený odhad nákladů 

byl 5,5 mil. Kč) a byla podaná žádost o dotaci, bohužel se žádostí jsme neuspěli, a proto 

nedávno proběhla jen nejnutnější oprava – odbahnění, zpevnění hráze a oprava stavidla. Tyto 

aktivity byly ukončeny v únoru 2014 a rybník je znovu napuštěn a vytváří příjemné prostředí 

pro chvíle oddechu a pro procházky občanů i návštěvníků vesnice. 

SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti, pracuje od r. 1972 - 5 členů) – vznikl pod záštitou 

Obecního úřadu, organizuje předvánoční setkání se starší generací, vítání občánků, zlaté 

svatby a zajišťuje gratulace OÚ jubilantům v obci (blahopřejeme občanům od 70 let vždy po 

pěti letech a předáváme dárkový balíček). 

Dalším neoficiálním spolkem je Strana přátel přírody. Spolek „založili“ bývalí myslivci 

spolu se všemi, kdo mají rádi přírodu a jeho členy jsou občané nejen z Kruhu, ale i ze 

sousedních Roztok a Svojku. Členství v něm není nijak omezené a náplní jsou hlavně výlety 

do blízké i vzdálené přírody, ve spolupráci s obecním úřadem vysazování zeleně v obci a 

jejím okolí, spolu s myslivci péče o lesy a v neposlední řadě i společenská posezení 

s vyprávěním a vzpomínkami na minulé roky. 

Klub historie obce Kruh (založen v r. 2009 – 7 členů) – neoficiální spolek, který také 

funguje pod záštitou obce - organizuje výstavy, připravuje další témata pro svoji činnost. 

Velká výstava proběhla k 625. výročí založení obce v r. 2010, následovala v r. 2012 menší 

výstava fotografií Rudolfa Kužela při příležitosti životního jubilea. Na květen 2014 je 

připravována výstava na téma Vlastní tvorba spoluobčanů a letos pořádá výstavu obrazů 

malíře Jana Šonského, rodáka ze sousedních Roztok u Jilemnice. Připravuje se i výstava 

o historii v současnosti zavřené školy. 

Dámský klub – v roce 2014 se dohodli místní „dámy“, že by se přes zimu spolu scházeli,  

navzájem si vyměňovali svoje zkušenosti z rodinného života a ukázali si, co doma vyrábí  

a jak si zpříjemňují všední dny. Obec poskytla prostor pro schůzky v obecní prodejně a čas 

nám ukazuje, že i tady naši občané (spíše občanky) drží spolu a  opatrného pokusu jsou teď  

i výstavky dílek pro ostatní, které místní ženy spolu vyrobí. I tento spolek ukazuje na 

skutečnost, že lidi v Kruhu „jdou spolu“ a dokážou se dát dohromady i bez registrace. 

Pilates – v lednu 2016 se dohodli místní ženy, že budou dělat něco pro svoje zdraví i tělo.  

A tak pod vedením jedné místní občanky, která je mimo jiné profesionální cvičitelka, začali 

chodit do tělocvičny v budově bývalé školy. I v tomto případě získala tato aktivita podporu  

a cvičení funguje i v dalším roce tak nějak samozřejmě. 

V roce 2016 o sobě daly vědět i místní maminky a pro svoje ratolesti zorganizovali na 

podzim Drakiádu na louce nad Kruhem. Akce se setkala s velkým pozitivním ohlasem a letos 

je naplánována další. Maminky navíc vzali svoje děti a prarodiče na silvestra na výlet do 

přírody v okolí Kruhu a vzájemně si „přiťukli“ nealko šampaňským. Na začátku dubna 
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zorganizovali velikonoční tvoření a pozvali na něj všechny, kdo si chtěli zkusit, respektive 

naučit se něco nového k těmto tradičním svátkům. I tady to vypadá, že se rodí další 

neoficiální sdružení, třeba to budou „Kružské maminky“, uvidíme. 

Máme radost z toho, že i neorganizované a neoficiální skupiny obyvatel dokážou připravit pro 

ostatní různé akce. Zkrátka když se chce a sejde se dobrá parta, tak z toho může být i spousta 

legrace. Příkladem je zorganizování a každý rok opakující se retro prvomájového průvodu 

jako recesistické akce, která si našla své příznivce i mezi dalšími lidmi a všichni se pak  

(už „ jenom v civilu“) společně pobavili a zatančili si před místním hostincem. 

2.3. Podpora obce  

Obec nevydává pravidelný zpravodaj, o životě v obci informuje Občasník Obce Kruh. O dění 

v obci jsou občané informováni obecním rozhlasem, informace naleznou na obecních 

vývěskách, na nástěnce v obchodě a na webových stránkách obce, program kina uveřejňují 

Deníky Bohemia (www.denik.cz), MF Dnes (www.idnes.cz) a server www.kina.365.cz 

Historie je zachycena v kronice obce se spoustou příloh, které poslouží budoucím generacím, 

aby si utvořili obrázek o dění v naší vesnici pro ně již v minulém čase. V budově obecního 

úřadu je obyvatelům obce k dispozici hezky vedená knihovna. Obec podporuje aktivity 

občanů při pořádání výstav a jsme rádi, že se tato činnost v posledních letech značně rozvíjí. 

Obec se snaží podporovat činnost všech spolků, např. finančním příspěvkem na pořádání 

jejich akcí, vytisknutím letáků, pozvánek a plakátů. Obec částečně přispívá i na opravy 

zázemí jednotlivých spolků. Sokolu je k dispozici obecní traktůrek na údržbu fotbalového 

hřiště. V areálu hřiště bylo za podpory obce v r. 2002 vybudováno nové zázemí (kabiny  

a sociální zařízení). Podobná akce s podporou obce proběhla v roce 2016 i pro SDH.  

Pro lepší a viditelnější prezentaci obce jsme nechali vyrobit vyšívaný znak obce, který 

používají naši fotbalisté na svých dresech a hasiči na svých slavnostních uniformách. 

V roce 2012 zastupitelstvo schválilo návrhy na nové pohledy, které jsou již k dispozici nejen 

pro naše občany, ale i pro návštěvníky obce. Jsou k dostání na obecním úřadě, v Tuláčkově 

statku a v obchodě.  Pro rok 2013 jsme nechali vytisknout nástěnný kalendář s fotografiemi 

Kruhu, jejichž autory jsou naši občané. Pro velký ohlas jsme pro rok 2014 připravili pro 

občany kalendář s historickými fotografiemi a i ten sklidil úspěch. Po přestávce byl na rok 

2017 vydán stolní kalendář znovu a aktuálními obrázky Kruhu a na přání i se jmény. 

3. Aktivity občanů 

3.1. Dobrovolná práce občanů 

Dobrovolná činnost občanů a spolků se i v této ekonomicky složité době na vesnici udržuje, 

není samozřejmostí, ale bez ní by vesnice nežila. Činnost jednotlivých spolků je již částečně 

popsaná v kapitole 2. Společenský život.  

http://www.idnes.cz/
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Sami občané pečlivě udržují okolí svých domů, na jaře uklízí přilehlé místní komunikace a 

starají se o to, aby vesnice byla hezká. Bohužel se v péči o své pozemky najdou i výjimky, ale 

na tomto místě musíme konstatovat, že se to netýká našich občanů, jedná se především o ty 

objekty a jejich okolí, které nejsou obydleny trvale. 

Obec má vztahy s jednotlivými organizacemi na velmi dobré úrovni, jejich členové odpracují 

každoročně desítky brigádnických hodin pro potřeby obce (různé nátěry, celoroční údržba 

hřbitova a jeho okolí. 

Příkladem za všechny může být spolupráce občanů při likvidaci následků orkánu Kyrill, který 

proletěl naší obcí v noci 19. ledna 2007, kdy se na likvidaci škod v celé obci podílelo nemalé 

množství lidí, především pak v obecních lesích. V podobném duchu spoluobčané pomohli 

s úklidem po lokálních povodních v roce 2013 a znovu v roce 2014. 

3.2. Začlenění dětí a mládeže do života obce 

                                Dětské hřiště                        

Reakcí na vzrůstající počet dětí a potřebu nalézt pro ně nějaké útočiště, rozhodlo 

zastupitelstvo obce o vybudování dětského hřiště na bývalé zahradě u budovy školy. Obec 

tehdy žádala o dotaci z POV KÚLK, bohužel neúspěšně, ale smělý plán na vybudování hřiště 

se zrealizoval z vlastních zdrojů obce (nákladem 505.581,- Kč) a 21.6.2009 bylo hřiště 

slavnostně předáno dětem. Hřiště je dětmi i jejich rodiči hojně využíváno, ke svým hrám ho 

navštěvují i děti z mateřské školy. Proto došlo v  roce 2013 k rozšíření herních prvků a 

dokoupení laviček (na toto téma proběhla diskuze o vybavení dětského hřiště s rodiči i 

pedagogy MŠ), celá akce byla investicí za 280 tis. Kč. Na tuto akci jsme opět zkusili podat 

žádost o dotaci, tentokrát jsme byli úspěšní a to hned ve dvou případech. Výše dotace 

z programu Oranžové hřiště společnosti ČEZ a 105 tis. Kč a z programu obnovy vesnice 

Ministerstva pro místní rozvoj dalších 115 tisíc Kč. 

TJ Sokol Kruh žije hlavně fotbalem a s narůstajícím počtem dětí byla po letech v r. 2010 

obnovena fotbalová činnost dětí a mládeže. Proto začal být pro děti organizován červnový 

turnaj mladších a starších přípravek Jerry cup, před ukončením činnosti žáků se povedlo 

pořádat 5. ročníků. Bohužel vzhledem k reorganizaci soutěží do více kategorií už nejsme 

schopni udržet celé družstvo a tak naše děti (nejen kluci, ale i děvčata) teď „kopou“ 
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v družstvech po okolí. V zimě 2013/2014 se znovu povedlo „nastartovat“ cvičení dětí v místní 

sokolovně. Pravidelně jednou týdně se pod vedením zkušených cvičitelů z oddílu základní  
a rekreační tělesné výchovy schází 25 dětí ke společnému cvičení.  

Mateřská škola sama organizuje vánoční besídku pro rodiče a oslavu pro maminky ke dni 

matek. Děti vždy vyrobí a předají rodičům nějakou drobnost a přáníčko. Také se pod vedením 

učitelek účastní některých společenských akcí. Největší akcí v roce je Adventní podvečer, kde 

u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromečku děti přednesou básničky, zazpívají 

koledy, někdy i zatancují. Dostávají velký prostor pro to, aby ukázaly, co se naučily. Dále se 

účastní vítání občánků, posezení se starší generací a výročních valných hromad některých 

spolků. Odměnou je jim vždy velký potlesk a malá sladkost. 

Organizované akce pro děti naleznete v příloze – přehled kulturních a společenských akcí pro 

rok 2017. Snažíme se děti zapojit i do organizovaných brigád, kde ti nejmenší sice ještě 

pomáhat nemohou, ale zúčastní se, a už vidí, jak v budoucnu přiložit ruku k dílu. 

Všechny spolky se společně s obecním úřadem snaží zapojit naši mládež do dění v obci, 

což se nám celkem daří. Naše děti dokážou být už také hodně aktivní a umí se 

„předvést“ s tím, co umí a v čem jsou dobří. Největším příkladem je Divadelní kroužek, 

který dokáže pod vedením učitelek ze školky připravit pro zájemce divadelní 

představení v místním kině a letos poprvé na konec prázdnin na fotbalovém hřišti. 

Dětem vůbec nevadí, že se na ně přijde podívat i více jak sto lidí a bez jakékoliv trémy 

všem ukážou, co umí. Hasiči zase v roce 2017 založili družstvo mladých hasičů a budou 

se i oni snažit „svoje“ děti něčemu naučit. Mladí hasiči jsou zatím na začátku, na 

hodnocení, jestli se nápad povedl, je zatím ještě čas. 

3.3. Péče o vesnickou pospolitost 

V obci funguje SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti), který organizuje Vítání občánků, 

předvánoční setkání se starší generací a zajišťuje gratulace jubilantům. 

Obec podporuje spolky při organizování akcí všeho druhu. Cílem je, aby těchto akcí 

přibývalo, lidé se spolu setkávali, upevňovaly se sousedské vztahy a lidé měli pak i společné 

zážitky. ČČK například organizuje skoro pravidelně zájezd do moravského sklípku a vůbec 

nemá problém s tím, aby obsadil celý autobus. 

 

3.3.1. Sociální služby  

Starším občanům obecní úřad zajišťuje dovoz obědů ze Scolarestu z Roztok u Jilemnice  

až domů. 

V případě, že se někdo z našich občanů nečekaně dostane do tíživé životní situace, je obecní 

úřad připraven pomoci. Již jsme se s takovým případem setkali, když zemřela manželka 

jednoho našeho spoluobčana a neměl finanční prostředky na uhrazení poplatků za pohřební 

službu, obec mu poskytla bezúročnou půjčku a zajistila vše, co je potřeba pro poslední pietu. 
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3.4. Spolupráce s občany 

V obci fungují kontrolní a finanční výbor, které jsou složeny každý ze tří členů, pět členů je 

z řad zastupitelstva, jeden člen z řad občanů. 

Občané si sami zajišťují úklid po zimní údržbě místních komunikací v blízkosti svých domů  

a přilehlých pozemků. 

Při schvalování pro obec klíčového dokumentu – územního plánu obce – proběhlo mnoho 

diskuzí s občany na toto téma, měli možnost, a také této možnosti hojně využívali, zasáhnout 

do procesu schvalování, navrhovali možné varianty řešení v oblasti územního plánování, 

především v oblastech možné budoucí zástavby. Územní plán se podle potřeb snaží obec 

aktualizovat, v nejbližší době bude muset dojít k rozšíření zastavitelného území. Parcely 

k tomu určené jsou v současnosti už téměř zastavěné a obec se chce určitě dále rozšiřovat. 

Do obchodu byla zavěšena schránka, kam mohli občané i návštěvníci obce anonymně vhodit 

své názory a připomínky. Tato schránka zde byla několik let, ale nebyla skoro využívána. Po 

rekonstrukci už nebyla instalována. V současnosti je možné využít ke stejnému účelu poštovní 

schránku na budově obecního úřadu. 

4. Podnikání 

4.1. Podnikání v zemědělství 

Z hlediska charakteristiky obce je největší část katastrálního území využívána pro 

zemědělskou produkci (486 ha) – z celkové výměry obce je 80,5 % zemědělská půda. 

Na území Kruhu hospodaří ZOD Roztoky – Kruh, soukromý zemědělec Pavel Janata 

Zemědělské obchodní družstvo Roztoky - Kruh hospodaří v roce 2013 celkem na 688 ha 

zemědělské půdy. Z toho na katastru obce Kruh je 236 ha. Historie družstva sahá do roku 

1961, kdy se sloučila tehdejší JZD Roztoky a JZD Kruh a vzniklo JZD Roztoky - Kruh. V 

roce 1993 se družstvo transformovalo na nynější Zemědělské obchodní družstvo Roztoky - 

Kruh. Hlavním zaměřením družstva je výroba mléka. V roce 2014 bylo vyrobeno 2.106 tis. 

litrů mléka. V současné době družstvo chová 340 krav červenostrakatého plemena s 

uzavřeným obratem stáda. Krávy jsou ustájeny volně ve stlaných boxech ve stáji 

zrekonstruované v roce 1996.  Rostlinná výroba zajišťuje krmivovou základnu pro živočišnou 

výrobu. Na 250 ha se pěstují obiloviny (pšenice, ječmen, oves, žito), na 75 ha kukuřice na 

siláž.   

Pavel Janata – soukromý zemědělec, obhospodařuje celkem 178 ha, z toho 150 ha v Kruhu. 

Na farně hospodaří ekologicky – kontrolní organizace Biokont. Hlavní zaměření v rostlinné 

výrobě je na výrobu sena, které též prodává. Na orné půdě pěstuje oves a triticale, které slouží 

především pro vlastní potřebu. Chová 111 kusů skotu, z toho 50 krav a jednoho plemenného 

býka. Jedná se o křížence masných plemen, převažující podíl krve je Blonde d´Aquitaine a 

Red Aberdeen Angus, v menší míře Charolais a Belgické modrobílé. Kromě skotu vlastní 
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koně, jeho přítelkyně má 2 osly a kozu. V hospodaření mu pomáhá hlavně přítelkyně a rodiče, 

kteří jsou už v důchodu.  

Subtropické zahradnictví Kruh bylo založeno již v roce 1976, jeho zakladatelem bylo JZD 

Roztoky – Kruh a bylo první, které se začalo v tehdejším Československu systematicky 

zabývat pěstováním a množením subtropických a citrusových kultur. Od jeho založení se 

podařilo namnožit a vyexpedovat statisíce kvalitních užitkových rostlin. V současnosti je 

zahradnictví v soukromých rukou, dobře prosperuje a neustále se rozrůstá. Rostliny z Kruhu 

putují do celé České republiky. Firma má zavedený a dobře fungující internetový obchod, 

zahradnictví ročně osobně navštíví velké množství lidí. Zahradnictví poskytuje 15 pracovních 

míst v sezóně, přes zimu je tento počet redukován na 7 zaměstnanců. 

Krakonošovo zahradnictví funguje od r. 1992, jeho činnost je podobná, poskytuje  

4 pracovní místa v sezóně, všichni zaměstnanci jsou z Kruhu, mimo sezónu je zahradnictví 

uzavřeno 

 

4.1.1.  Regionální produkty, prodej  

Prodej domácího medu zajišťují členové Českého svazu včelařů – základní organizace  

v Kruhu. 

Čerstvá domácí vejce z volného chovu jsou k dostání v obchůdku u rybníka, který vlastní 

Eliška Jebavá – chovatelka slepic. 

Prodej rostlin, dřevin, zahradnických potřeb a některých přírodních produktů (výrobky 

z rakytníku) zajišťují obě zahradnictví 

 

 

4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem 

Při realizace Programu obnovy vesnice jsme oslovili zemědělské subjekty, abychom se 

domluvili na formě spolupráce.  

O dobré spolupráci se ZOD Roztoky – Kruh svědčí i fakt, že družstvo zde hospodaří na 236 

ha zemědělské půdy, má v dlouhodobém pronájmu i zemědělskou půdu, která je ve vlastnictví 

obce. Se ZOD spolupracujeme dlouhodobě, vždy se domlouvají konkrétní požadavky, 

družstvo je schopno zajistit dovoz materiálu na opravy místních komunikací a poskytnout dle 

svých možností i těžkou techniku. V minulých letech také občané mohli a také hojně 

využívali možnost umístění biologického odpadu z jejich zahrad v prostoru hnojiště. 

V současnosti je v naší obci k dispozici kontejner na biologický odpad, projednali jsme 

možnost umístění v areálu ZOD v Kruhu a naší žádosti bylo vyhověno. 
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Dobré vztahy máme i s oběma zahradnickými subjekty, které v naší obci jsou (Subtropické 

zahradnictví Kruh a Krakonošovo zahradnictví). Zajišťují pro nás rostliny k úpravě parků 

a místního hřbitova, podílejí se na realizaci projektů k obnově zeleně v naší obci, poskytují 

nám rostliny pro osázení nádob na návsi v letních měsících. Po realizaci obnovy zeleně na 

hřbitově nám poskytují poradenskou činnost. 

Při obnově lesních pozemků nám pomáhá Myslivecké sdružení Kruh, které se formou 

brigád stará o výsadbu a údržbu stromků v obecních lesích. Obec má vypracovaný plán 

hospodaření v lesích (tzv. Lesní hospodářský plán) do roku 2022 a smlouvu se státním 

podnikem Lesy České republiky o zajištění Odborného lesního hospodáře pro poskytnutí rad 

a dohledu pro co nejlepší péči o obnovu našeho celkem starého lesního porostu (místy i 100 – 

120 roků) .  

Při těžbě dřeva a následné obnově lesa nám pomáhají místní podnikatelé – lesní dělníci, 

kterých máme v obci sedm. Jeden z nich zajišťuje pro obec i zimní údržbu místních 

komunikací, která byla po několika letech letos hodně zapotřebí. 

 

4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel 

Většina ekonomicky aktivních obyvatel za prací musí denně dojíždět do více či méně 

vzdálených míst, někdy i mimo region. Přesto nebo právě proto vzniklo v obci několik 

podnikatelských subjektů, které jsou schopny zajistit drobné služby pro své spoluobčany. 

Máme zde mnoho lesních dělníků, zedníky, truhláře, automechanika, zámečníky, řezbáře, 

tesaře, malíře pokojů, opraváře sekaček, pneuservis, kadeřnici, manikérku, masérku a další. 

V obci je v provozu obchod se smíšeným zbožím a obecní hostinec.  

V rámci podpory podnikání jsou podnikatelům k dispozici internetové stránky obce, kam si 

mohou nechat bezplatně umístit svoji vizitku. 

4.4. Venkovská turistika                                                           Koupaliště 

Obec Kruh je klidným místem pro odpočinek a 

relaxaci. 

Pro rodiny s dětmi je velice atraktivní dětské 

hřiště, sportovně založení návštěvníci si mohou 

pronajmout tenisové kurty nebo sál sokolovny, 

v létě si zaplavat na koupaliště, při nepříznivém 

počasí je na koupališti k dispozici místnost se 

společenskými hrami. 

Ubytovací služby poskytují soukromé subjekty. Ubytování je možné v čp. 1 – Tuláčkův 

statek, kde je celoročně k dispozici 43 lůžek v 11 pokojích, z nichž některé mají vlastní 

sociální zařízení, jiné společné. Dále ubytování poskytuje čp. 121 (Řehákovi), kde jsou 
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k dispozici 2 vybavené apartmány, celkem 6 lůžek a čp. 180 (Prokešovi), kde je možné 

ubytování ve dvou čtyřlůžkových pokojích (společná sprcha, WC každý pokoj). V letních 

měsících je možné ubytování ve vlastních stanech v areálu koupaliště. 

Občerstvení návštěvníkům zajistí obecní hostinec Na Rychtě, nebo po domluvě vinárna Na 

Statku (Tuláčkův statek), zde je i velká místnost, kde se konají stylové svatební hostiny. 

Značená cyklotrasa v obci není, ale projížďka na kole je možná jak po státní silnici, tak po 

místních komunikacích i lesních cestách (zastupitelstvo se v současnosti jejím vybudováním 

minimálně pro bezpečné spojení se sousedními Roztokami vážně zabývá a připravuje se 

výkup pozemků a projektová dokumentace). Pěknou trasy pro cykloturistiku v obci ale určitě 

jsou, jako například projížďka cestou z pod hřbitova do Svojku nebo Košťálova. Krajina 

v obci nás vybízí i k pěším procházkám, z výše položených míst je i pěkný pohled na 

Krkonoše. Pro turisty byla nainstalována malovaná mapa s turistickými zajímavostmi okolí 

Kruhu. Druhá mapa ve středu obce zase přiblíží celý Svazek obcí Jilemnicko. Na památku si 

mohou zakoupit pohlednice přibližující obec. 

 

4.5. Přímé podnikání obce 

V majetku obce je cca 72,5 ha lesa, z hospodaření získá obecní pokladna těžbou dřeva ročně 

zhruba 500 tis. Kč. Naše lesy jsou ve stáří 100 – 120 let a v současnosti probíhá obnova 

porostu těžbou a novou výsadbou, kterou nám stanoví Lesní hospodářský plán, kde je jasně 

uvedeno, jak má obec v lesích hospodařit. K tomu máme smlouvu s Lesním odborným 

hospodářem, zaměstnancem Lesů České republiky. 

Jinou vlastní hospodářskou činnost obec nevykonává. 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 

5.1. Péče o historickou zástavbu 

Původní urbanistická struktura obce Kruh je zachována bez radikálních zásahů do původního 

půdorysu obce. Vedle starších budov vyrostly nové, které se začlenily do obrazu vesnice tak, 

aby nenarušily její celkovou kompozici. 

Na území obce se nachází dvě nemovité kulturní památky prohlášené ve smyslu zákona č. 

20/1987 Sb. U žádné z těchto památek nebylo vyhlášeno ochranné pásmo, nicméně 

rekonstrukce, opravy, restaurování nebo jiné další úpravy se řídí § 14 odst.1 zákona  

o památkách.  

Dominantou a současně nejvýznamnější kulturní památkou je areál venkovské usedlosti čp.1 - 

Tuláčkův statek, ev. číslo kulturní památky 33151/6-2645.  
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 Tuláčkův statek 

Hospodářská usedlost je umístěna na malém návrší na východní straně obce, při státní silnici 

odbočující do Roztok u Jilemnice. Jádro bývalého statku tvoří jednopatrová obytná budova 

s mansardovou střechou. K jejímu nároží přiléhá dvůr uzavřený vysokou zdí s vraty a bočním 

vstupem. Součástí areálu jsou i bývalé stáje a za silnicí stodola. Statek čp. 1 slučuje k 

dispozici funkci zemědělské usedlosti a faktorského domu. Představuje vynikající ukázku 

pozdně barokní lidové architektury svou roubenou konstrukcí a výzdobou štítů typickou pro 

oblast Podkrkonoší. V současné době je majitelem ČVUT Praha. 

  Druhou kulturní památkou je chalupa čp. 105, ev. č. 

15738/6-2646, která se nachází v dolní části obce. Dům představuje lidovou roubenou 

architekturu podkrkonošského typu s bohatě vyřezávanou lomenicí.          

Na území obce se nacházela zvonice, která v roce 1920 nahradila původní. Zvonice je 

postavena u čp. 130. Zvon nechala Obec v roce 2011 opravit, v současné době se nachází 

v budově obecního úřadu, kde čeká na svůj návrat do života obce. Obec má do budoucna vizi 

postavit zvonici novou, k dispozici máme nabídku, projekt zpracován není. 

Významnou stavbou s historickým původem je budova bývalé kampeličky, na které se 

nachází tzv.  „kružský orloj“. Stavba je v soukromém vlastnictví, v roce 2002 dostala novou 

fasádu, o hodiny pečuje obec. Nový hodinový strojek HN 84 byl instalován v květnu 2002 

firmou ELEKON s.r.o. z Vyškova. Součástí je i přijímač radiosignálu DCF 84, který 

umožňuje příjem přesného času pro chod hlavních hodin a zajišťuje automatickou změnu 

zimního/letního času. Další součástí je podružný stroj MX 30 M, který převádí elektrické 

impulsy z hlavních hodin na pohyb ruček prostřednictvím mechanických rozvodů. 
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             „Kružský orloj“                             

 

Na území Kruhu se nachází drobné sakrální stavby. Všechny tyto památky prošly v letech 

2003 – 2005 velkou rekonstrukcí, vše pod odborným dohledem.  

socha sv. Václava postavená na náklady obce v roce 1870, dnes je umístěna na soukromém 

pozemku u čp. 114 (Glaichovi, vedle dětského hřiště)  

socha sv. Jana Nepomuckého postavená na náklady kružských ochotníků 

u čp. 34 u mostu 

památník obětem první světové války 1914 – 1918, který je osazen na 

místním hřbitově a byl slavnostně odhalen 10.6.1923 

památník obětem druhé světové války, který byl v padesátých letech 

umístěn na návsi                                                                                         

sv.Jan Nepomucký 

kaplička u Bryknarových, která se nachází v horní části obce a pochází z křížové cesty za 

kostelem v Roztokách u Jilemnice (opravena v roce 2005, náklady 54.000,- Kč) 

5.2. Soulad v zástavbě 

Na katastrálním území obce se nachází množství tradičních krkonošských roubených staveb. 

Ty jsou nejvíce zastoupeny v původní zástavbě, o většinu roubenek jejich majitelé hezky 

pečují, opravují je a postupně procházejí tyto chalupy i rekonstrukcí. Těší nás, že zde 

v posledních letech bylo vystavěno i několik nových roubených staveb, které slouží svým 

obyvatelům k trvalému bydlení. 

V původní zástavbě obce byly také zemědělské usedlosti. Jejich součástí byla kromě 

přízemního obytného stavení a hospodářské budovy tradičně i stodola, ať už jako další 

samostatná budova, nebo navazující na stavení. Několik těchto usedlostí se zachovalo do 

dnešní doby, jiné již byly přestavěny. 

Původní historické pravidlo pro zástavbu, aby podélná osa objektu i směr hřebene kopíroval 

vrstevnice (aby střechy podél hlavní komunikace směřovaly štítem podél silnice), se snažíme 

zachovávat i u nově stavěných domů. 
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5.3. Nová zástavba 

Za účelem rozvoje území obce byla do územního plánu navržena a schválena lokalita pro 

novou zástavbu s vybudováním nové místní komunikace směrem od rybníka k Podzimkovým. 

Cílem je také zajištění lepší obslužnosti pro obyvatele, kteří v této lokalitě již žijí, a nová 

přístupová cesta jim usnadní dopravu nejen v zimních měsících. Mělo by zde vyrůst ideálně 

cca 8 nových domů a protože jich v současnosti už 5 stojí a další dva se připravují, tak obec 

uvažuje o nových lokalitách vhodných pro výstavbu a tím o změně Územního plánu 

s rozšířením zastavitelného území mimo stávající. Další, také už skoro zastavěné lokality pro 

výstavbu nových domů se většinou nacházejí nedaleko od stávajících komunikací nebo přímo 

u státní silnice. První podnět s návrhem parcel k případnému zařazení do nově schváleného 

zastavitelného území v obci byl předán na Odbor územního plánování MěÚ v Jilemnici. 

5.4. Organizační opatření 

Obec Kruh spadá v rámci stavebního řízení pod Stavební úřad v Jilemnici, se kterým také řeší 

procesy schvalování, ať už se jedná o soukromé projekty, podnikatelské záměry, či aktivitu 

samotné obce. Vše musí být samozřejmě na základě řádné projektové dokumentace  

a v souladu s územním plánem, který jak je uvedeno výše, se bude do budoucna rozšiřovat  

o další možné lokality pro novou zástavbu.  

6. Občanská vybavenost 

6.1. Stav občanské vybavenosti 

Funkci občanské vybavenosti plní v současné době obecní úřad, mateřská škola, dětské hřiště, 

sportovní areál fotbalového hřiště, budova sokolovny, hasičská zbrojnice, veřejná knihovna, 

veřejný internet v budově OÚ, kino, knihovna, obchod se smíšeným zbožím, hostinec, 

víceúčelová nádrž s možností sportovních aktivit (koupaliště, hřiště na volejbal, nohejbal 

apod.), tenisové kurty. Služby pro občany zajišťují soukromé subjekty, jedná se o kadeřnictví, 

masáže, manikúru.                                    

Podnikateli je zajištěno zásobování potravinami a zbožím běžné potřeby (obchod), prodej 

domácích vajec, do obce zajíždí pravidelně prodejci se zeleninou a drůbeží. 

             Dětské hřiště 
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Zdravotní péče je poskytovaná v ordinacích praktického lékaře, stomatologa a dětského 

lékaře v Roztokách u Jilemnice (cca 2 km) nebo v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici 

(cca 7 km), nejbližší lékárna je v Jilemnici (cca 7 km) 

Obec v současné době pronajímá 1 byt, obchod se smíšeným zbožím, hostinec a sportovní 

areál s víceúčelovou nádrží. 

 

                 Tenisové kurty     

 

Mateřská škola funguje v obci od 1.9.1950 (původně byla v budově školy), od 2.10.1964 je 

přestěhovaná do samostatné části budovy OÚ, kapacita MŠ je naplněna z necelých 90 %  

a navštěvuje ji 21 dětí, MŠ má k dispozici zahradu s herními prvky, zahradním domkem  

a pískovištěm pro děti. Obec je zřizovatelem MŠ a její provoz je hrazen z rozpočtu obce. 

První zmínka o kružské škole pochází z roku 1784, prvním kružským učitelem byl František 

Dušek, rodák z Jilemnice. V roce 1792 byla na náklady místních obyvatel postavena nová, 

dřevěná škola čp. 86. V roce 1879 se vyučovalo v domě čp. 117. Současná budova školy čp. 

160 byla slavnostně otevřena 26.6.1886, v objektu jsou dvě učebny, družina  a tělocvična, 

plus další místnosti potřebné pro chod školy, upraven zde byl i byt pro učitele (v současné 

době má nájemce), bohužel pro nedostatek žáků byl k 30.6.2005 provoz základní školy 

ukončen a k datu 1.9.2008 byla škola vyřazena ze sítě škol a školských zařízení. Žáci  

v současnosti navštěvují Základní školu v Roztokách u Jilemnice – 2km a v Jilemnici – 7 km 

Objekt je nyní využíván pro výstavy, schází se zde výbor ČČK. Od konce roku 2015  je 

organizováno ve školní tělocvičně cvičení Pilates pod vedením instruktorky. 

V r. 2008 byl zpracován projekt na rekonstrukci vnitřních prostor na bytové jednotky, 

investice byla odhadnuta na 14-20 mil. Kč (dle rozsahu), proto se zatím s přestavbou nepočítá. 

Obec hledá možnosti využití budovy pro další účely v návaznosti na její rozpočet a finanční 

možnosti. Mezi nejpříhodnější se v současnosti i z hlediska možných dotací jeví přestavba na 

sociální bydlení. Až se zrekonstruuje sokolovna, tak uvidíme i z hlediska finančních nákladů 

stavby, co se dá dál podniknout. 

Obec provozuje kino, které se nachází v budově sokolovny a nabízí 220 míst k sezení. 

V letech 2007 - 2009  proběhla modernizace kina, byly zakoupeny promítací stroje MEO 5  

a instalováno nové zvukového zařízení. V průběhu roku 2016 jsme po dlouhém hledání  

a hlavně diskuzích zakoupili starší technologii pro digitální vysílání D-Cinema a od prosince 

jsme schopni promítat nové filmy hned. Zastupitelstvo tak dalo našemu kinu ještě šanci na 

přežití a uvidíme, jak se k tomu postaví nejen místní lidé, ale i ti z okolí.  V areálu koupaliště 
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je v létě v provozu jednou týdně i letní kino, které se setkalo s kladnou reakcí návštěvníků. 

Kamenné kino je plně v režii rozpočtu obce, provoz toho na koupališti řešíme ve spolupráci 

s nájemcem. Kino má v Kruhu tradici, vždyť je u nás již od roku 1924. Sál kina je využíván  

i na četná divadelní představení.  

Ubytovací služby poskytují soukromé subjekty.  Více v kapitole 4.4. Venkovská turistika.  

Pošta v obci není, nejbližší pošta je v Roztokách u Jilemnice (2 km). Poštovní schránka je 

umístěna na budově hasičské zbrojnice, dalěí dvě na nemovitostech po vesnici. Rozvoz 

poštovních zásilek (dopisů, novin a balíků) do domácností zajišťuje Česká pošta Jilemnice. 

6.2. Inženýrské sítě 

Obcí prochází státní silnice III. třídy č. 28 614 Roztoky u Jilemnice – Kruh – Mříčná – 

Jilemnice, jež je zároveň dopravní páteří celé obce. Dále obcí prochází silniční přípojka III/28 

615 Kruh – Roztoky u Jilemnice. Podél části státní silnice jsou v celkové délce cca 1000 m 

vybudovány chodníky pro pěší. 

Katastrálním územím prochází jednokolejná železniční trať č. 040 (Chlumec nad Cidlinou – 

Trutnov). Nejbližší železniční stanice je v dolní části obce Roztoky u Jilemnice, vzdálená cca 

2 km od středu obce Kruh. Jednání o zřízení zastávky v lokalitě u kravína zatím nebyla 

úspěšná i s ohledem na požadavky ČD, a to nejen finanční. Dalším proti bude asi zájem 

sousedních Roztok o přemístění zastávky do středu obce na místo vzdálené jenom 500 metrů 

od prostoru, kde jsme chtěli svoje nádraží my. 

Veřejnou hromadnou dopravu zajišťuje v pracovních dnech firma BusLine a.s. formou 

autobusové dopravy do Jilemnice přes Roztoky u Jil., obec přispívá v zájmu zachování 

současné úrovně na dopravní obslužnost. V obci jsou 2 autobusové zastávky.  

Obec je vlastníkem cca 10 km místních komunikací s různým povrchem (zpevněné  

s penetrovaným živičným potahem, zpevněné štěrkem, zpevněné původní cesty s drnovým 

povrchem. Většina místních komunikací je v dobrém stavu a probíhají každoroční opravy  

a údržba dle rozpočtu obce včetně zimní údržby komunikací pluhováním a inertním posypem.  

Obec je zásobovaná elektrickou energií vrchním primárním rozvodným systémem 35 kV. 

K transformaci VN/NN slouží 7 transformačních stanic, kapacita v 35kV síti je dostatečná.  

Veřejné osvětlení je v obci vybudováno od r. 1927, v letech 1989-1990 proběhla obnova, 

každoročně a průběžně se VO opravuje a udržuje, v roce 2013 bylo rozšířeno do nově 

zastavěné lokality od rybníka a v letošním roce se protáhne do míst další nové zástavby nad 

Tuláčkovým statkem směrem na Roztoky. 

V letech 1997-98 proběhlo v obci plošné rozšíření telefonní sítě vrchním vedením (pevná 

linka), telefonní síť spravuje O2 Telefónica Czech Republik, a.s. V obci je umístěn jeden 

telefonní automat (na návsi u budovy sokolovny). Je zde umístěn příhradový stožár s 
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převaděčem telefonního operátora T-mobile, signál pro ostatní mobilní telefonní operátory je 

uspokojivý. 

Kanalizace pro splaškovou vodu v obci není, splaškové vody jsou likvidovány individuálně, 

zastupitelstvo schválilo finanční podporu občanům pro vybudování nového zařízení pro starší 

domy. Projekt na veřejnou kanalizaci a centrální ČOV byl zpracován v roce 1993, v současné 

době by již ani nesplňoval požadavky. Vybudování centrálního zařízení pro likvidaci 

splaškové vody je tak finančně náročné, že obec v nejbližších letech s tímto projektem 

nepočítá. V současnosti probíhá po kontrole a následné opravě kanalizačních i potočních 

trubek v obci schválení Pasportu kanalizací a po jeho potvrzení se zpracuje i kanalizační řád. 

Veřejný vodovod obec nemá, obyvatelé jsou zásobováni vodou z vlastních zdrojů. Pro 

potřeby obce byl vybudován vrt u čp. 165 (budova OÚ), který má dostatečnou vydatnost jak 

pro potřeby zásobování vodou obecních budov a zařízení (školka, obchod, hostinec, OÚ), ale i 

víceúčelové nádrže ve středu obce, která je v letních měsících využívána pro koupání. 

V případě potřeby je obec připravena poskytnou vodu i soukromým osobám z tohoto zdroje. 

Obec zajišťuje pravidelné rozbory pitné vody. 

6.3. Odpadové hospodářství 

Obec je zapojena do systému třídění odpadů EKO-KOM. Vedle kontejnerů na sklo, bílé sklo, 

PET lahve a papír obec zavedla a bezplatně poskytuje občanům pytle na třídění odpadů – 

plasty z domácností (kromě PET lahví), obaly TETRAPAK a drobný kovový odpad. 

V současné době máme 4 místa, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, a hledáme 

další možné lokality pro umístění těchto nádob i s ohledem k plánované zástavbě. Obec 

zajišťuje 2x ročně sběr a likvidaci nebezpečných složek odpadu a kontejnery na objemnější 

komunální odpad z domácností. Pravidelný svoz nádob na směsný komunální odpad 

(popelnice) zajišťují Severočeské komunální služby s.r.o., režim svozu je v zimním období  

od 1.10. do 30.4. týdenní, po zbytek roku čtrnáctidenní. Kromě popelnic obec poskytuje 

občanům pytle na směsný komunální odpad, především s ohledem na těžkou dopravní 

dostupnost k místům, odkud firma popelnice odváží. Svoz pytlů s tříděným odpadem zajišťuje 

obec ve čtrnáctidenním cyklu. Sběr železného šrotu zajišťuje TJ Sokol Kruh. Sbor 

dobrovolných hasičů začal v roce 2015 pravidelně svážet použitý nefunkční elektroodpad  

od nemovitostí a ušetřil tak občanům cestu s ním do míst sběru nebezpečného odpadu 

Zastupitelstvo obce schválilo 15.4.2013 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 O systému 

komunitního kompostování a systému využití vzniklého kompostu k údržbě a obnově veřejné 

zeleně a ploch na území obce. Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem je 

organizováno ve spolupráci se Svazkem obcí Jilemnicko. Pro občany, kteří nemají možnost 

posečenou trávu, shrabané listí a také třeba drobné větve ze stromů kde uložit, je tato služba 

velkou pomocí. Můžeme konstatovat, že se komunitní kompostování setkalo s kladnou 

odezvou a tedy i hojným využíváním přistaveného kontejneru, který je pravidelně vyvážen  

na centrální kompostárnu.  
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Ekologickou výchovu dětí zajišťuje mateřská škola formou spolupráce s SKS. Občané jsou 

pravidelně informováni místním rozhlasem, včetně propagace třídění odpadů. Pravidelný jarní 

úklid okolí obce zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů. 

6.4. Úspory energií 

Obec postupně přistupuje k pořizování ekonomičtějších zařízení pro vytápění obecních 

budov. Pro nutné minimální vytápění budovy školy byl pořízen automatický kotel Viadrus na 

tuhá paliva, v r. 2012 proběhla výměna topných těles v obchodě a zateplení stropu v obchodě 

a hostinci (čp. 42). 

V roce 2013 byla realizována v budově OÚ (kde je i mateřská škola) výměna oken a zateplení 

budovy (celkové náklady 1.950.000,- Kč, z toho dotace OPŽP 1.560.000,- Kč). Po 

vyhodnocení úspor byl v roce 2015 obnoven celý topný systém. V zahradě u obecního úřadu 

jsou tři vrty hluboké 112 metrů, které dodávají energii pro celý objekt. Budova byla po dvou 

stavebních akcích vymalována a ve školce byla vyměněna podlahová krytina. Pro děti bylo ve 

školce nainstalováno zařízení pro rekuperaci vzduchu. (náklady na tyto akce byly 2.300.000,- 

Kč, dotace nám pomohla s krytím 1.500.000,- Kč nákladů 

V roce 2014 proběhlo v budově čp. 42 celkové zateplení budovy a výměna oken  

s dokončením rekonstrukce topného systému včetně zdroje tepla (celkové náklady 3.050.000,- 

Kč, dotace OPŽP 2.400.000,- Kč). 

Na rok 2017 je plánováno kompletní rekonstrukce topného systému v budově sokolovny, kde 

dojde k výměně zdroje tepla, bude nainstalován nový topný systém, budou vyměněny vstupní 

otvory (okna a dveře), opraví se střechy, dojde k zateplení fasády. Do stěn bude provedena 

injektáž proti vlhkosti zdiva a ze stejného důvodu se provede i hydroizolace nejstarší části 

objektu. Mimo těchto „energeticky úsporných opatření dojde k obnově sociálního zařízení  

(WC v kině a sprchy v tělocvičně) a opraví se podlahy. Sokolovna bude celá nově 

vymalována. Pro obec to bude hodně finančně náročná akce. S tím ale však obec při převodu 

nemovitosti už počítala a s tím i do akce šla. Sokolovnu obec potřebuje a bez budovy si ani 

nedovedeme představit společenský život v Kruhu. 

K úsporám vede také průběžná modernizace veřejného osvětlení, kdy byly již v minulých 

letech všechny staré zdroje světla vyměněny za moderní, úsporné. Obec také pořídila světelné 

čidlo, které reguluje rozsvěcení a zhasínání veřejného osvětlení v závislosti na skutečných 

světelných podmínkách. 

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň 

7.1. Koncepční přístup 

Obec Kruh má zpracovaný a schválený Územní plán a Program obnovy vesnice, který je 

pravidelně aktualizován. V roce 2014 byl zpracován společností Zahradní architektura ing. 

Lucie Pánková Projekt na obnovu zeleně ve středu obce, podle kterého jsme začali 

postupně obnovovat parky a další zeleň v obci (v roce 2014 došlo k úpravě okolo pomníku ve 
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středu obce a obnově části zeleně a v dalších letech budeme pokračovat s úpravami na 

dětském hřišti, na zahradě školky, na hřbitově a obnovíme další stromy ve středu vesnice). 

Společnost Treewalker, resp. David Hora, pro obec zpracoval Plán péče o zeleň v obci 

(Příloha 3), podle kterého se budeme starat a postupně upravovat a obnovovat zeleň v Kruhu. 

V roce 2017 se budeme věnovat kaštanům u Tuláčkova statku a na hřišti, další impuls pro 

svůj život dostanou i javory a lípa u bývalé Základní školy. V roce 2017 dojde také i k obnově 

zeleně v areálu Mateřské školy, na dětském hřišti, okolo cesty k obecnímu úřadu a také na 

hřbitově. Projekt Kruh – Návrh ozelenění (Příloha 4) zpracovala a bude také realizovat 

firma Arboplan Hořice v Podkrkonoší. Dále chceme po obci dokončit infostezku, kde jsou, 

resp. budou osazeny informační tabule s údaji k historii i současnosti obce nebo jejím částem. 

Na vše uvedené k roku 2017 chceme použít dotaci získanou za Zelenou stuhu v rámci soutěže 

Vesnice roku za rok 2015. Za obdržené prostředky obec nakoupí i další křovinořez a 

bubnovou sekačku pro ještě lepší péči o zeleň. 

 

Od roku 1993 má obec zpracovaný Dílčí generel ÚSES Kruh. 

7.2. Nové úpravy veřejných prostranství 

V roce 2011 proběhla velká rekonstrukce hřbitova. Hlavní akcí byla obnova zeleně, protože 

tůje, které zde rostly od roku 1924, byly již značně přerostlé, proschlé a jejich kořeny začaly 

vyvracet hroby v jejich blízkosti. Dále zde byl postaven plot k zajištění nepřístupnosti areálu 

zvěři z nedalekého lesa, která stále častěji ničila celý areál hřbitova. Přerostlé okrasné dřeviny  

prošly také obměnou. Na celou akci byl vypracován projekt (celkové náklady 520 tis., z toho 

dotace POV 220 tis.). Údržbu okolí hřbitova zajišťují brigádně hasiči (sekání a úklid trávy) 

     Hřbitov 4.roky po obnově 

 

Cestu ke hřbitovu lemuje krásná lipová alej, obec pravidelně kontroluje stav stromů a jejich 

údržbu konzultuje s odborníky v oboru, kteří zajišťují následné odborné zásahy. V roce 2014 

byl po návrhu firmy Treewalker proveden zdravotní řez korun stromů v celé aleji. 

Na území obce jsou tři památné stromy – lípy (Tilia platyphyllos), jejichž stav je kontrolován 

a případné zásahy opět konzultujeme s arboristy.  V roce 2012 byly provedeny na dvou z nich 

zdravotní řezy korun a vyměněny bezpečnostní vazby větví pro jejich stabilizaci  
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         památné lípy v obci                 

1.           Lípa v Kruhu 1 (Horáčkova lípa u čp. 46), číslo v GIS   Libereckého kraje 194,                                          

              obvod kmene 604 cm, rok vyhlášení 1979, kód AOPK 608013.1/1, nový kód   

    AOPK 1384 (Kaminský) 

 

2.         Lípa v Kruhu 2 (u čp. 52), číslo v GIS Libereckého kraje 195, obvod kmene  

474   cm, rok vyhlášení 1996, kód AOPK 608074.1/1, nový kód AOPK 1335 

(Sikorová, pod hřbitovem) 

 

3.         Lípa v Kruhu 3 (parcela 362), číslo v GIS   Libereckého kraje 0, obvod    

         kmene 272 cm, rok vyhlášení 1996, kód AOPK 0, nový kód   

        AOPK 1334 (v poli nad nádražím v Roztokách) 

 

V programu obnovy vesnice je zvláštní kapitola Péče o zeleň a veřejná prostranství, tomuto 

tématu se obec pravidelně věnuje. V obci funguje kontrolní výbor, který má mimo jiné za 

úkol i péči o zeleň v obci. V roce 2014 proběhla plánovaná obnova středu obce, kde stav 

některých vzrostlých stromů kolem pomníku padlým ve II. světové válce byl již špatný a 

ohrožoval bezpečnost v okolí.  

7.3. Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků 

Obcí protéká po celé délce Kružský potok, který vychází z rybníka. Na území obce se nachází 

tři rybníky. 

Největší (hlavní) rybník ve vlastnictví Českého rybářského svazu, místní organizace  

v Jilemnici, se nachází v horní části obce a byl nedávno revitalizován. Stav rybníka byl v roce 

2011 již zcela nevyhovující, proto byl ve spolupráci s obcí zpracován projekt na jeho 

revitalizaci (vyčíslený odhad nákladů podle projektu byl 5,5 mil. Kč, počítalo se např. i o 

rozšíření o malé chovné rybníčky…) a byla podána žádost o dotaci. Bohužel jsme nevyhověli 

podmínkám a neuspěli jsme. Rozsah revitalizace byl tedy přehodnocen a akce proběhla podle 

finančních možností ČRS. S koncem zimy skončila práce na odbahnění, opravě protékající 

hráze, rekonstrukce stavidla a bezpečnostního přepadu. Byl urovnán terén v okolí rybníka a 

do urovnané zeminy bude zaseta tráva. Rybník je už napuštěn a znovu v něm plavou ryby. 

Menší soukromý rybník je vybudován nad velkým rybníkem a slouží k zadržování 

povodňových vod při jarním tání sněhu, přívalových deštích apod. 
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Nejmenší rybník byl vybudován nedávno na náklady majitele pozemku, jedná se o malý 

chovný rybník, kde si parta přátel postupně vytváří zajímavé romantické zákoutí pro trávení 

volného času. Jedná se o další prostor, kde se místní scházejí „na kus řeči“. Má ale i funkci 

zadržování vody při přívalech vody. 

Zhruba v polovině vzdálenosti mezi malým a nejmenším rybníkem se nachází vodní zdroj 

požární nádrže, o kterou se starají hasiči. Při nedostatku vody má funkci zadržovat vodu jako 

zdroj užitkové vody v obci, při jarním tání a přívalech vody naopak reguluje množství vody 

pouštěné potokem dál.  

Velmi příznivě působí poměrně volné dno údolí s meandrujícím tokem Kružského potoka. 

V letech 1988-1999 byla provedena regulace toku.  

7.4. Péče o veřejná prostranství a zeleň 

Na území obce se nachází velké množství vzrostlých lip. Tři z nich byly vyhlášeny jako 

památné stromy. Zajímavostí je lipová alej ke hřbitovu. Jedna lípa byla i na návsi vedle 

hasičské zbrojnice, ne jejím místě byla před pár lety vysazena nová. 

Udržování, čistota a pořádek na veřejných prostranstvích v obci a udržování drobných 

sakrálních památek je zajišťováno průběžně pracovníky obecního úřadu, aktivními občany a 

občanskými spolky. Pro snadnější údržbu byly v obci nainstalovány koše na psí exkrementy, 

rozmístěny jsou i odpadkové koše, hlavně blíže středu obce. Na úpravu zelených ploch byl 

zakoupen traktůrek, který se používá i při údržbě fotbalového hřiště, křovinořez a vysavač 

listí.  

Obec vyvolala v roce 2017 jednání s KSSLK ohledně ošetření stromořadí a aleje okolo silnice 

nad Tuláčkovým statkem spojující Kruh a sousední Roztoky u Jilemnice. Lípy, jasany, 

kaštany, ale i ovocné stromy okolo ní jsou ve špatném stavu a obec by si přála stromy co 

nejrychleji ošetřit. O případnou pomoc s realizací jsme požádali i s obcí hodně spolupracující 

arboristy s firmy Treewalker. Vše je zatím v jednání, tak uvidíme.  

7.5. Ekologická výchova a vzdělání  

Ekologickou výchovu dětí zajišťuje mateřská škola, základní škola v Roztokách u Jilemnice  

a především rodiče. Mladí lidé v naší obci odpad třídí a vedou k tomu i své děti.  

Besedy pro děti v mateřské škole dělají každoročně i myslivci. 

Cílem je organizovat co nejvíce akcí s účastí dětí, aby se zapojili do dění v obci. Když uvidí 

pracovat své rodiče, určitě také pomohou. Letos se účastnili úklidu okolí obce, který 

organizovali hasiči, i ti nejmenší, aby si uvědomili, že když zahodí třeba jen papírek od 

bonbónu, musí ho někdo jiný za ně sebrat, jinak bychom za chvíli neviděli přes hromady 

odpadků ani kvést petrklíče. 
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8. Péče o krajinu 

8.1. Zemědělské a lesní pozemky 

Největší část území je využívána pro zemědělskou produkci (486 ha) – z celkové výměry 

obce je 80,5 % zemědělská půda. Nezemědělská půda se rozkládá na 118 ha a tvoří ji 

především lesy (76 ha). 

Zemědělská půda je především v majetku fyzických osob či zemědělských subjektů. O 

zemědělskou půdu v majetku obce pečuje z větší části ZOD Roztoky – Kruh.  Původní polní 

cesty, které pamatují snad už jen naše babičky, vzaly za své v padesátých letech při slučování 

pozemků do družstev. Většina novodobých polních cest je zachována, udržují se a je o ně 

dobře pečováno. 

Pro péči o lesy je vypracován plán hospodaření v lesích, obec má smlouvu s lesním 

hospodářem, který kontroluje dodržování plánu především v oblasti kácení a obnovy lesních 

porostů. V roce 2013 byl vypracován nový Lesní hospodářský plán, který nám ukazuje, kde je 

potřeba kácet a jak se dál chovat při obnově porostů. Obecní lesy podle něho potřebují 

vzhledem ke svému stáří (80 – 100 let) hodně razantní obnovu. Objem těžby, nová výsadba a 

péče o lesy jsou LHP jasně stanoveny a porušit ho můžeme jen v případě mimořádných 

událostí ke konci jeho platnosti (větrná kalamita, výskyt kůrovce).  

8.2. Péče o prvky ekologické stability v krajině  

      Vydrův sad        

Pro území obce byl v roce 1993 Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Hradec Králové 

zpracován Dílčí generel ÚSES Kruh (Územní systém ekologické stability). Obec se snaží 

závěry tohoto generelu naplňovat, naráží však při jeho plnění na vlastnické vztahy. Generel 

navrhl do území naplnit interakční prvky, které napomohou zlepšit vodohospodářskou funkci 

a celkově ekologickou stabilitu krajiny. V obci se nachází velký ovocný sad a lipová alej 

kolem cesty ke hřbitovu. Sad je v soukromém vlastnictví, o alej pečuje obec. 
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8.3. Ostatní opatření péče o krajinu 

Podhorský charakter obce dotváří promísení luk, zahrad a množství rozptýlené zeleně, ve 

vzdálenějších pohledech pak okraje lesů na severu a západě. Většina rodinných domů leží 

uprostřed luk a zahrad. Ve středu obce se nachází plocha veřejné zeleně.  

Jako protipovodňová zařízení slouží soustava rybníků a požární nádrže. O rybníky pečují 

rybáři, o požární nádrž potom hasiči. Ti také zasahují při zanesení koryta potoka. 

Důkazem toho, že je u nás dobře pečováno o vodní plochy a jejich přilehlé okolí, je výskyt 

mnoha chráněných živočichů. Za všechny jmenujme žáby, kromě skokanů a ropuch se zde 

v posledních letech hojně rozšířila populace skokana skřehotavého. V minulosti patřila tato 

žabka mezi běžně rozšířené druhy, dnes je legislativně řazena mezi druhy ohrožené. Během 

posledních 15 let se její výskyt v některých regionech snížil o 80 %. Výrazné ohrožení 

představují krajinotvorné změny – scelování zemědělské půdy, úprava rybníků pro 

zemědělské a rekreační účely, přeměna luk na pole apod. Často také dochází ke kontaminaci 

území pesticidy. Postupně se tak kuňky kvůli člověku staly jedním z nejohroženějších 

obojživelníků u nás.  

8.4. Obnova prvků kulturní paměti krajiny 

Všechny drobné sakrální stavby byly opraveny v letech 2003 – 2005. V roce 2012 byla 

opravena kaplička na hřbitově. Seznam staveb viz kapitola 5.1. 

 

9. Připravované záměry 

V letech 2015 a 2016 jsme připravili projekty na protipovodňová opatření v obci, které potom 

chceme realizovat postupně. Dále byla zpracována projektová dokumentace pro zařízení 

k nakládání s odpadními vodami z budov v majetku obce Kruh včetně zakreslení 

inženýrských sítí ve středu obce, zařízení u Obecního úřadu a Mateřské školy je od roku 2016 

v provozu. Snažíme se plnit a v některých případech i překročit schválený Program obnovy 

vesnice Kruh.  

Do budoucna se chystá zpracování studie na využití a rekonstrukci bývalé školy. Obec 

s předstihem převzala od místní Tělocvičné jednoty Sokol do vlastnictví jejich majetek  

a kompletně ho bude v roce 2017 rekonstruovat. Pro převod svědčí i fakt, že Sokol na 

dofinancování celé akce nemá finanční prostředky a obec sokolovnu, jedinou větší vhodnou 

místnost ve vesnici pro pořádání společenských akcí, jednoduše a jasně řečeno potřebuje. Na 

akci jsou zajištěna potřebná povolení a na jejich základě v současnosti rekonstrukce probíhá. 

Pro obec to bude velký finanční rozměr a v dalších letech musí být hodně opatrná ve svých 

plánech co dál 
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Realizace 

projektu 
Název akce 

Cena 

v tis. 

Prostředky 

obce 

Žádaná 

finanční 

dotace 

Schválená 

finanční 

dotace 

2016-2017 

Zařízení k nakládání  

s odpadními vodami 

z objektů v majetku      

obce Kruh   

700 220 
480  

(SZIF, KULK) 
 

2017-2020 
Protipovodňová 

opatření 
3.000 600 

2.400 

(OPŽP) 

 

 

2016 
Opravy místních 

komunikací 
200 200  

2016 
Doplnění výbavy 

SDH 
50 25 25 

     (KULK) 

 

2016 

Projektová 

dokumentace – 

rekonstrukce 

sokolovny 

250 250   

2017 
Ozdravný prořez 

stromů 
35 35   

2017 
Oprava komunikace a 

chodníku 
220 110 110 

(KULK) 
 

2017 

Pasportizace 

kanalizací v majetku 

obce 

120 120   

2016-2017 
Rekonstrukce 

sokolovny 
13.000 9.000 

4.000 

(OPŽP, 

KULK) 

 

2020 Rekonstrukce školy 13.000 5.000 8.000  

10. Informační technologie v obci 

10.1. Stručná charakteristika informační technologie 

Hlavním zdrojem informací pro občany je internet, obec má vlastní internetové stránky 

www.obeckruh.cz, které jsou pravidelně aktualizované a kde se občan dozví vše potřebné o 

http://www.obeckruh.cz/
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dění v obci. Na území Kruhu jsou dva poskytovatelé těchto služeb (COMA, NSYS). 

V budově OÚ je možné využít služeb internetu zdarma. 

Webkamera sleduje dění v areálu koupaliště. 

Na obecním úřadě je od roku 2009 kontaktní místo Czech POINT. Občané tak mohou 

využívat v místě svého bydliště přístup k databázi katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, 

rejstříku trestů, výpisu bodového hodnocení řidičů atd. 

Ve středu obce je nainstalován informační systém – viz foto 

                                                                        

V obci funguje místní rozhlas, pravidelně jsou poskytovány občanům informace vždy  

ve středu cca v 16 h, mimořádně pak i kdykoliv jindy. 

Na hasičské zbrojnici je umístěna rotační siréna, která slouží k vyhlášení poplachu v případě 

požáru či živelné pohromy. Siréna je od roku 2014 v případě nutnosti ovládána dálkově přímo 

přes Informační záchranný systém nebo ručním spuštěním na hasičské zbrojnici.   

Telefonní síť pokrývá potřeby obyvatelstva dostatečně, v obci je telefonní automat, plošně 

rozšířené je kabelové telefonní vedení a dobře je pokryto území obce i signálem mobilních 

operátorů. 

V obci je umístěna jedna úřední deska Obecního úřadu, dále je zde rozmístěno  

5 plakátovacích ploch (tyto plochy nemají stanovený pevný řád, jsou pod dohledem OÚ) 

Knihovna byla založena již v roce 1887, dnes je umístěna v budově OÚ, otevřena pro 

veřejnost je vždy ve středu od 18 do 20 hodin. Smlouvu o metodickém vedení knihoven má 

obec podepsanou s knihovnou v Semilech. Knižní fond se každý rok doplňuje o knižní tituly, 

v rozpočtu obce je vyhrazena částka 5.000,- Kč na nákup nových knih. Knihovní fond čítá 

2.421 knih, v roce 2013 navštívilo knihovnu celkem 235 čtenářů, z toho registrovaných je 56. 

Kronika je v obci pečlivě vedena od konce 1. světové války, první kronika je o letech 1918 – 

1931, starší kroniky jsou již uloženy v semilském Okresním archívu, ty nejnovější máme nyní 

na obecním úřadě. Při příležitosti výstavy k 625. výročí založení obce Kruh byly na dobu 

trvání akce právě i některé staré kroniky z archivu zapůjčeny občanům k nahlédnutí. 
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Pro potřeby obce byl zakoupen dataprojektor s plátnem, který slouží převážně při besedách 

a osvětové činnosti, většinou je používán v zasedací místnosti OÚ. Jsou přes něj promítány 

filmy i v letním kině na koupališti. 

 

 

 

 

Kruh v zimě od jihu 
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Příloha 1 – Kalendář kulturních akcí v roce 2017            

 
 7.ledna – divadlo Lakomá Barka – Sokol Roprachtice       .…...………..…….… Obecní úřad Kruh 

 
  4.února – 107. Hasičský bál ….……………….…………….…………………….…….... SDH Kruh 

18.února – 8. Společenský ples …………..…………………………………. Český červený kříž Kruh 

 
  4.března  - Divadlo Dědictví aneb všichni moji pozůstalí  – Sokol Roprachtice ..Obecní úřad Kruh 

25.března -  Dětské karnevalové odpoledne  …………………..……………….……  T.J. Sokol Kruh 

25.března - Taneční zábava Realita + Koneckonců   ……....………………….……  T.J. Sokol Kruh 
 

  6.dubna  - Malování kraslic voskem ........................................................................... místní maminky                    

21.dubna - Indie-různé tváře nejzajímavější země světa-beseda s Ivanem Brezinou..Obecní úřad Kruh 

30.dubna -  Pálení čarodějnic, lampionový průvod……………..…………….……… TJ Sokol Kruh 
 

  3.června - Pouťové posezení …………………………….…………….…………………. SDH Kruh 

10.června - 41.ročník Pochodu Hanče a Vrbaty ……..……………………….....……..TJ Sokol Kruh 
11.června - Dětský den …………….…… Český červený kříž Kruh, TJ Sokol Kruh a Obecní úřad Kruh         

17.června - Zájezd Zahrada Čech Litoměřice ...................................................................... ČČK Kruh 

 

29.července  - 64.ročník Bleskový turnaj v kopané …………………………..……..... TJ Sokol Kruh  
 

12.srpna – Posezení pod lípou u hasičské zbrojnice ……………………………………….. SDH Kruh  

26.srpna -  Divadlo Dařbuján a Pandrhola a Šípková Růženka - dětský divadelní kroužek -   
divadlo v přírodě v areálu fotbalového hřiště,  táborák se živou hudbou (kytary) občerstvení 

………………………………………………………………………………………….…TJ Sokol Kruh     

 
  9.září  – Retro disco   .........……..…..……………………………….……Obecní hostinec Na Rychtě                                                                                                                                                 

10.září – Vítání občánků ............................................................................................ Obecní úřad Kruh 

 

16.října – Zvěřinové hody .......................…..…………..…………….……Obecní hostinec Na Rychtě 
23.října – Drakiáda ........................................................................................................ místní maminky                                                                                                                                                

 

10. – 11. listopadu – Svatomartinská husa …………………..…………... Obecní hostinec Na Rychtě 
   

  2.prosince - 11. Adventní podvečer ………….………..  SDH Kruh, ČČK Kruh  a Obecní úřad Kruh                        

  2.prosince - 34.ročník Kružská Kundratická – silniční běh...… TJ Sokol Kruh  a Obecní úřad Kruh                                                 
  9.prosince - Předvánoční posezení se starší generací ………….…………..…..…. Obecní úřad Kruh 

 

 

 

 

Příloha 2 - Program obnovy vesnice Kruh 2007 – 2018 

 

Příloha 3 - Plán péče o plochy zeleně 

 

Příloha 4 - Obec Kruh – Návrh ozelenění 


