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1. Program obnovy vesnice (r.2007 – 2018)
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 organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak,
aby obec prosperovala jako celek, a poskytování určité orientace pro podnikatelské
subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů.

a) Kulturní a společenské akce
CÍL: Podpora občanských spolků, ostatních organizací, podnikatelů i jednotlivců při
organizaci společenských, kulturních a sportovních akcí
Udržování tradic
Setkávání občanů
Prezentace obce
1.
2.
3.
4.
5.

Podpora organizací při organizování akcí
Účast Obce při pořádání akcí
Iniciace vzniku nových akcí pro občany
Zapojení dětí a mládeže do organizování kulturních a společenských událostí
Příloha 1 – předběžný přehled kulturních akcí plánovaných na rok 2015

b) Péče o zeleň a veřejná prostranství
CÍL: Zlepšování vzhledu obce
Úprava a údržba veřejných prostranství obce pro vzájemné setkávání občanů
Podpora zachování rázu venkovské krajiny
Údržba veřejných prostranství na návsi před obchodem
Umístění okrasných rostlin v letních měsících a péče o ně
Spolupráce se Subtropickým zahradnictvím a Krakonošovým zahradnictvím
Údržba parku v prostoru za zastávkou směrem ke kurtům – obnova částečně
provedena v r. 2012
5. Využití návrhu projektu k úpravě zeleně ve středu obce, především v prostoru
pomníku obětem 2. světové války
6. Péče o památné stromy
7. Péče o lipovou alej ke hřbitovu
8. Údržba hřbitova a jeho okolí
9. Spolupráce se Zemědělským obchodním družstvem Roztoky – Kruh
10. Spolupráce s Českým rybářským svazem MO Jilemnice při revitalizaci rybníka
11. Spolupráce s Mysliveckým sdružením Kruh při péči a obnově lesů
12. Komunikace s majitelem objektu mlékárny o stavu objektu a přilehlých pozemků
(správce p. Rafaj)
1.
2.
3.
4.
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c) Odpadové hospodářství
CÍL: Zvyšování podílu tříděného odpadu – obec je zapojena do systému EKO-KOM
Snižování podílu směsného odpadu
1. Motivace občanů k třídění odpadů
2. Rovnoměrné rozmístění nádob na tříděný odpad po vesnici – kontejnery na sklo, PET
lahve a papír
3. Nalezení dalších lokalit pro umístění nádob na tříděný odpad
4. Řešení sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu
5. Pytle na třídění odpadů – plasty, obaly TETRAPAK, drobný kovový odpad
6. Zajištění svozu tříděných odpadů
7. Zajištění likvidace nebezpečných složek odpadu
8. Kontejnery na objemnější komunální odpad z domácností
9. Zajištění svozu nádob na směsný komunální odpad – popelnice
10. Poskytnutí pytlů na směsný komunální odpad občanům s těžkou dopravní dostupností
k místům, odkud se vyváží popelnice

d) Kanalizace, ČOV, vodovodní řád
CÍL: Podpora řešení nakládání s odpadními vodami
Zajištění pitné vody
1. Finanční podpora občanům na vybudování schváleného zařízení k vypouštění
odpadních vod
2. Údržba a opravy místní kanalizace
3. Péče o vodovodní řád – především se jedná o zdroj pitné vody u budovy OÚ
4. Zajištění pravidelných rozborů pitné vody (OÚ a MŠ, Hostinec, obchod, koupaliště)

e) Majetek obce
CÍL: Zachování funkce a zhodnocování majetku obce
Úspora energie
Modernizace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Péče a údržba majetku obce – budovy, lesy, pozemky,…
Snižování nákladů při správě majetku – zateplení budov, výměna oken a dveří
Využitelnost alternativních zdrojů energie
Zachování funkčnosti budov pro služby občanům
Pronájem majetku k podnikatelským účelům
Plánování při správě majetku obce
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f) Mateřská škola
CÍL: Naplnění kapacity Mateřské školy – aktuální kapacita 24 dětí
Spokojené a šťastné děti
1.
2.
3.
4.
5.

Podpora Mateřské školy ze strany zřizovatele
Péče o prostory a jejich modernizace
Zajištění servisu pro MŠ včetně stravování
Údržba zahrady MŠ
Účast dětí při společenských událostech v obci

g) Dětské hřiště
CÍL: Prostor pro setkávání dětí, mládeže a rodičů
Využitelnost dětského hřiště pro účely Mateřské školy
Atraktivita pro turisty a návštěvníky obce
1.
2.
3.
4.

Péče o stávající herní prvky – především nový nátěr zařízení
Údržba dětského hřiště během sezóny – úklid a sekání
Kontrola herních prvků a jejich oprava
Rozšíření hřiště o nové prvky

h) Kino
CÍL: Zachování kina jako kulturního stánku v obci
1.
2.
3.
4.
5.

Zachování projekce kina dle možností pravidelně v prázdninových měsících
Využití prostor kina pro další kulturní akce během roku – divadelní představení
Projekce školních představení
Péče o stávající prostory a zařízení
Řešení problému s digitalizací

i) Knihovna
CÍL: Atraktivita knihovny pro širokou veřejnost
Zvyšování zájmu o knihovnu
1. Nákup nových knih – modernizace nabízených titulů
2. Zvyšování atraktivity prostředí pro návštěvníky knihovny
3. Péče o majetek knihovny
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j) Historie obce
CÍL: Zachovat povědomí o historii obce
1. Kronika obce
2. Podpora Klubu historie obce Kruh
3. Péče o historické objekty a památky na území obce

k) Občanská vybavenost, technická infrastruktura, komunikace
CÍL: Dodržování a aktualizace územního plánu obce
Podpora vytvoření nově zastavěného území v obci – podpora zvyšování počtu obyvatel
Zlepšení průchodnosti krajiny
Podpora služeb v obci a zvýšení návštěvnosti regionu
Vybudování nové komunikace od rybníka k Podzimkovým
Zavedení veřejného osvětlení směrem od rybníka k Podzimkovým
Podání žádosti o dotaci na vybudování komunikace
Dodržování a aktualizace územního plánu obce dle potřeb obce a občanů
Údržba a opravy stávajícího veřejného osvětlení
7. Údržba a opravy místních komunikací
8. Zajištění autobusové dopravy
9. Údržba autobusových zastávek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l) Informační technologie a prezentace obce
CÍL: Posilování informačních technologií v obci
Webové stránky jako zdroj informací pro občany i návštěvníky obce
Tištěné materiály k propagaci obce
1. Správa a aktualizace webových stránek obce Kruh – www.obeckruh.cz
2. Rozšíření obecního rozhlasu
3. Péče o stávající zařízení obecního rozhlasu
4. Czech point – služba pro občany, datové schránky, výpisy z KN, OR, …
5. Vidimace (ověřování kopií) a legalizace (ověřování podpisů)
6. Veřejný internet
7. Opravy a údržba vývěsních desek
8. Informační systém v obci – aktualizace a případné doplnění
9. Mapa okolí obce Kruh s tipy na výlety nejen pro turisty
10. Občasník obce Kruh
11. Kalendáře, pohledy
12. Účast v soutěži Vesnice roku
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2. Zpráva o plnění Programu obnovy vesnice
Obec si v Programu obnovy venkova schváleného zastupitelstvem obce dne 12.12.2007
a aktualizovaného 20.9.2010 vytyčila cíle, které se postupně snažila dle svých finančních
možností naplnit.
Splněny byly tyto naplánované akce:
- Vybudování dětského hřiště
- Opravy místních komunikací
- Modernizace kina (zakoupení strojů MEO 5, instalace nového zvukového zařízení)
- Vybudování vrtu s pitnou vodou u budovy Obecního úřadu (čp. 165)
- Zřízení pracoviště CZECH POINT
- Oplechováním dřevěného přístřešku v areálu zahrady Mateřské školy bylo zajištěno
suché místo pro děti
- Vybudování přístřešku pro ukládání tříděného odpadu u budovy OÚ
- Rozšíření veřejného osvětlení
- Schválení Územního plánu obce
- Oprava poškozené kanalizace pod cestou k Zemědělskému družstvu a k Mateřské
škole
- Obnova hřbitova
- Oprava komunikace od rybníka k Šimůnkovým
- Oprava zvoničky na hřbitově
- Zateplení čp. 165
- Zateplení čp. 42
- Obnova zeleně ve středu obce
+ Další akce výše neuvedené

3. Závěr
Do programu obnovy venkova na volební období 2011 – 2014 jsme zahrnuli akce, které
jsou nejvíce aktuální. Plánované akce budou hrazeny především z obecního rozpočtu,
počítáme však i s možností finanční podpory z dotací Libereckého kraje, Ministerstva
pro místní rozvoj a dalších fondů.
Výsledky dosavadní realizace Programu obnovy venkova můžeme hodnotit jako dobré.
Nadále se budeme snažit využít dotačních možností pro získání finančních prostředků
pro realizaci naplánovaných projektů.
Plánované akce obec postupně plní a snaží se zkvalitnit služby pro život obyvatel v naší
obci.
2. poslední aktualizace Programu obnovy vesnice Kruh 2007-2018 byla schválena
zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 16.1.2015

Str. [7]

Program obnovy vesnice Kruh 2007-2018

4. Seznam plánovaných akcí pro období
2011 – 2018
včetně stanovených preferencí
Plánovaný
výhled
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014

2013

2013

2014

2014
2014
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Název akce
Rekonstrukce
areálu hřbitova
Nátěr střechy
hasič. zbrojnice
Výměna oken
na hasič.
zbrojnici
Výměna oken
čp. 42(obchod)
Opravy místních
komunikací
Oprava
zvoničky na
hřbitově
Nová cesta
Podzim.-Šimůn.
Veřejné
osvětlení r-P.
Opravy
komunikací
Doplnění
dětského hřiště
Úprava středu
obce - parky
Výměna oken,
zateplení
budovy OÚ a
MŠ
Doplnění
výbavy SDH,
vrata garáž
Mapa
turistických
zajímavostí
Zateplení
budovy čp. 42
(obchod)
Digitalizace
kina

Cena
v tis.

Prostředky
obce

Dotace

520

300

220

55

Půjčky

Realizace

Splněno

2011

Ano

55

2011

Ano

35

35

2011

Ano

40

40

2011

Ano

300

300

2012

Ano

45

45

2012

Ano

1500

1500

2013

Ano

220

220

2013

Ano

850

850

2013

Ano

270

40

230

2013

Ano

200

200

150

2014

Ano

2200

550

1.650

2013

Ano

120

30

90

2013

Ano

15

15

2013

Ano

3000

600

2400

2014

Ano

1600

1000

600

2014

Ne

400
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1000

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2016/2017

2015

2015

2015/2016
2015
2015
2016/2020

2015/2017

2016-2017
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Lipová alej ke
hřbitovu –
zdravotní řez
Výměna zdroje
tepla, nový
topný systém
v čp. 165
Zařízení pro
rekuperaci
vzduchu v MŠ
Vymalování a
výměna
podlahové
krytiny v čp.
165
Kontrola a
zakreslení
kanalizací
v majetku obce
Obnova zeleně
ve středu obce
Zařízení pro
nakládání
s odpadními
vodami z budov
v majetku obce
Kontrola a
vyčistění
zatrubněných
potoků
Oprava laviček
a stolů na
koupališti
Projekt na
rekonstrukci
tělocvičny
Nová vrata do
skladu OÚ
Projekt na
protipovodňová
opatření
Protipovodňová
opatření
Pasportizace
kanalizací
v majetku obce,
kanalizační řád
Rekonstrukce
tělocvičny

42

9

33

2014

Ano

1.800

400

1.400

2015

Ano

300

190

110

2015

Ano

350

245

105

2015

Ano

200

200

2015

Ano

250

100

150

2015

Ano

950

500

450

2018

300

300

2015

Ano

150

150

2015

Ano

250

250

2016

Ano

30

30

2015

Ano

95

95

2015

Ano

4.000

800

100

100

2018

Ano

13.500

8.600

2017

Ano

Částečně

Ano

3.200

4.900
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10.000

2016 - 2018

2018

2018 - 2022

Rekonstrukce
sociálního
zařízení MŠ
Částečná
rekonstrukce
rekreačního
areálu v obci
Rekonstrukce
budovy bývalé
školy

Příloha 1 – Přehled

1.450

450

450

450

12.000

4.000

1.000

2018

Ano

Ano

8.000

8.000

plánovaných akcí v naší obci v roce 2018

Pořadatel
27.ledna –divadloDlouhý, Široký a Bystrozraký–Sokol Roprachtice ……..................Obecní úřad Kruh
3.února–108. Hasičský bá l …................................................................................................ SDH Kruh
15.února –Návštěva Krajské hodnotící komise Vesnice roku 2017 – video projekce . Obecní úřad Kruh
3.března – 9. Společenský ples ....................................................................... Český červený kříž Kruh
17.března -Dětské karnevalové odpoledne ...................................................................... T J Sokol Kruh
17.března – Country bál – Radovan Hrdlička a přátelé.................................................... T J Sokol Kruh
13. –14.dubna –Vepřové hody........................................................................Obecní hostinec Na Rychtě
18.dubna -Drátkování ...................................................................................................... Kružské matice
30.dubna –Pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti ............................................................ TJ Sokol Kruh
4.května –Májový koncert .................................................................................................. Čtyři akordy
11.května -Indie-různé tváře nejzajímavější země světa 2 –beseda s Ivanem Brezinou .................
.............. Obecní úřad Kruh
2.června - Pouťové posezení................................................................................................... SDH Kruh
9.června - 42.ročník Pochodu Hanče a Vrbaty..................................................................TJ Sokol Kruh
16.června -Dětský den....................................................................................... Český červený kříž Kruh
29.června –Indiánské léto......................................................................... kino Kruh a Obecní úřad Kruh
28.července - 65.ročník Bleskový turnaj v kopané............................................................ TJ Sokol Kruh
28.července -80. výročí založení fotbalového oddílu vKruhu .......................................... TJ Sokol Kruh
18.srpna –130. Výročí založení SDH v Kruhu .........................................................................SDH Kruh
18.srpna -Posezení pod lípouu hasičské zbrojnice....................................................................SDH Kruh
8.září -Zájezd Jiřinkové slavnosti Lysá nad Labem ............................................................. ČČK Kruh
28.září –Vítání občánků ............................................................................................... Obecní úřad Kruh
5.října –Volební guláš.................................................................................. Obecní hostinec Na Rychtě
7.října –Dýňobraní ......................................................................................................... Kružské matice
13.října.-.divadlo Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst vmapách Sokol Bozkov........................
....................... Obecní úřad Kruh
20.říina –Vzpomínkové odpoledne u příležitosti 100 let od založení republiky ..................... SDH Kruh
21.října – Drakiáda........................................................................................................... Kružské matice
24.října –14.listopadu –Výstava kronik............................................ Obecní úřad a Knihovna obce Kruh
9. –10. listopadu –Svatomartinská husa....................................................... Obecní hostinec Na Rychtě
23.listopadu –Vánoční drátkování.................................................................................... Kružské matice
1. prosince -12. Adventní podvečer ........ SDH Kruh, ČČK Kruh, Kružské matice a Obecní úřad Kruh
1. prosince -35.ročník Kružská Kundratická – silniční běh ........... TJ Sokol Kruh a Obecní úřad Kruh
7.prosince –divadlo Noc Pastýřů Sokol Tatobity ...................................................... Obecní úřad Kruh
8.prosince -Předvánoční posezení se starší generací ................................................. Obecní úřad Kruh
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