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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
rok 2020 byl tak nějak jiný než roky předchozí a více než hodně poznamenal život nás všech.
Stejně tak i veškeré dění v naší obci. Neustále se zlepšující ekonomiku zabrzdila hned v úvodu
roku pandemie covidu-19, a i když si to někdo nepřipouštíme, tak zasáhla jak do našich
osobních plánů, tak i do našich plánů společných. Jak jsme coby jednotlivci k protikoronavirovým nařízením vlády přistupovali, respektive je dodržovali, bylo už pouze na našich
představách, přesvědčení, respektu nebo i zkušenosti. Každopádně všichni z prvních linií
(lékaři, zdravotní sestry, další zdravotnický personál, pečovatelky, ošetřovatelky apod., prostě
všichni, kdo se starají o nemocné a potřebné lidi a s nákazou jsou denně v kontaktu) to určitě
vůbec lehké nemají a každý den se pohybují na hranici bytí a nebytí. Nikdo neví, co a jak a jestli
vůbec něco vir s každým postiženým provede, jak zasáhne jeho zdraví a hlavně i „duši“, ta
v některých případech nakonec trpěla nejvíce. Každý máme jinou imunitu a sílu organismu
bránit se. Informace o tom, že nemoc zasahuje každého z nás jinak, nám předkládaly sdělovací
prostředky ve všech možných verzích dnes a denně, a nejraději v těch nejčernějších scénářích.
U nás v Kruhu se nemoc nijak razantně „nerozjížděla“.
I když ke konci a na přelomu roku bylo v obci relativně hodně infikovaných občanů, až na
výjimky jsme si to ale většinou předávali v rodinách a dál už nikoho neohrožovali. Co bude dál
následovat, ukáže čas. Nic jiného se k tomu aktuálně nedá říct. Zmíněná epidemie v průběhu
tohoto roku hodně ovlivnila společenský i spolkový život ve vesnici. Jindy bohatý kulturní
program musel být průběžně revidován, připravované akce byly podle situace rušeny (to nám
ukáže i soupis kulturních akcí za tento rok, do kterého jsou zapsány červenou barvou i ty, co se
musely odvolat, aby bylo vidět, o co jsme spolu všichni přišli). Kino mohlo promítat jen
s nucenými přestávkami a od dubna pouze přes léto. V sokolovně se od stejného data také už
nic nemohlo dít. Podobně na tom byly, až na výjimky, akce ve vesnici. I tak se ale něco v obci
povedlo uspořádat, a teď si jenom přejme, aby rok 2021 byl už co „nejnormálnější“. Bude to ale
ještě boj...
Hodně nás také trápí, jak to bude s finančními prostředky od státu, v současnosti je to docela
„na hraně“. Vládou a následně i Parlamentem bylo schváleno zrušení superhrubé mzdy a tím
tedy byl notně zredukován zdroj finančních prostředků pro města, obce, ale i kraje. Stejně to
vláda „zkoušela“ i při jarní krizi, v té době se proti jejímu rozhodnutí vznesla vlna protestů obcí
a měst prostřednictvím Sdružení místních samospráv ČR a Svazu měst a obcí ČR a vše se
v dobré obrátilo, finance tedy zůstaly obcím. Další protest měst i obcí proti „nápadům“ vlády se
před schválením státního rozpočtu také částečně neminul účinkem, tak snad alespoň něco přijde
ze státního rozpočtu do obecních rozpočtů. V tomto případě hodně pomohl i Senát ČR, kde
nemají hlavní slovo vládnoucí strany; Senát vrátil návrhy zpět do Poslanecké sněmovny.
Každopádně musíme být ale realisté, stát na tom momentálně moc dobře není, a tak je potřeba
s nějakými úspornými opatřeními počítat. A ty mohou přijít už v tomto roce po podzimních
parlamentních volbách.
A tak jsme se trochu „oklikou“ dostali k tomu, co je v současnosti určitě největší cíl pro naši
vesnici, od čeho se vlastně odvíjí a čím se řídí hlavní plánování dalšího dění v obci. A to je
vybudování vodovodu a kanalizace. „Nápad“ do toho jít vzešel na jednom z posledních
zasedání ještě předchozího zastupitelstva v roce 2018. Tenkrát k rozhodnutí pomohlo velké
sucho toho roku. Už tehdy jsme věděli, že to nepůjde nijak rychle a postupem času získané
zkušenosti nás o tom stále více přesvědčují. Plány jsou průběžně upravovány podle aktuálně
získaných nových informací, požadavků a hlavně „představ“ nadřízených orgánů. Obec
také změnila „taktiku“ před vyhlášením výzvy na zpracování projektu pro vodovod a kanalizaci
a dříve, než to provede, zadala ke zpracování některé dílčí úkony, které by musel projektant
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stejně udělat. Budeme tak mít jistotu, že je to v pořádku a že firmám, které se zúčastní
výběrového řízení na zpracování projektu pro územní rozhodnutí na vybudování těchto
zařízení v obci, předáme všechny tyto získané informace ve výzvě. V současnosti máme
zaměřeny všechny septiky po vesnici, kupujeme pozemky pro stavbu čistírny odpadních vod
v nejspodnější části katastru obce. „Koupili“ jsme od firmy Alkion service (současný majitel
objektů bývalé mlékárny) vrt vzadu u Apltauerových. (Pro vysvětlení: uvozovky jsou u slova
„koupili“ proto, že k vlastní platbě za vrt dojde až v době, kdy obec podepíše smlouvu s firmou,
která stavbu bude provádět. A navíc byl smlouvou po získávaných zkušenostech ponechán čas
pro platbu 7 let.). Ke konci roku byly provedeny čerpací zkoušky na vrtu K-4 (za fotbalovým
hřištěm mezi Zajícovým hájem a Křížkem) a vrtu KM-1 (bývalý vrt mlékárny). Čerpací
zkoušky ukázaly, že vrt K-4, vybudovaný v roce 1990, na tom není vůbec tak zle, jak po vesnici
kolovalo, a že je bez větších zásahů do kvality vody použitelný pro zařazení do systému
vodovodu jako rezervní. „Dává“ totiž tolik vody, která by při poruše na hlavním vrtu dokázala
pokrýt potřeby celé vesnice. Voda je navíc podle provedených rozborů její kvality po menších
úpravách použitelná (zmíněné úpravy se stejně musí s vodou dodávanou do vodovodů
provádět). Bohužel nás začal přes počáteční sliby „zlobit“ majitel okolního pozemku,
v současnosti se snažíme dopracovat k „dobré“ dohodě pro obě strany. Bylo by to hodně špatně,
kdyby si obec tento vrt nechala utéct. Ale... Čerpací zkouška se potom provedla i na vrtu KM-1,
který do poslední chvíle využívala i bývalá mlékárna. Tam jsou výsledky více než uspokojivé,
tento vrt bude stačit s velkou rezervou bez problémů pro celou obec a ještě nám hodně vody
zbude. I tady rozbory potvrdily vyhovující kvalitu. S tím se ale „tak trochu“ i počítalo.
Při provádění čerpacích zkoušek se zároveň kontrolovala hladina vody v obou vrtech, jestli
si ji navzájem neberou, a také v nejbližších „soukromých“ vrtech, které mají občané u svých
nemovitostí. Hladiny se po počátečních mírných výkyvech „usadily“ a i tady je vše v pořádku.
V kontrolovaných vrtech se voda neztrácela. Do konce března obec dostane závěrečnou zprávu,
ve které by měla být potvrzena použitelnost vody z nich pro vodovod po vesnici. Bohužel do
plánů obce hodně nečekaně vstoupil vyšší orgán (Ministerstvo zemědělství) a máme hned co
řešit (viz dále v textu PRVKúk).

Vrt KM-1

Vrt K-4

Během tohoto roku snad bude i schválena změna územního plánu, kde by kromě nových
stavebních lokalit měla být povolena možnost stavby čističky. Další, co se musí změnit, je
PRVKúk (Plán rozvoje vodovodů a kanalizace v území kraje), který stanovuje také jasná
pravidla, co můžeme a nemůžeme kde vybudovat. Do jeho znění „mluví“ až moc institucí.
Dokument nám zpracovala akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV a.s.
Praha), od které si podobnou činnost objednává i náš krajský úřad pro celý Liberecký kraj. Do
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všeho připravovaného pro schválení změny nám hodně nečekaně, a hlavně negativně vstoupilo
Ministerstvo zemědělství a vše může být najednou úplně jinak. Budeme i přes tyto problémy
vycházet z toho, že to dopadne dobře, že nám vše nakonec projde, tak jako tomu bývalo v tomto
státě ještě nedávno, a půjde tak bez problémů vyhlásit výběrové řízení na dodavatele
zmíněného projektu. Zatím nás v tom ale Změna územního plánu i PRVKúk „brzdí“.
Stále je ale nutné si neustále připomínat skutečnost, že až bude projekt hotový, tak si musíme
nechat závazně podepsat od majitelů jednotlivých nemovitostí zájem připojit se na vodovod
a co nejvíce zodpovědně vyhodnotit finanční možnosti obce pro stavbu. A až potom se do
vlastní realizace můžeme pustit. Možná se pozastavíte nad tím, proč mluvíme jenom
o vodovodu. Zjednodušeně řečeno, na vodovod se ze zákona občané připojit nemusí, na
kanalizaci je to už povinné, tady se nikdo ptát dál nikoho nemusí a ani nebude. Je to tak
nastaveno v platných zákonech. Obec informaci o tom, kdo se připojí, bude potřebovat pro
vypočítání dotace, kterou může od státu obdržet. A bez ní to opravdu udělat nepůjde. Pro vaši
informaci, do výpočtu výše dotace se počítají pouze obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu,
poněkud překvapivě a určitě i nepochopitelně chalupáři už ne. Obec vás tedy bude pro vlastní
realizaci vodovodu hodně potřebovat. O tom, že se do toho máme pustit, nás přesvědčila anketa
mezi občany, tak budeme věřit, že se váš velký zájem nezměnil. Podle aktuálních dotačních
podmínek to bez vás spoluobčanů obec prostě nedokáže ufinancovat, a to teď ani nevíme, co se
bude dít v dalších letech. Stále vycházíme z aktuálních podmínek.
Teď pár vět k tomu, co se v obci provádělo v uplynulém roce... V roce 2020 pokračovala akce
Ozdravný prořez památných stromů a oprava pomníků v obci, která byla podpořena dotací
z odboru životního prostředí Krajského úřadu. Tři památné lípy citlivě ošetřila arboristická
firma Treewalker z Dubé od České Lípy.

Pomníky opravuje restaurátorská a pozlacovačská firma Petra Tomáše z Nového Města nad
Metují. V letošním roce při získání dotace budeme s podobnými aktivitami pokračovat (už se
vlastně částečně i provádějí). Další dotaci, kterou obec získala, je na rekonstrukci archivu pro
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zajištění obecního úřadu z Programu obnovy venkova Libereckého kraje (k provádění těchto
úprav nás „donutila“ Evropská unie a její Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv.
GDPR). Vlastní akce proběhne v tomto roce. Ze stejného programu chceme požádat o dotaci
i letos, a pokud vyjde, tak budeme pokračovat v renovaci starého zařízení na úřadu (dveře,
nábytek) a přidáme k tomu i šatnu v mateřské škole. Vlastně každoroční dotace byla získána
i pro naši požární jednotku. Na vystrojení a vybavení členů jsme získali polovinu prostředků na
povinnou výstroj, která už přišla překročenou záruční dobou o svoji životnost, a musela se
vyměnit. O 50% dotaci z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí z krajského úřadu
budeme určitě žádat i v tomto roce. Jestli vyhlásí krajský úřad i na rok 2021 dotační výzvy za
stejných podmínek, to ještě není jasné, ani v Liberci stále nevědí, jak budou rozděleny
příspěvky na dotační výzvy.
V prosinci obec požádala o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravy místních
komunikací. Dříve každoroční výzva z MMR byla tentokrát s větším zpožděním konečně
znovu vyhlášena a její podmínky jsou na tuto dobu překvapivě ještě lepší, než byly
v předchozích letech. Tak uvidíme, jestli se dotace povede, už ji na větší zásah do některých cest
nutně potřebujeme. Pro její získání musí mít obce zpracovaný a zastupitelstvem schválený tzv.
pasport komunikací, kde je uvedeno, jak jsou cesty zařazeny podle užívání (a Kruh ho má,
v tomto případě to je příklad mít „něco připravené v šuplíku“ pro případ potřeby, vyplatí se to).
Obec Kruh má v majetku komunikace místní (zjednodušeně řečeno cesty, které užíváme ve
vesnici všichni) nebo účelové (cesty sloužící jenom pro daný účel, např. pro spojení
nemovitostí, příjezd k polím, lesům apod.). A dotaci můžeme obdržet pouze na ty místní.
V žádosti jsme byli limitováni také plánem stavby vodovodu a kanalizace. Cesty, které budou
pravděpodobně potřebné pro uložení těchto zařízení, do žádosti zařazeny nebyly. Ty se budou
řešit potom až v rámci projektu na zmíněná zařízení. V průběhu letošního roku také požádáme
o dotaci z Operačního programu životního prostředí na provedení výše v textu zmíněných
čerpacích zkoušek vrtů (může se žádat po realizaci vlastní akce, podání žádosti zastupitelstvo
schválilo). Čerpací zkoušky jsme museli pro chystanou výzvu na zpracování projektu pro
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vodovod a kanalizaci stejně provést, tak proč nezkusit dostat část prostředků zpátky (bohužel
tady hrozí výše zmíněná zamítavá reakce MZe, musíme mít platný PRVKúk). V případě žádosti
na cesty budeme čekat na rozhodnutí a až potom dojde k případné realizaci, která bude možná
až do konce roku 2022. A to je taky dobře, protože v tomto roce mají být dokončeny Roztoky
a potom by mělo snad dojít i na opravy krajské silnice po obci, která je už teď díky objížďce
viditelně poničena A nikdo neví, jak bude vypadat po tom, co nás čeká letos. To už bude ale
záležet hlavně na přístupu akciové společnosti Silnice LK, která je za stav krajských
komunikací zodpovědná. Věřme, že dodrží svoje slovo a něco s komunikací po vesnici potom
provedou. Zatím to jsou pouze sliby.
V minulém roce jsem zmiňoval problémy v lesním hospodářství s kůrovcovou kalamitou,
s kterou si nevěděl rady vlastně nikdo. Jen za rok 2019 jsme museli vytěžit téměř 900 m3 tímto
broukem poškozených stromů. Protože se jedná o celorepublikový problém, je cena dřeva
hodně nízko a při porovnání nákladů na těžbu a následné povinné činnosti dané zákonem (nové
zalesnění, oplocenky, vyžínání, postřiky, ožínání, prořezávky...) majitel na lesích spíše
prodělává. Bohužel s tím momentálně nic neuděláme. V roce 2020 už kůrovec hlavně vlivem
celkově vlhčího počasí tolik aktivní nebyl, stromy se dokázaly více bránit proti tomuto škůdci.
Přišla však jiná pokáza, a to větrná smršť v prvních měsících roku. Celková bilance těžby dřeva
za uplynulý rok je hodně demotivující. Kácet zdravé stromy momentálně obec nemůže (a nemá
to vzhledem k výkupním cenám snad ani cenu), přesto jsou vykázaná čísla za nahodilou
a kůrovcovou těžbu hodně vysoká. Stát kompenzuje tyto malé příjmy dotacemi podle vykázané
těžby (za roky 2017 a 2018 obec z jara dostala 245 000 Kč, za rok 2019 nám stát poskytl po
předložení faktur za nahodilou těžbu na konci listopadu příspěvek dalších 255 000 Kč). Jak to
bude v dalších letech i vzhledem k tomu, že žadatelů o podporu a i vlastní objem takto
znehodnoceného dřeva je každým rokem vyšší, nedokáže teď nikdo zodpovědně říct. Na
druhou stranu si nemůžeme stěžovat, dobrá každá koruna. Kůrovcová těžba byla v roce 2020
„jenom“ 170 m3, ta nahodilá způsobená hlavně zmíněnou větrnou kalamitou potom 1 820 m3.
Takže jsme vlastně bez přičinění „porazili“ skoro 2 000 kubíků dřeva, které budeme muset
postupně znovu vysadit. A aby toho nebylo v lesním hospodářství málo, tak se na nás na podzim
„přijela podívat“ kontrola z České inspekce životního prostředí a překontrolovala veškerou
činnost v obecních hájích. Jak se o ně staráme, jak hubíme škůdce, jestli včas zalesňujeme
těžbou a kalamitami vzniklé holiny. (Mimochodem těch kontrol na skoro vše, co je na obci
možné kontrolovat, bylo v loňském roce nějak moc. Jako kdyby nestačilo, co se teď ve světě
děje.) Vlastní kontrola proběhla celkem bez problémů a pánové z Ministerstva životního
prostředí a oblastního inspektorátu ČIŽP z Liberce odjížděli spokojeni. V příštím roce nás bude
v lesích čekat minimálně větší zalesňování (právě kvůli zmíněným holinám) a také stavba
oplocenek, obojí je podporováno dotacemi z Ministerstva zemědělství prostřednictvím
Libereckého kraje. Většinou stačí „jenom“ podat dobře žádost a něco se vrátí. Tak tomu bude
i s poslední v loňském roce podanou žádostí o dotaci na prořezávky (omlazení) nově
vysázeného porostu, kdy se provedla obnova jedlového porostu na Kamenci (les mezi Kruhem
a Mříčnou).
Ze začátku jsem zmínil skutečnosti, na kterých se pracuje a které musíme ještě před vlastní
stavbou vodovodu a kanalizace vyřešit (žádosti o jejich změnu byly podány brzy po zahájení
řízení o vlastních stavbách). Jednou z nich je tzv. PRVKúk (Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací v území kraje), který stanoví v oblasti vodního hospodářství, co a jak bude v území
vypadat, co obec může a na druhou stranu zase nemůže. Protože se až do této doby
s vybudováním těchto zařízení v obci tak nějak „nepočítalo“, měl v něm Kruh uvedeno, že když
už se bude něco takového dělat, tak se do budoucna s vodou připojíme na Roztoky nebo
Martinice a odpadní vody bude řešit každá nemovitost individuálně pomocí domácích čističek,
případně biologických filtrů. Doposud je to v pořádku, zákony to aktuálně povolují, ale přijde
doba, kdy i malé obce jako ta naše (případně sdružení více obcí) budou muset mít kanalizaci
včetně centrální ČOV. Proto se zastupitelstvo většinou rozhodlo, že když už budeme v zemi
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a povede se nám na oboje sehnat finance, provedou se obě akce najednou. Pro Kruh do
upraveného PRVKúku požadujeme, aby v něm bylo uvedeno, že obec využije k zásobování
obyvatel vodou vlastní zdroje a na konci katastru bude pro čištění odpadních vod
vybudována ČOV. Tato verze je teď před projednáním v zastupitelstvu Libereckého kraje.
Ještě před tím se vyjadřují i další úřady, které navrženou změnu musí schválit. Většinou nikdo
nehledal problém, až bohužel jako poslední do jednání vstoupilo těsně před vánočními svátky
Ministerstvo zemědělství se svým hodně nepochopitelným nesouhlasem k využití vlastních
zdrojů, a to i přes zpracovaný návrh společností VRV. Odpadní vody, a tedy ani ČOV jim
nevadí, stejně tak i vybudování vodovodního potrubí včetně vodojemu nad obcí. S využitím
vlastních zdrojů pro vodovod dost rezolutně nesouhlasí. Argument, proč nesouhlasí s vybudováním nového zdroje a že se máme připojit na zmíněné obce, je pro Kruh hodně nelogický
a hlavně po ekonomické stránce zbytečný (obec žádný nový zdroj vlastně nebude budovat, dva
vlastní už má, chce je „jenom“ konečně využít). Byla by to škoda (snad i nesmysl) nevyužít
vlastní zdroje a vodu „kupovat“ od sousedů a potom ji „dopravovat“ do našeho vodojemu.
Našim občanům by se tak voda zákonitě prodražila. Pro informaci, z čeho MZe vychází, je
odbočka k místu plánovaného vodojemu z roztockého vodovodu vzdálená vzdušnou čarou bez
pár metrů 3 km a z odbočky toho martinického v hořeních Roztokách skoro 2,5 km. A při
„propojení“ vrtu KM-1, přes K-4 do místa představy (přání) plánovaného vodojemu to je
necelý kilometr. Tedy pořád o hodně blíže než se připojit na „cizí“ vodu. Po dohodě s krajským
úřadem a firmou VRV se budeme snažit stanovisko ministerstva co nejdříve změnit – to, co teď
rozhodlo, je docela rána pod pás. Už se na tom pracuje, snad zvítězí logika. Někdy to bývá ale
problém, to víme všichni. Nařízení je nařízení.
Je potřeba ale ještě podotknout, že představa, kudy vodu povedeme a kam vodojem
umístíme, je také na začátku (spíše je to naše přání, jak je uvedeno výše). Vlastní řešení musí
najít ve spolupráci s obcí projekční firma, která vyhraje výběrové řízení pro zpracování
projektu a bude už hledat vlastní cestu, kde a kudy obě zařízení povedou. A když nedopadne
představa obce o místu pro vodojem, tak máme vymyšlenou i variantu jinou. Bude to ještě
určitě boj, než se dostaneme (a jestli vůbec) k nějakému konci. Nebezpečí, že vše zastaví
Ministerstvo zemědělství, je hodně vážné. Informace o jeho stanovisku jsou ale hodně čerstvé,
musíme začít jednat a uvidíme, jak se povede „zlomit“ jeho nesouhlas.
Proti stavbě vodovodu a kanalizace „stojí“ také aktuálně platný Územní plán obce, ani zde
se s něčím takovým při jeho schvalování před více než deseti lety nepočítalo (a vlastně ani
v následných změnách). Aktuálně řešíme jeho další změnu, do které se snažíme s velikými
problémy mimo jiné také zařadit co nejvíce nových pozemků pro stavbu rodinných domů.
Samozřejmě tu ještě nějaké jsou, ale každý majitel si je tak nějak hlídá, co kdyby jednou...
Poslední slovo k jeho „znění“ bude mít stejně krajský úřad a ten obci neustále zasílá
připomínky, že máme ještě kde stavět, a pokud chceme zařadit nové lokality, tak máme vyřadit
ty, kde se sice teď stavět může, ale nic se tam neděje. Je pravdou, že obec na takový „zásah“ má
plné právo a vůbec nemusí o této skutečnosti majitele ani informovat. Ale je to normální?
Pomalu to teď vypadá, že nám schválí nové lokality pro stavbu stylem něco za něco, respektive
metr za metr. Uvidíme, s čím krajský úřad ještě přijde. Protože do nového územního plánu musí
obec také zařadit lokalitu pro stavbu čistírny odpadních vod, tak se snažíme co nejvíce jeho
novou platnost uspíšit. Bohužel se nemůžeme dohodnout na konečné verzi hlavně kvůli
pozemkům pro rodinné domy, a tak to tady poněkud drhne. Vše teď hodně „visí“ na nesouladu
vize obce a Libereckého kraje k území pro zastavitelné plochy, obě strany k tomu mají výhrady
a „svoji“ pravdu. Věřme a doufejme, že se to snad konečně někam už pohne. Uvedené
informace k územnímu plánu i k PRVKúku ukazují, že uběhne ještě nějaký čas, než se
dostaneme k tomu, co chceme, a i nutně potřebujeme. Až bude alespoň nějaká menší jistota, že
vše spěje ke zdárnému konci, tak můžeme vyhlásit záměr na zpracování projektu pro
vybudování vodovodu a kanalizace v obci. Počáteční představy, jak vše půjde rychle na svět,
dost razantně brzdí veškerá platná nařízení a jen nám to vlastní zkušeností ukazuje, proč vše trvá
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tak dlouho. Jednou větou teď můžu říct, že jak PRVKúk, tak i schválení změny územního plánu
nás teď staví do jiné situace a hodně brzdí naše představy a plány. Jinou variantu, která odpovídá
představám Ministerstva zemědělství máme, ale... Budeme jednat a uvidíme, co se bude dít dál.
Čas nás ale teď začíná v některých místech docela tlačit do kouta.
Obecní úřad se vás snaží o všem, co se během roku v Kruhu děje nebo se připravuje,
informovat prostřednictvím webových stránek obce www.obeckruh.cz v rubrikách aktuality
a úřední deska (můžete se zde přihlásit k odběru novinek do vašich e-mailů), případně obecním
rozhlasem. Budeme samozřejmě i rádi za připomínky či nápady. Pokud je nechcete řešit osobní
návštěvou nebo na veřejném zasedání zastupitelstva obce, můžete je poslat i elektronicky na
adresy ou.kruh@seznam.cz nebo na obec@obeckruh.cz.
Rád se budu opakovat, když vám všem, kteří jakkoliv pomáháte s řešením života ve vesnici
nebo se podílíte na organizaci společenských akcí, mohu nejen za sebe, ale i za všechny
spoluobčany touto cestou poděkovat a věřím, že až to zase půjde, tak dobrá spolupráce bude
pokračovat i nadále. Věřme tomu, že se vše co nejdříve vrátí do zajetých kolejí a že bude vesnice
zase fungovat tak, jako tomu bylo vždy.
V novém roce vám přeji vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí a ať mezi námi znovu panuje na
všech místech potřebný klid a spokojenost.
Jiří Sedláček, starosta obce
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Kulturní akce v obci v roce 2020
černě označené se třeba i omezeně uskutečnilo, červeně se muselo zrušit (nebyl sníh, Covid)
Pořadatel
únor – 2. Kružský biatlon ...................................................................................... Sokol Kruh
2. února – 110. Hasičský bál ..................................................................................... SDH Kruh
únor – Zimní sjezd na čemkoliv .................................................. Kružské matice a Sokol Kruh
21.února – divadlo (Ne)Prodejné manželky DS Roprachtice ................................ Obec Kruh
26.února – divadlo Ježiholky z podhradí - DS Smailík Pecka ............................... Obec Kruh
29.února – 11. Společenský ples ......................................................... Český červený kříž Kruh
21.března – divadlo Darmošlapky aneb repete, hoši DS J.J.Kolár Poniklá .......... Obec Kruh
27.března – Unique Sound koncert v kině ............................................................... Obec Kruh
2.dubna – Prezentace obce v rámci zkušeností ze soutěže Vesnice roku pro zástupce obcí
Ústeckéhokraje ................................. KÚ Libereckého kraje, KÚ Ústeckého kraje a Obec Kruh
4.dubna – Dětské karnevalové odpoledne ......................................................... T J Sokol Kruh
4.dubna – Taneční zábava Logr a Hitmakers ................................................... T J Sokol Kruh
30.dubna – Pálení čarodějnic na hřišti, lampionový průvod ...,.... Sokol Kruh a Kružské matice
6.června – Prezentace Kruhu pro spřátelenou obec Křtiny, vesnici JK 2017 .................. spolky
6.června – Pouťové posezení .................................................................................... SDH Kruh
7.června – Dětské odpoledne ............................................................. Obec Kruh a přátelé obce
13.června – 44. ročník pochodu Hanče a Vrbaty.................................................... Sokol Kruh
28.června – Dětské hravé odpoledne a „opožděná“ pouť ................... Obec Kruh a přátelé obce
11.července – cirkus Pacific ..................................................................................... Obec Kruh
1.srpna – 67. ročník Bleskový turnaj v kopané ...................................................... Sokol Kruh
15.srpna – Posezení pod lípou u hasičské zbrojnice ................................................... SDH Kruh
15.září – Zájezd Zahrada Čech ......................................................... Český červený kříž Kruh
21.září – Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Kruh ......................... SDH Kruh a občané
říjen Vítání občánků ................................................................................... SPOZ a Obec Kruh
říjen – Drakiáda ............................................................................................... Kružské matice
říjen – Dýňobraní ............................................................................................. Kružské matice
1. listopadu – divadlo Darmošlapky aneb repete, hoši DS J.J.Kolár Poniklá ....... Obec Kruh
6. a 7. listopadu – Svatomartinská husa ......................................... Obecní hostinec Na Rychtě
28.listopadu – 14.Adventní podvečer ............................. SDH Kruh, ČČK Kruh a Obec Kruh
28.listopadu – 37.ročník Kružská Kundratická – silniční běh .......... Sokol Kruh a Obec Kruh
5.prosince – Předvánoční posezení se starší generací ............................... SPOZ a Obec Kruh
Kamenné kino promítalo spíše sporadicky, letní na koupališti o prázdninách ano. Pokud by byl
rok jako ty předchozí, tak by se určitě našlo i něco dalšího. V tomto roce jsme „přišli“ o dvě akce
pro další zviditelnění Kruhu díky získanému povědomí o obci a získání nových přátelských
vztahů účastí ve Vesnici roku, tak snad někdy příště.
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Akce realizované v roce 2020
Restaurování drobných sakrálních památek (dotace)
Ošetření památných stromů (dotace)
Výměna světel veřejného osvětlení
Oprava střechy klubovny na koupališti
Opravy šachet na místních komunikacích
Opravy místních komunikací
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Kácení stromů v areálu koupaliště
Rozbory vody
Terénní úpravy na koupališti
Hydrotechnický posudek Kružského potoka (pro stavbu ČOV, určení povodňového území)
Zásahové oblečení pro JSDHO (dotace)
Propagace kina – nové www stránky kina (dotace)
Tisk, propagace a reklama obce, nové knihy do knihovny
Akustická izolace v sokolovně a rozkládací podium do sokolovny
Průzkumné hydrogeologické práce, čerpací zkoušky na vrtech
Zpracování hydrogeologického posudku na vrtech KM-1 a K-4
Barva na koupaliště
Palivo škola
Práce v lesích (těžba, ožínání, prořezávky) (3× dotace)
Zajištění služeb k nakládání s odpadními vodami
Příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti
Příspěvek MŠ
Koupě pozemků pro případnou ČOV
Náklady spojené s odpadovým hospodářstvím
Členské příspěvky Jilemnicko – svazek obcí, SMO ČR a SMS ČR
Finanční dary spolkům v obci
Finanční dary Diakonie a Linka bezpečí
Lesy ČR – odborný lesní hospodář
Geodetická zaměření
Příspěvek na provoz pečovatelské služby v Jilemnici
Příspěvek na zajištění sociálních služeb pro občany v ORPJilemnice
V roce 2020 obec na akce vynaložila celkem 5.288.933,- Kč
Na účtech u Komerční banky, Českomoravské záruční a rozvojové banky a České národní banky má obec k 31.12.2020 15.572.070,26 Kč.

Obecní úřad
Úřední hodiny v roce 2020: Pondělí 7:30–12:00 13:00–17:00
pokud nebude nařízeno jinak Středa 7:30–12:00 13:00–17:00
Informace o aktuálním dění v obci, pozvánky na akce apod. najdete na www.obeckruh.cz
v rubrice AKTUALITY, kde se můžete také přihlásit k jejich odběru do Vašich e-mailů.
Vidimace a legalizace
– Ověřování kopií listin (vidimace) 30 Kč za 1 stranu v českém jazyce
– Ověřování pravosti podpisů (legalizace) 30 Kč za jeden podpis (nutno předložit platný občanský průkaz). Tato služba je zajišťována především v úředních dnech obecního úřadu
nebo po osobní domluvě v dohodnutém termínu.
Poplatky za odpad
se na rok 2021 nemění – OZV 2/2019 – 576 Kč na osobu s trvalým pobytem a 576 Kč
na rekreační objekt – poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději
k 30.6.2021 a 30.11.2021. Poplatek můžete zaslat i elektronicky na číslo účtu 3820581/0100
a jako variabilní symbol napište čp. nemovitosti, kde jste přihlášeni k trvalému pobytu.
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OD ROKU 2013 PLATÍ PODLE ZÁKONA č. 565/1990 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ POPLATEK ZAODPADY I TYTO OSOBY:
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Cizinci s trvalým pobytem nebo s přechodným pobytem delším než 90 dnů a cizinci, kteří
pobývají na území déle než tři měsíce.
Splátky můžete provést v hotovosti na OÚ Kruh nebo bankovním převodem na účet obce Kruh
3820581/0100, konstantní symbol 558, variabilní symbol 3722+číslo popisné nemovitosti.
Nesplněním této povinnosti se vystavujete možnému finančnímu postihu, a to navýšením
poplatku až o 50 %.
Poplatek za psy se na rok 2021 rovněž nemění – OZV 3/2019 – splatnost poplatku do
30.4.2020 – za prvního psa 120 Kč, za druhého a každého dalšího psa 180 Kč. Poživatel
invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu za prvního psa 90 Kč, za druhého a každého dalšího
psa 135 Kč. Také tento poplatek můžete zaslat elektronicky na číslo účtu 3820581/0100 a jako
variabilní symbol napište čp. nemovitosti, kde jste přihlášeni k trvalému pobytu.

Sbor pro občanské záležitosti
Jako každým rokem navštěvovaly členky sboru kružské jubilanty s přáním a malým dárkem.
Bylo to vzhledem k aktuálnímu stavu někdy poněkud složitější a tak se po vzájemné dohodě
někdy „návštěva“ uskutečnila pouze ve dveřích (anebo taky „přede dveřmi“). Bohužel musely
být odloženy i dvě z nejpříjemnějších akcí v obci, a to vítání občánků a posezení se starší
generací. Věřme, že to nějak v průběhu letošního roku doženeme. Tímto občasníkem Vás
chceme o něco požádat. V posledních letech se stává, že někdo odejde do předčasného
důchodu a SPOZ se o tom nemusí dozvědět. Může se tak stát, že na Vás nechtěně
zapomeneme. Proto Vás žádáme, když k takovéto situaci dojde, abyste nás o tom
informovali nebo předali zprávu na obecní úřad. Děkujeme.
Pohyb obyvatel v obci od 1.1.2020 do 31.12.2020
Úmrtí: Václav Jerie
Jiřina Kuželová
Miloslav Paulů
Miluše Bucharová
Vlastimila Vanclová
Přistěhovaní: Klára Nováková
Karel Kmínek
Josef Klimenta
Zdeněk Mečíř
Soňa Dörfler Kroulíková
Zdeněk Mečíř ml.
Emma Dörfler
Miroslav Petrák
Karolína Horáková
Vlasta Šírová
Tomáš Holec
Narození:

Eliška Macháčková
Eliška Fischerová
Petr Nekut
Anežka Luxová

Odstěhovaní: Kateřina Povrová Svatby v obci: Kristýna Pršalová a Tomáš Rypl
Stanislav Sedláček
Radka Erbanová a Tomáš Kužel
Radim Petrák
Martina Spanilá a Ondřej Vančura
K 31.12.2020 bylo v Kruhu přihlášeno k trvalému pobytu 480 obyvatel.
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Životní jubilea v roce 2020 – blahopřejeme.
70 let – Císař Vlastimil, Vancl Jindřich, Žembová Ludmila, Machová Jaroslava,
Lukešová Jana, Šír Bohuslav, Horáček Pavel, Novák Jiří
75 let – Kuželová Barbora, Bryknerová Jana, Polák Václav, Ott Zdeněk, Kaminský Jaroslav,
Buchar Zdeněk, Glaichová Milena, Glaich Eduard, Petráková Marta, Fábera Jiří
80 let – Kužel Miroslav, Chlupová Věra
85 let – Mečíř Zdeněk, Kužel Zbyněk, Chlup Zdeněk
90 let – Vanclová Vlastimila, Šír Ladislav
Obecní knihovna
Bilancování roku 2020 v Kružské knihovně začínám netradičně citátem spisovatele C. S.
Lewise: „Žádný šálek čaje není dost velký, ani žádná kniha není dost tlustá na to, abych byl
spokojený.“
Tento citát se k provozu knihovny v roce 2020 dokonale hodí. Několik jarních a podzimních
měsíců jsme se, z důvodu vládních nařízení a uzavření knihovny pro veřejnost, nemohli já
a moji čtenáři setkávat osobně. Většinu času jsme tak byli nuceni trávit doma v kruhu
nejbližších většinou právě se zmiňovaným šálkem čaje a dobrou knihou.
Věřím, že v roce 2021 Vás čeká mnoho příjemných chvil s knížkami z naší knihovny, jejichž
nabídku jsme letos opět rozšířili o nové tituly a nakoupili knihy v hodnotě téměř 9.000,- Kč
z příspěvku obce. K dispozici jsou čtenářům i knihy zapůjčené z putovních souborů Semilské
knihovny, která nás jimi pravidelně zásobuje a doplňuje tak stálou nabídku knih o další
zajímavé knižní výtisky.
V roce 2020 navštívilo naši knihovnu více než 140 čtenářů a vypůjčili si více než 250 knih.
S některými stálými čtenáři, jsme v průběhu října úspěšně vyzkoušeli i možnost bezkontaktního
dodání knih až do domu. Pokud bude o tuto službu zájem, rádi ji poskytneme i v novém roce.
Knihovna je pro veřejnost otevřena každou středu v čase 18:00 – 20:00 a naleznete ji
v 1. patře obecního úřadu. Novinky z knihovny můžete sledovat na facebookových stránkách
knihovny: http://www.facebook.com/knihovnakruh.Všem obyvatelům naší krásné vesničky
přeji v novém roce především pevné zdraví a těším se s Vámi na shledanou v knihovně.
Vaše knihovnice Soňa Bucharová

Kronika obce
Se závěrem roku skončila jako kronikářka Daniela Pokorná. Daniele samozřejmě za její
práci děkujeme a věříme, že se v obci najde někdo další, kdo bude s psaním kroniky pokračovat.
Chceme Vás požádat, ať předáváte dokumenty, související s děním v naší obci na obecní úřad.
Například co je nového v činnosti organizací a spolků, které zde působí, jak se mění
obyvatelstvo, jak se tu staví. Ať můžeme to nejdůležitější ze života obce uchovat v písemné
formě prostřednictvím kroniky a ať všichni, kteří přijdou po nás, ví jak se nám tady dařilo.
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Dětský den
V letošním roce byl dětský den poněkud specifický. O tom, že ho uspořádají spolky znovu
společně, bylo rozhodnuto už po loňských zkušenostech, jiná varianta se ani nehledala.
Bohužel i tady diktovala podmínky, kdy to bude, už několikrát zmíněná pandemie. První
dohodnutý termín jsme byli nuceni zrušit. Až uvolnění přes prázdniny a hlavně taky „chuť“
provozovatelů pouťových atrakcí nás nastartovali k tomu, že dětský den nakonec uděláme. Byl
trochu jinačí než ty předešlé. Na parkovišti pod zahradnictvím rozbalili svoje atrakce kolotočáři
a na louce pod Chocholkou bylo připraveno hravé odpoledne pro děti. Spolky připravily
soutěže, svoje stanoviště si zde našla znovu i malířka na obličej. Ta děti „upravila“ podle jejich
přání. Cestu do Kruhu našla také Balónková Adélka, která zase podle přání „nafoukla“
a vymodelovala jakékoliv zvířátko.
Kromě sladkých odměn za splněné úkoly dostávaly děti i „volňásky“ na pouťové atrakce.
Škoda, že nám celou akci neplánovaně ukončil vydatný déšť, i tak ale musíme všem
pořadatelům poděkovat za rychlou organizaci příjemného odpoledne
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Odpadové hospodářství
V naší obci zajišťuje od 1. 9. 2001 svoz komunálního odpadu firma Severočeské komunální
služby Jablonec nad Nisou. Jestli tomu bude tak i dál, nám ukáže letošní rok. Svazek obcí
Jilemnicko se už nějaký čas intenzivně zabývá možností, jak zajišťovat pro své obce likvidaci
odpadů ve své režii, a hlavně tak mít nad vším kontrolu. Pokud by mělo k něčemu takovému
dojít, tak Vás budeme samozřejmě včas informovat. Každopádně i díky s koncem roku
přijatému novému zákonu o odpadech, který nám tak nějak Vláda ČR nadělila pod stromeček,
se budou muset postupně měnit všechny vyhlášky a nařízení v obcích. Díky novému zákonu
budou také v nejbližších letech stoupat i náklady na likvidaci všech odpadů, a to i když nám
bude tuto agendu zajišťovat jakákoliv jiná firma. S tím nic už nenaděláme, odpady jsou
v současnosti hodně „žhavé“ téma. KONEČNOU CENU, kterou za ně bude muset obec
odvádět, ale každopádně MŮŽEME SVÝM PŘIČINĚNÍM (tříděním) HODNĚ
OVLIVNIT (viz dále v textu). Pytle s vytříděným odpadem Vám bude i nadále odvážet od
Vašich nemovitostí obecní úřad ve čtrnáctidenním cyklu vždy v pondělí po osmé hodině
dopoledne (v tomto roce to bude v každém sudém týdnu, tedy 11.1., 25.1., 8.2., 22.2. atd. )
Zastupitelstvo obce neřešilo na letošní rok novou obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku k nakládání s odpady, obec tedy ani při stále stoupajících nákladech na jejich
likvidaci nebude zvyšovat pro rok 2021 poplatek. Chceme Vám tak poděkovat za viditelně
se zvyšující počet vytříděného odpadu. Nesmíme v této snaze ale nijak polevit, spíše
naopak. Je potřeba, aby nás bylo ještě víc.
PRO INFORMACI: Vláda ČR rozhodla o zvýšení ceny skládkového za komunální
odpad od 1.1.2021 z 500,- Kč/t na 800,- Kč/t (tj. + 60 %). Od stejného termínu dále
schválila navýšení maximální částky poplatku za komunální odpad na občana z 1000 Kč
na 1200 Kč/rok (v Kruhu platíme 576,- Kč/rok). Poplatek zatím nezvyšujeme i s vědomím,
že nakládání s odpady bude obec dotovat ze svého rozpočtu v letošním roce daleko více,
než tomu bylo doposud (kolik to je najdete dále v textu). Ušetřit na konečné ceně za likvidaci
komunálního odpadu je možné jeho zodpovědným tříděním každým občanem
i chalupářem (to mimo jiné například znamená, že budeme dávat do kontejnerů a pytlů
pouze ten odpad, pro který jsou určeny). Obce budou potom podle toho i hodnoceny
a konečná cena je tak na nás všech. Uvidíme, jak se to bude dařit a podle toho se bude muset
obec k poplatku zachovat. A znovu upozorňujeme, že je celkem jedno, kdo pro nás bude
nakládání s odpady zajišťovat, podmínky budou mít všichni stejné. Ještě jednou připomínáme,
že konečnou cenu můžeme částečně ovlivnit všichni poctivým a zodpovědným tříděním
odpadů. Pokud uvidíme, že kontejnery po obci nestačí, zajistíme v co nejkratší době další.
I proto Vám musíme opět připomenout, co přijde do kontejnerů umístěných po obci.
DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ ODKLÁDEJTE POUZE PET LAHVE, NEVHAZUJTE DO NICH ŽÁDNÉ IGELITOVÉ OBALY NEBO TAŠKY, VE KTERÝCH
LAHVE PŘINESETE A UŽ VŮBEC NE ŽÁDNÉ JINÉ PLASTY. NAKONEC TO NA
NICH JE I DOCELA ZŘETELNĚ NAPSÁNO. DO MODRÝCH KONTEJNERŮ
ODKLÁDEJTE POUZE PAPÍR, DO KONTEJNERŮ (BOXŮ) PRO SKLO DÁVEJTE
PODLE JEJICH URČENÍ BUĎ BAREVNÉ, NEBO ČIRÉ SKLO. VEŠKERÝ JINÝ
MATERIÁL VHOZENÝ DO KONTEJNERU ZPŮSOBUJE PROBLÉMY PŘI JEJICH
ODVOZU DO DRTIČKYAHLAVNĚ TAKÉ SNIŽUJE I KONEČNOU CENU.
Takto „vytříděný/nevytříděný“ materiál ztrácí na svém účelu i hodnotě a většinou
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potom končí na centrální skládce komunálního odpadu a potom ve spalovně. Obec tak
přichází o finanční bonus od firmy Eko - Kom.
Proto znovu připomínáme: ŽLUTÉ KONTEJNERY V NAŠÍ OBCI JSOU JEDINĚ
A VÝHRADNĚ POUZE PRO PET LAHVE, NE PRO JAKÉKOLIV JINÉ PLASTY
A IGELITY. PRO ODKLÁDÁNÍ OSTATNÍCH PLASTŮ (včetně polystyrenu) SLOUŽÍ
ŽLUTÉ PYTLE S NÁPISEM PLASTY Z DOMÁCNOSTI POSKYTOVANÉ ZDARMA
OBECNÍM ÚŘADEM (obec za ně samozřejmě zaplatí). JEŠTĚ JEDNOU: ŽLUTÉ
KONTEJNERY, KTERÉ MÁME V OBCI, JSOU POUZE NA PET LAHVE A NE NA
JAKÝKOLIV JINÝ ODPAD.
Za obchodem je od posledního čtvrtletí roku 2019 také box pro odkládání plastových
nádob s použitým rostlinným olejem. Pokud o něm ještě nevíte, tak i takovou možnost teď
v obci máme. I jeho využitelnost se postupně zvyšuje.
Na obecního úřadu dostanete zdarma žluté pytle na plasty z domácnosti, oranžové pytle
na obaly TETRAPAK (krabice od mléka, džusů...) a šedivé pytle na drobný kovový odpad
(plechovky po krmení pro kočky, pejsky, konzervy...). V průběhu minulého roku jsme přidali
i pytle na plast, drobný kov a komunál ke kontejneru u hřbitova. I tady tedy můžete co nejvíce
třídit.
Pro Vaši informaci: kontejnery na PET lahve a na papír jsou vyváženy pravidelně jednou za dva týdny, to zajišťuje svozová firma. Kontejnery na sklo, bio odpad a použité
rostlinné oleje, stejně jako odvoz pytlů s vytříděným odpadem na objednávku obce po
jejich naplnění.
Od 1.1.2019 do 31.12.2019 byl v Kruhu vytříděn do plastových pytlů a do kontejnerů tento
odpad:
Papír …………… 3,96 t
Rostlinný olej ………….……… 0,07 t
Plast ………….... 9,55 t
Obaly Tetrapack ……………..... 0,96 t
Sklo bílé ………. 3,16 t
Sklo barevné ……………...….… 3,84 t
Celkem: 21,54 t
+ Biomasa ……………………… 375 m3
Za vytříděný odpad jsme od firmy Eko - Kom obdrželi
v roce 2010 – 61.234,- Kč
v roce 2012 – 58.154,- Kč
v roce 2014 – 53.862,- Kč
v roce 2016 – 70.021,- Kč
v roce 2018 – 74.499,- Kč

v
v
v
v
v

roce 2011 – 61.454,- Kč
roce 2013 – 47.042,- Kč
roce 2015 – 55.690,- Kč
roce 2017 – 72.248,- Kč
roce 2019 – 80.553,- Kč

Obci to snižuje finanční náklady na odpadové hospodářství. Za rok 2019 to bylo 146,99 Kč na
poplatníka. Kolik to bude v dalších letech ještě uvidíme, věříme ale, že vydržíte a hodnota
vytříděného odpadu bude i nadále stoupat.
Likvidace biologicky rozložitelných odpadů.
Pro náš region byla v květnu 2010 vypracována variantní studie zavedení systému sběru a zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Svazek obcí Jilemnicko se jako jeden
z prvních do likvidace bio odpadu aktivně zapojil. Na parkovišti pod Subtropickým
zahradnictvím je přistaven od jarních měsíců do začátku zimního období kontejner pro
odkládání tohoto odpadu (není možné určit přesné datum kdy to bude, kontejner se
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odváží až při ochlazení). Můžete do něho odvážet travní a drobnou dřevní hmotu, listí,
zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, plevelné rostliny, piliny, hobliny, kůru, popel ze dřeva,
peří, chlupy, vlasy, zeminu, kávovou sedlinu, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů,
zvadlé květiny, zeminu z květináčů, podestýlku domácích býložravých zvířat, zbytky
vařených jídel neživočišného původu. Určitě do kontejneru nepřijdou tekuté zbytky jídel,
oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné látky. Po naplnění je
kontejner odvážen na centrální kompostárnu, kde je jeho obsah dále zpracováván.
Přidávají se do něho i rozštěpkované větve. Postupně se z uložené hmoty vytváří kompost,
který se dá dále používat k mulčování zahrad nebo i jako hnojivo. Přistavení kontejneru
se určitě neminulo svým účinkem, vyvážíme ho v poslední době stále častěji. Za rok 2020
obec za zajištění kompostování zaplatila 54.000,- Kč + 12.075,- Kč na obnovu majetku
(např. rozšíření kompostárny, opravu techniky apod.), tedy o 35.430,- Kč než za rok 2019.
Při porovnání s předchozím rokem je vidět, že obec (domácnosti) vyprodukuje bioodpadu
víc. Náklady na likvidaci tohoto odpadu plně hradí obec ze svého rozpočtu. V případě, že
budete mít zájem o kompost vzniklý na skládce, obraťte se na obecní úřad a budeme
hledat cestu, jak ho k Vám dopravit.
Vývoz kontejneru na kompostárnu nám zdarma zajišťuje obec Roztoky u Jilemnice
svými prostředky jako protislužbu za dovoz obědů a svačin do roztocké školky.
Děkujeme
Skutečné náklady obce v roce 2019
(poplatek za odpad se vypočítává z předchozího roku, proto 2019)
Netříděný odpad: směsný odpad (vývoz + nájem za popelnice) ….....………….. 373.688,(pro porovnání za rok 2020 to bude: 410.668,-)
kontejnery ……………………………………..……….…. 41.631,(pro porovnání za rok 2020 to bude: 41.184,-)
nebezpečný odpad ……………………………………….… 9.417,(pro porovnání za rok 2020 to bude: 12.894,-)
celkem 424.736,- Kč : 548 (počet poplatníků) = 775,06 Kč
Tříděný odpad : papír …………....……. 30.757,Tetra pack ..................... 4.607,plasty z domácnosti.... 96.546,sklo ............................ 19.476,kompostování ............ 30.645,rostlinný olej ................ .... 655,celkem 151.386,- Kč : 548…………………... = 276,25 Kč
Skutečné celkové náklady na poplatníka za rok 2019 činily 1051,31 Kč. Po odečtení
příspěvku na vytříděný odpad od firmy Eko - Kom v roce 2019 146,99 Kč na poplatníka jsou
náklady 904,32 Kč na poplatníka (v předchozím roce to bylo 948,17 Kč). Rozdíl mezi
vybíraným poplatkem od občanů a celkovými náklady (328,32 Kč) je hrazen z prostředků obce,
tedy i z Vašich peněz.
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Český červený kříž Kruh
Sešel se rok s rokem a my můžeme bilancovat, co se nám v roce 2020 povedlo i nepovedlo
uskutečnit. Začátkem roku 2020, a to 29. února 2020, opět MS ČČK Kruh pořádala 11.
Společenský ples ČČK v Kruhu v sále místní sokolovny. K tanci nám hrála skupina Gradace
z Turnova. Pro návštěvníky jsme měli připraveno předtančení v klasických a v latinskoamerických tancích. Všem přítomným se bál líbil.
V březnu nás v dalších akcích zastavil Covid – 19. Nemohli jsme svolat členskou schůzi
ČČK, tak jsme se telefonicky domluvili s členkami a dalšími šičkami, že pomůžeme státu
ochránit lidi v naší obci a i další potřebné občany. Tyto ženy začaly šít roušky, místní občané
nám posílali pro sebe nepotřebné látky a my z nich šily různobarevné roušky. Děkuji touto
cestou těmto šičkám; Martině Bukovské, Darině Lukešové, Markétě Pudilové, Evě Heřmanské
a Daně Pršalové, které ušily celkem 1 531 ks roušek. Roušky jsme za ČČK darovaly, kromě OÚ
v Kruhu, ještě do Jánských lázní, domovů důchodců, dětských domovů a do různých obchodů
a služeb. Všude nás vítali s otevřenou náručí, protože roušek bylo stále málo. Jako Červený kříž
jsme působili v celém okrese Semily. Sehnali jsme i 40 litrů potřebné dezinfekce a pomáhali
starším občanům.
Další akcí byla sbírka ošacení pro Diakonii Broumov, naplnilo se nákladní auto, takže v této
době to byl velký úspěch. V červnu OÚ Kruh pořádal dětský den, na kterém spolupracovaly
spolky z obce, my jako ČČK jsme se prezentovali svým stanovištěm, kde děti poznávaly léčivé
byliny a vyzkoušely si obvazovou techniku. Za své vědomosti děti dostávaly taštičky na různé
věci a sladkosti. Na konci července jsme se zúčastnili bleskového turnaje v kopané, kde jsme
působili jako zdravotní dohled a v případě nutnosti i poskytli první ošetření (viz foto). V září
jsme již mohli uspořádat zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic. Měli jsme krásné počasí
a i s rouškami na ústech jsme výlet dobře zvládli. Dále jsme měli v plánu uspořádat adventní
odpoledne, ale všechny akce kvůli pandemii musely být zrušeny. Tuto akci bychom chtěli
přesunout na Velikonoce, jestli nám to ovšem pandemie dovolí.
A plán na rok 2021? - začátkem března - 12. Společenský ples ČČK, v dubnu - sbírka
Diakonie Broumov, v červnu - dětský den, v září - výlet dle přání členů ČČK, v říjnu - zájezd do
vinného sklípku a v listopadu - adventní odpoledne. Snad se nám všechny plány povedou
uskutečnit. V roce 2021 Vám přeji hlavně hodně zdraví a rodinné pohody.
Předsedkyně ČČK Kruh Dana Pršalová
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Sbor dobrovolných hasičů

KRUH

Hasičský sbor v Kruhu má k 30.11.2020 82 členů; 48 mužů, 14 žen a 20
mladých hasičů. V roce 2020 se členská základna rozrostla o 2 mladé hasiče
ZALOZENO
L.P. 1888
a 1 ženu, 1 muž a 2 mladí hasiči přestoupili do jiného sboru a s jedním mužem jsme
se v říjnu naposledy rozloučili.
Jak všichni víme, rok 2020 byl jiný než roky předchozí. Činnost sboru od března do konce
roku paralyzovala s malou přestávkou pandemie Covidu – 19. Proto jsme nemohli uspořádat
drtivou část plánovaných kulturních akcí a ostatní činnosti byly omezeny na minimum nebo
přesunuty na další rok.
11. ledna proběhla Výroční valná hromada našeho sboru, kde jsme zhodnotili společně
s hosty z ostatních sborů, starostou OSH ČMS Semily Arnoštem Černým a zástupci Obce Kruh
rok předchozí. Následná činnost se ubírala k přípravám na únorový Hasičský bál, který proběhl
v sobotu 1. února za velmi pěkné účasti a byl velice povedený. V červnu jsme položili dlaždice,
které chyběli pod pergolou za hasičskou zbrojnicí. 28. června jsme společně s Obcí Kruh
a ostatními spolky v obci uspořádali Zábavné odpoledne pro děti. Děti získaly třeba poukazy na
„trochu opožděnou“ pouť nebo drobné dárečky. Tato akce byla poslední kulturní akcí, kterou
jsme mohli v roce 2020 uspořádat. 26. září proběhly volby starosty a dalších funkcionářů
Okresního sdružení hasičů ČMS Semily. Z voleb mimo jiné vzešla nová starostka OSH Semily
Kateřina Slavíková. Během celého roku pokračovalo naše zapojení do programu „Recyklujte
s hasiči“, kdy jsme sbírali vysloužilý elektroodpad, který jsme následné předali do chráněné
dílny k recyklaci. Když to vládní opatření dovolily, tak jsme se účastnili akcí v sousedních
i vzdálenějších obcích: Výroční valné hromady v Levínské Olešnici a v Roztokách, Setkání
představitelů sborů v Semilech, Okrskové schůze v Levínské Olešnici, Charitativní pouti na
Rozkoši, Oslav 130 let založení hasičského sboru v Kundraticích. Dle možností se scházel
i výbor našeho sboru.
Členové výjezdové jednotky Obce Kruh (JSDHO) se po celý rok věnovali školení, výcviku,
údržbě techniky, výstroje, výzbroje a ostatního svěřeného majetku. Dále jsme pomáhali
v jarním období s rozvozem informačních letáků a ochranných pomůcek v souvislosti
s pandemií Coronaviru, umyli koupaliště před novou sezónou, pokáceli kalamitní stromy na
fotbalovém hřišti. 14. února byla naše jednotka povolána ke spadlému stromu u čp. 147. Další
mimořádnou událostí byl 10. dubna požár vzrostlé a staré vrby u čp. 45. Při obou událostech
jsme spolupracovali s jednotkou HZS LK Jilemnice. Aktuálně má jednotka 10 členů, je
zařazena v kategorii jednotek JPO V, které vyjíždějí do 10 minut od vyhlášení poplachu
a zasahují pouze v katastru vlastní obce. Z tohoto důvodu jsme nebyli povoláni k velkému
požáru objektu firmy Tropico do Roztok, i když v Kruhu na koupališti bylo během zásahu
zřízeno čerpací stanoviště pro doplňování cisteren pro kyvadlovou přepravu hasební vody.
Do technického vybavení jednotky letos přibyla aplikace JAY Systém od firmy TELwork pro
chytré telefony, která slouží pro svolávání jednotky, popisuje podrobně událost, zobrazí ji na
mapě a naviguje na místo. Dále jsme získali nové zásahové ochranné kalhoty, kabát a reflexní
výstražnou vestu. Materiálové vybavení bylo pořízeno z prostředků Obce Kruh s přispěním
z dotačního programu Libereckého kraje.
Do činnosti oddílu mladých hasičů značně zasáhla pandemie Coronaviru, Účast na
schůzkách byla malá, děti chodily nepravidelně, proto se nepodařilo zúčastnit se žádné soutěže.
„Čest sboru“ na soutěžích zachraňoval letos jako jediný smíšený tým dorostenců, který se
během léta zúčastnil několika soutěží v požárním útoku. I když soutěžili v novém složení,
pouze po pár trénincích, tak se nikdy úplně neztratili. Jisté je, že nasbírali mnoho zkušeností,
které uplatní určitě v dalších soutěžích dorostu, případně již v kategorii mužů nebo žen. Snad
rok 2021 nabídne lepší podmínky pro činnost oddílu mladých hasičů...
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Životní jubilea oslavili: Jindřich Vancl 70 let, Jana Lukešová 70 let, Karel Kužel 65 let,
Zdeněk Chlup 85 let, Jana Bryknerová 75 let a Zdeněk Buchar 75 let.
14. října jsme doprovodili na poslední cestu dlouholetého člena sboru, bývalého velitele
družstva, člena výboru a kamaráda Karla Kmínka. Čest jeho památce.
Nakonec bychom chtěli poděkovat Obci Kruh za podporu jak jednotky, tak i sboru a našich
mladých hasičů. Doufáme, že nám zachová přízeň a bude nás podporovat i nadále. Největší
díky patří našim členům za jejich činnost pro sbor i naši obec.
Budeme se těšit a doufat, že se příští rok vše vrátí „do starých kolejí“ a budeme se zase
potkávat nejen na akcích našeho sboru :-)
Roman Kužel st. starosta SDH Kruh
Roman Kužel ml. velitel SDH Kruh
Pokud to vládní opatření umožní, tak Vás v roce 2021 srdečně zveme na akce, které pořádáme nebo spolupořádáme:
30.01.
Hasičský bál ............................. odloženo na 29.1.2022
05.06.
Pouťové posezení
14.08.
Posezení pod lípou
27.11.
Adventní podvečer
Adalší...
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Sokol Kruh
Kružský Sokol, oficiálním názvem Tělocvičná jednota Sokol Kruh, má
k 30.11.2020 registrovaných 65 sokolů. 15 dospělých a 50 dětí.
V letošním roce jsme chtěli začít navázáním na úspěšný první ročník závodu v biatlonu
smíšených družstev. Bylo jasné, že se musíme připravit na větší počet závodníků. Radovan
Hrdlička zhotovil dalších pět sklopných terčů, tudíž by mohlo startovat až deset družstev
najednou. Krakonoš nám ale neseslal žádný sníh z hor, a tak zůstalo jen u příprav. Snad se
v letošní zimě dočkáme sněhové nadílky a tím pádem i biatlonu. Stejný osud jako biatlon potkal
„Sjezd na čemkoliv“, který Sokol pomáhá pořádat Kružským maticím. I tady jsme připraveni,
pokud bude trocha sněhu, po Novém roce druhý ročník uspořádat.
Tradičně hojně navštěvovaný a oblíbený byl oddíl ZRTV (základní rekreační a tělesná
výchova). Do poloviny března se každou středu večer scházelo v sokolovně třeba i 20 dětí.
Zdeněk Bošek s Ivou a Petrem Albrechtovými jim připravovali hry a soutěže, ve kterých si děti
rozvíjely motoriku a pohybové schopnosti.
Situace v oddílu kopané se stabilizovala. Podařilo se nám „sehnat“ na přestup dva hráče
a brankáře. Můžeme se také spolehnout na spolupráci s Roztokami, od kterých si v případě
nedostatku vlastních hráčů, půjčujeme předem dohodnuté fotbalisty.
13.6.2020 se za krásného letního počasí uskutečnil tradiční Dálkový pochod Hanče a Vrbaty.
Letos se startem a cílem na fotbalovém hřišti. Oficiálně se šly trasy 5 a 15 km, ale někteří
pravidelní účastníci si trasu protáhli podle svých schopností. Zúčastnilo se 115 spokojených
pochodníků.
Sokol se také podílel na přípravách dětského dne, konaného 28.6. Na děti zde čekalo mnoho
zábavných i poučných disciplín, sladké odměny a souběžně probíhající pouť.
Z důvodu, který je každému znám, Sokol letos nemohl uspořádat tradiční Čarodějný večer,
dětský karneval, taneční zábavy, divadlo na fotbalovém hřišti ani silniční běžecký závod
Kružská kundratická. Věřím, že si v tomto roce vše vynahradíme...
Jindřich Vancl, Jednatel
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Sokol Kruh

Oddíl kopané

Uplynulý rok fotbalu moc nepřál. Možná i předzvěstí
všeho mohla být událost z listopadu 2019, kdy naše hřiště
navštívilo stádo divokých prasat.Ajako by chtělo naznačit,
co nás v dalším čase bude čekat. „Rozoraná“ plocha byla ručně několika málo lidmi srovnána
a čekalo se na jarní odvety. Ty se ale už nerozeběhly. A tak se stalo něco, co jsme určitě nikdo
nezažil. Žádná soutěž od 3. nejvyšší až po ty
okresní neměla vítěze, nikdo nesestupoval,
postupovalo se spíše po dohodě. A tak jsme čekali,
co se bude vůbec dít. Po uvolnění opatření jsme se
dostali na hřiště až na konci června a poprvé
v kružské fotbalové historii se zúčastnili turnaje
v Podhradí u Jičína, který spolu s námi hrála
družstva z okresů Jičín a Mladá Boleslav. Po
možná překvapivém úvodním vítězství nad SK
Robousy, který hraje okresní přebor Jičínska,
jsme v dalších zápasech s družstvy z „pralesa“ už
neudělali ani bod a domů odjížděli poslední.
„Útěchou“ nám mohla být cena pro posledního, která měla vůči ostatním oceněním určitě
největší hodnotu. Litrová lahev bousovského Bocmana nebyla k zahození.
Potom už na nás čekal náš domácí turnaj. Letos 67. ročník Bleskového turnaje o putovní
pohár obce Kruh proběhl 1.srpna, a možná i díky hladu po fotbalu k nám přijelo znovu
8 družstev. Hrálo se tak jako dřív. Tedy ve skupinách a potom o umístění. Zase bylo i to nejhezčí
na celém turnaji, a to zápas o první místo, finále. Turnaje se zúčastnila tato družstva: domácí
Sokol Kruh, Sokol Roztoky, Sokol Mříčná (okres Semily), Sokol Radčice (okres Jablonec nad
Nisou), Jiskra Podhůří pod názvem FC Harta (okres Trutnov), Sokol Nemyčeves (okres Jičín),
SK Slavia Praha a poprvé Sokol Plasy z okresu Plzeň sever.
Po nečekaně výborném vstupu do turnaje jsme měli i možnost dostat se až do finále, gól
v nastavení nás však o něj připravil a nakonec z toho bylo konečné čtvrté místo. Turnaj odřídili
rozhodčí Milan Mašek a Pavel Liška ze Semil, kteří v jeho průběhu udělili dvě žluté karty za
fauly.
V dresu domácích se během turnaje vystřídali:
v brance: M.Jerie
v obraně: Mich.Salátek, M.Kaván, L.Zikeš, M.Martin, Fr.Boukal
v záloze: Mar.Salátek, M.Šauer, R.Ruml, M.Šmíd, D.Jebavý, M.Salaba
v útoku: T.Zikeš, J.Kužel, P.Kříž, F.Horčička
zápasy: 1. Sokol Plasy
- FC Harta
2:2
2. Sokol Mříčná
- Sokol Roztoky
1:2
3. Sokol Kruh
- Sokol Nemyčeves 2 : 1 – zápas se nám celkem povedl a brzy
jsme mohli jít i do vedení, svoje dobré šance ale bohužel zahodili Honza Kužel i Tomáš Zikeš.
K vedení nám pomohla penalta, kterou Honza Kužel proměnil. Ve druhé půli zvýšil náskok
Michal Martin a vypadalo to, že si jdeme možná i trochu překvapivě pro všechny body. Ale
proč to dělat jednoduše. Po chybě soupeř snížil a až do konce jsme se báli o výsledek.
4. SK Slavia Praha - Sokol Radčice
5:0
5. Sokol Plasy
- Sokol Roztoky
0:0
6. Sokol Mříčná
- FC Harta
1:0
7. Sokol Kruh
- Sokol Radčice
3 :1 – od začátku jsme měli jasně navrch
a bylo jen otázkou času, kdy se povede otevřít skóre. První se trefil Honza Kužel, chvíli po něm
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i Pavel Kříž a na začátku druhé půle znovu Honza Kužel. Potom jsme polevili a soupeři
dovolili vstřelit branku. I tak se nám vstup do turnaje hodně povedl
8. SK Slavia Praha - Sokol Nemyčeves 0 : 3
9. Sokol Plasy
- Sokol Mříčná
1:3
10. Sokol Roztoky - FC Harta
1:0
11. Sokol Kruh
- SK Slavia Praha 0 : 1 – Hodně smolný zápas jsme odehráli
s možná největším favoritem (před turnajem, v průběhu už ne). Začátek patřil nám a Honza
Kužel neproměnil 3 šance na vstřelení gólu. Potom přebral iniciativu na svoje kopačky soupeř
a moc nám míč nepůjčoval. Zakončení mu však chybělo, snad jenom jednou po naší chybě bylo
zle. Blížil se konec zápasu a kýžený bod pro finále byl na dosah. Běželo nastavení a rozhodčí
nařídil druhý roh po sobě. Centrovaný míč si Milan Šauer nešťastně srazil do vlastní branky
a bylo po naději. Nabízí se také otázka, proč ten druhý roh byl vůbec odpískán, to se domácím
„nedělá“.Ale teď vážně. Prohráli jsme a finále bylo pryč.
12. Sokol Radčice - Sokol Nemyčeves 1 : 4
Konečné tabulky skupin:
„A“
1.
Sokol Roztoky
2.
Sokol Mříčná
3.
Sokol Plasy
4.
FC Harta

3210
3201
3111
3003

3:1
5:3
3:3
0:4

7
6
4
0

„B“
1. Sokol Nemyčeves
2. Sokol Kruh
3. SK Slavia Praha
4. Sokol Radčice

3201
3201
3201
3003

8:3
5:3
6:3
2 : 12

6
6
6
0

zápasy o umístění:
o 7. místo
FC Harta
- Sokol Radčice
1:0
o 5. místo
Sokol Plasy
- SK Slavia Praha
2:0
o 3. místo
Sokol Mříčná
- Sokol Kruh
1 : 0 - na obou týmech
bylo vidět, že už toho mají „plné zuby“, a tak se nehrál nijak pěkný fotbal, spíše naopak. Domácí
hráči to spíše už jenom odchodili, a tak soupeř využil jedno zaváhání v defenzivě a připravil nás
tak i o třetí místo.
Finále
Sokol Roztoky - Sokol Nemyčeves 3 : 1
Konečná tabulka: 1. Sokol Roztoky
2. Sokol Nemyčeves
3. Sokol Mříčná
4. Sokol Kruh
5. Sokol Plasy
6. SK Slavia Praha
7. FC Harta
8. Sokol Radčice
Po turnaji byl vyhlášen nejlepším brankářem Jan Švajdlenka ze Sokola Plasy a střelcem Jan
Marek ze Sokola Nemyčeves, který dal 5 branek. Turnaj byl málem narušen díky oprávněnému
protestu Nemyčevsi v posledním zápase ve skupině. Radčice měli málo hráčů, a tak si je
„půjčovali“ od Slavie. Když najednou Nemyčeves prohrávala o dva góly a z ničeho nic jim
finále „utíkalo“, tak chtěli družstvo na protest proti porušení směrnic z turnaje odvolat. Dění na
hřišti se po zásahu pořadatelů uklidnilo, Radčice postavili svoje lidi a zápas se hrál znovu od
začátku. Roztoky asi turnaj vyhráli zaslouženě, ale kdo ví, kdyby se do finále dostal i Kruh.
Stačilo pár vteřin a věřme tomu, že by se domácí proti největšímu rivalovi vyhecovali a hodně
by ho na hřišti potrápili. Jejich předvedené výkony v turnaji nás k této myšlence hodně opravňují. Škoda, finále mohlo být jako řemen a bylo by to vyvrcholení turnaje, jak má být.
A nic by na tom nezměnila ani skutečnost, že si teď navzájem snažíme pomoci. Derby je
a vždycky bude derby. Tak snad někdy příště.
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Za dva týdny po turnaji se rozeběhla očekávaná okresní soutěž. Možná i díky dění v nedohrané sezóně bylo v „pralese“ 12 družstev, v přeboru jenom 10. Znovu jsme se spojili se sousedy
z Roztok a tak nám v prvních třech zápasech mohli pomoci svými hráči. Některé zápasy se nám
hodně povedli (Studenec „B“, Rovensko „B“, Horka, vysoké vítězství s Přepeře „C“ bylo spíše
povinné, soupeř přijel s 8 hráči), jiné jsme zase dost projeli (Bozkov „B“,
v Zálesní Lhotě nám chybělo pět hráčů a jako už tradičně venku v Tatobitech). V našich
zápasech padalo hodně branek, o čemž i svědčí „naše“ průměrné skóre na zápas 3,78 : 3,11.
V průběhu soutěže jsme se dostali dokonce dvakrát na chvilku do vedení, nakonec jsme
v rozehraném ročníku na čtvrtém místě. Honza Kužel vede tabulku střelců s 24 vstřelenými
góly. Dalším plusem podzimu byla i 300. vstřelená branka v barvách Kruhu Martina
Chomaniče. Podzim byl nakonec předčasně zastaven dvě kola před koncem. Co se bude dít dál
teď nedokáže nikdo říct. Uvidíme, co nám dovolí jaro.
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Bilance roku 2020: 17 9 0 8 40 : 43 SK Robousy 1 : 0, SK Češov 0 : 2, SK Podskalan Podhradí
0 : 8. SK Židněves 0 : 1, Sokol Nemyčeves 2 : 1, Sokol Radčice 3 : 1, SK Slavia Praha 0 : 1, Sokol
Mříčná 0 : 1, SK Semily „B“ 6 : 3, Sokol Bozkov „B“ 2 : 8, SK Studenec „B“ 6 : 2, Sokol
Rovensko „B“ 5 : 1, SF Studenec 5 : 2, FK Přepeře „C“ 6 : 0, Sokol Zálesní Lhota 1 : 6, Sokol
Horka 3 : 2, 1. FC Tatobity 0 : 4
Střelci: J.Kužel 27×, M.Martin 5×, M.Jerie2×, M.Chomanič 2×, P.Kříž, Mar.Salátek,
Mich.Salátek, M.Salaba
Penalty: 6 : 4 (6 : 2)
ŽK: 6 : 7 Mar. Salátek, L.Hujer, M.Martin, T.Hasman, M.Salaba, L.Zikeš
ČK: 0 : 1
Historická zápasová bilance 1938 – 2020 (chybí roky 1966 – 68) sehráno 3284 zápasů,
z toho 1.166 × vítězství, 590 × remíza a 1.528 × porážka, skóre 6879 : 8668 (-1872)
Historická střelecká tabulka k 30.10.2020
513 Salátek Marek
339 Kužel Jan
300 Chomanič Martin
234 Zikeš Tomáš
225 Jerie Václav
196 Michal Salátek
182 Paulů Miloslav
147 Buchar Jan
144 Haken Petr
139 Brykner Jan
133 Salátek Zdeněk
124 Kužel Jiří
118 Pošepný Jiří
114Albrecht Jiří st.
113 Pršala Ladislav st.,
108 Nechanický Miloslav st. 103 Sedlák Jiří ml.
101 Pavlata Ladislav ml.
100 Sedláček Stanislav st.
94 Janata Pavel
86 Jerie Martin
Tabulka po nedohrané podzimní části
1.

1.FC Tatobity

9

8

0

1

36:11

24

2.

TJ Sokol Horka

9

6

0

3

43:15

18

3.

FC Víchová

9

5

3

1

30:10

18

4.

TJ Sokol Kruh

9

6

0

3

34:28

18

5.

TJ Sokol Bozkov B

9

5

2

2

44:26

17

6.

SK Studenec B

9

5

0

4

31:29

15

7.

TJ Sokol Zálesní Lhota

9

4

0

5

29:24

12

8.

Sport future Studenec

9

3

1

5

15:24

10

9.

TJ Sokol Rovensko B

9

3

1

5

16:34

10

10.

FK Přepeře C

9

3

0

6

15:35

9

11.

TJ Sokol Horní Branná B

9

1

1

7

18:37

4

12.

SK Semily B

9

1

0

8

13:51

3
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Kino
V roce 2020 byl provoz kina v důsledku světové pandemie Covid 19 mnohem obtížnější.
Jakkoliv se na jaře podařilo velmi brzy obnovit provoz, nabídka filmů neodpovídala tomu, na co
jsme byli v minulých letech zvyklí. Řada českých i zahraničních producentů odložila premiéry
svých filmů na rok 2021. Prodej filmů totiž probíhá celosvětově a zejména hollywoodská studia
neuvolní očekávané blockbustery, dokud nebude otevřena většina kin v USA.
V roce 2020 jsme tedy mohli promítat naplno pouze první dva měsíce v roce. I ty už ale byly
poznamenány jistou obavou z neznámého viru. V tomto období uspěly filmy jako Ledové
království II nebo české filmy Případ mrtvého nebožtíka nebo Zakleté pírko, nová pohádka
Zdeňka Trošky, kterou jsme uvedli ještě ve sváteční předpremiéře. Nejnavštěvovanějším
filmem roku se stal romantický film Příliš osobní známost, v počtu diváků na jednu projekci
zvítězila česká komedie Chlap na střídačku.
Po první vlně pandemie kino otevřelo v červnu a promítalo do poloviny října. Tady se
projevil pokles zájmů diváků. V celorepublikovém kontextu kina v tomto období dosahovala
z výše zmíněných příčin 40% obratu předešlého roku. Uspěla jen české komedie 3Bobule či
drama Havel, Šarlatán a Bábovky.
Kružské kino je připravené díky dostatečné kapacitě k obnovení provozu i za zachování
hygienických opatření. Stejně jako jiná kina ale nevíme, kdy dojde k obnovení provozu.
Ve stávajícím protiepidemickém systému jsou kina zařazena do druhého stupně, profesní
organizace ale vyjednávají o přeřazení provozu kin do třetího stupně s argumentací, že kino
není živá kultura, kde se mluví a zpívá a umí promítat i pro menší počet přítomných osob.
Na novou promítací sezónu jsme lépe připraveni i díky dotaci Státního fondu kinematografie, který podpořil Obec Kruh v záměru kino nadále provozovat, a pro rok 2020 jsme
obdrželi dotaci 30 000 korun, kterou Ministerstvo kultury kompenzuje provozovatelům nezbytné provozní ztráty. Z této dotace jsme pořídili nový web kina, který již nyní funguje
v náhledu na www.kinokruh.cz . Nová internetová prezentace by měla v dalších letech zlepšit
informovanost o našem programu a také kině a jeho atmosféře.
Kino - hospodaření
Počet představení
Počet diváků
příjmy: tržba
dotace

širokoúhlé kino 2020
101
967
115.890,30.000,celkem:145.890,- Kč

výdaje: půjčovné
propagace kina www.stránky
tisk plakátů
materiál
OSAa licence
poplatek kinematografie
odměny zaměstnanci
poštovné
energie

82.941,40.000,5.918,309,1.288,94
1.175,51.229,7.958,14.825,05

celkové financování provozu:

59.753,99 Kč

letní kino 2020
Počet představení
Počet diváků

4
95
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celkem: 205.643,99 Kč

příjmy: tržba
doplatek půjčovného na základě
smlouvy o spolupráci

6.650,8.008,-

celkem: 14.658,- Kč

výdaje: půjčovné
OSA+ intergram
poplatek kinematografie

14.520,72,66,-

celkem: 14.658,- Kč

celkové financování provozu:

0 Kč
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Alkion service s.r.o.
Většina z vás si pravděpodobně v poslední době všimla, že v prostorách místní bývalé mlékárny probíhají stavební úpravy. Je to tak, před několika málo lety jsme celý areál i s přilehlými
pozemky vykoupili od francouzského majitele a naším cílem je vrátit do areálu život a starat se
o něj tak, aby nechátral, ale byl hezkou součástí Kruhu. Kdo jsme a co plánujeme?
Firmu Alkion jsme založili s mým otcem v roce 2009 a od počátku se zaměřujeme především
na čištění vzduchotechnických systémů. Mezi naše největší zákazníky patří hlavně průmyslové
firmy zaměřující se na výrobu dílů pro automobily, ale postupem času se nám podařilo prosadit
i v dalších oblastech. Během několika prvních let do firmy vstoupil také můj bratr a nedávno
převzala řízení financí i naše sestra. Jsme tak rodinnou firmou se vším všudy. Nejsme v tom
však sami. V současné době máme něco málo přes 30 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr
a téměř stále hledáme nové šikovné zaměstnance na různé pozice. Díky skvělým schopnostem
a odvaze našeho týmu techniků se nám postupně daří získávat nové zajímavé klienty, jako jsou
například obchodní centra ve velkých městech (Centrum Chodov, Palladium a podobně) nebo
obchodní řetězce (Globus, Tesco). Stali jsme se také mezinárodní společností, v roce 2018 jsme
založili německou pobočku v Bavorsku. Nejen díky tomu realizujeme pravidelně projekty pro
americké vojenské námořnictvo US Navy nebo cestujeme po světě na zaoceánských lodích
společnosti AIDA – naši technici se tak v posledních měsících podívali do Karibiku, Perského
zálivu nebo do Norska, v minulosti jsme navštívili i Mexiko či Maltu.
Od počátku firmy sídlíme v nájmu v areálu vedle nemocnice v Jilemnici. Protože však stále
rosteme a chceme budovat další prostory, rozhodli jsme se v roce 2017 domluvit odkup areálu
bývalé mlékárny v Kruhu a investovat do jeho rozvoje. Postupně tak chceme vybudovat dílnu,
kanceláře a sklady včetně zázemí pro zaměstnance. Protože však naše budoucí sídlo nebude ve
vzduchoprázdnu, snažíme se od počátku velice intenzivně komunikovat jak s vedením obce
a starostou, tak i podporovat místní obecní život a chceme se stát dobrými sousedy. Zatím jsme
se domluvili s obcí na prodeji zdroje pitné vody, který je na našem pozemku, budeme
pronajímat plochu pro parkování a sponzorujeme některé kružské aktivity jako jsou ples nebo
místní fotbalový klub. Během roku 2021 bychom rádi začali se stěhováním některých částí
našeho vybavení do nově zrekonstruovaných prostor a máme v plánu během příštích let celý
areál v centru obce opravit tak, aby se stal prostorem, za který se nikdo nemusí stydět. Ještě
poznámka na okraj – protože nabízíme především služby a jezdíme za našimi klienty, neprobíhá
u nás žádná hlučná výroba, ani nepotřebujeme provozovat mnoho nákladních vozů. Nemusíte
se proto bát, že by s námi do obce přišel hluk a výfukové emise.
Jak jsem již zmínil, nechceme být jen firmou, která někde sídlí a je v podstatě jedno, co se
kolem děje. Chceme rozšiřovat náš tým zaměstnanců a rádi přivítáme zájemce o práci přímo
z obce. Samozřejmostí je pro nás pokračující podpora místních aktivit a spolků a chceme se
podílet na rozvoji celé obce, ve které budeme doma. Těšíme se na nové sousedství!
Dalimil Petrilák, jednatel a obchodní ředitel
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Tenisový klub Kruh
TK Kruh má k 1.12.2020 30 členů, z toho 8 dětí. V dubnu a květnu proběhly tradiční jarní
brigády s cílem zprovoznit tenisový areál ve středu naší obce. O Velikonocích byl zprovozněn
dvorce č. 1 a 2 spolu s areálem. Začátkem května byla dokončena příprava dvorců č. 3 a 4.
Zájem o hraní tenisu ze strany hostů byl vyšší než v předcházející sezoně, neboť hraní tenisu
ve venkovním prostředí bylo během pandemie povolené. Tréninky dětí probíhaly i přes zrušené
soutěže v režii našeho trenéra Marcela Klápště a rodin.
Tenisová sezóna měla tři části. Před letními prázdninami se odehrála většina tréninků
mládeže a přátelských víkendových čtyřher. O letních prázdninách byly tenisové dvorce opět
pronajaty ČVUT Praha, kterou dlouhodobě zastupuje paní Zídková. V měsících červenci
a srpnu tenisové kluby po celé republice pořádají turnaje, který se děti dle možností svých rodin
účastnily. Podzimní počasí nám přálo a tak poslední trénink mládeže proběhl až v neděli
1. listopadu.
Co se týče majetku, nová boudička dobře přečkala zimu a stále slouží k uskladnění nářadí
a materiálu. Dvě větší hnědé dřevěné lavičky byly prozatím nahrazeny běžnými bílými
lavičkami, které bývají obvykle umístěné přímo na kurtech. Stále nás trápí nedostatek vody.
Zeleň v areálu prosychá a uvažujeme o její obnově.

Tenisovou kroniku vedl předseda na Facebooku.
Zde je ukázka zápisu z jednoho tenisového mače:
Je tenisová sobota, 19. září 8:34 a teplota ve stínu pouze 3 stupně. Venda jižnakropil celý kurt
a začalo se hrát. Před týdnem se rozhodovalo v tiebreacích. Uvidíme, jak to bude probíhat
dneska. Soupeř je aktivní. Všichni vyhrávají své podání – až na předsedu. Jeho servis je zesláblý
a soupeř se lehce ujímá vedení 3:1. Set prohráváme. V druhém setu se lepšíme a srovnáváme na
1:1 na sety. Opět se bude rozhodovat v supertiebreaku. Soupeř vede 2:0. Soupeř vede 5:2.
Soupeř vede 8:5 a začíná se usmívat (!). My s Pavlem jsme zvyklí na všechno. Na soupeře, který
doběhne naprosto ztracený míč a z těžké pozice nás přehodí. Jsme zvyklí i na soupeře, který nás
chce anihilovat za trojdoteky a další podobné lakrosové údery, kterými poslední dobou
pravidelně obohacujeme kružský tenis. S jednou situací si ale poradit neumíme. Soupeře
s úsměvem na líci a jasnou vidinou vítězství před očima prostě vydýchat nedokážeme.
Koncentrujeme se a lépe sledujeme míč. Stav se otáčí a je po chvíli 9:9. Opět měníme strany.
Venda trochu smolně zkazí a Pavel bystře zasáhne na síti. Tiebreak vyhráváme 11:9 a tím i celý
zápas. To je prostě tenis.
Radomír Blažek, předseda TKK
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Mateřská škola
Do naší školky v září letošního roku nastoupilo 18 dětí. Dvanáct dětí je z Kruhu, ostatní
dojíždí z okolních obcí. Celkový počet dětí oproti minulým letům mírně klesl. Díky Obecnímu
úřadu v Kruhu máme pěkné prostředí. V minulých letech byla provedena výměna oken,
kompletně se předělal topný systém, položila se nová podlahová krytina, nainstalovalo se
zařízení na rekuperaci vzduchu a školka se celkově vymalovala. Pochlubit se můžeme i novým
sociálním zařízením v moderním stylu s pestrými obklady.
Během roku se účastníme společenského života ve vesnici. Bohužel letos máme akce
omezené. I přes epidemii covidu jsme se snažili provoz školky pro všechny děti udržet
a předvánoční čas si užít. Všichni jsme se podíleli na výzdobě celé budovy a mnoho vyrobených
dárků si děti nesly domů. Na školní zahradě nás navštívil Mikuláš, anděl a čert s nadílkou. Mrzí
mě, že nemohlo dojít k setkání s rodiči na vánoční besídce s nadělováním dárků od Ježíška, kdy
se víc poznáme, popovídáme, děti si pohrají se svými rodiči. Ale zase tu bylo řešení. Besídka
byla natočena kamerou, elektronicky poslána rodičům a ti tak měli možnost vidět své ratolesti
,,v akci“.
Těší nás i zájem místních i „přespolních“ firem a organizací, kteří školku podporují jak
sponzorskými dary, tak i jinou pomocí. Moc děkujeme! Vše nejlepší do Nového roku, spokojenost a naději v lepší časy!
Za MŠ Ivana Faistaverová

30

Spolek přátel přírody
Začali jsme plni optimismu na jarním zasedání v lednu v Kruhu na Rychtě. Máme za sebou
už 22 let tradice i dostatek zkušeností, víme, co chceme a známe naše možnosti. A tak jsme se
lehce dohodli, co na každý měsíc připravíme tak, aby nás to bavilo i potěšilo. V únoru jsme
vyrazili do Hradce Králové, do soukromého rodinného podniku Petrof, výrobce pianin. A bylo
se na co dívat. Od špičkového zpracování vzácných druhů dřeva, přes technologie
kovoobrábění. Viděli jsme při práci ruční řezbáře, ladiče, prostě řadu nezvyklých procesí, které
dávají vědět o „zlatých českých ručičkách“ ve 112 zemích světa. No a pak to bohužel přišlo,
nechtěli jsme chodit naproti zdravotním problémům někoho z nás, a tak jsme respektovali
veškerá nařízení, která se týkala shromažďování osob. Po čtyřech měsících, kdy jsme si všichni
mysleli, že je problém zažehnán jsme se sešli na „Dnu radosti“, tradiční květnové oslavě. Pod
korunami dubů a borovic jsme si prostřeli, napíchli soudek pivka a bylo nám dobře. V červenci,
v domnění že se nic vážného neděje, jsme ještě vyjeli na Tanvaldský špičák a jeho okolí.
I v srpnu nám vyšla oslava „Sportovního dne“ na jedničku. Dlouho před zářím jsme si
připravovali výlet do kraje „zapadlých vlastenců“. Zkusili jsme to a povedlo se. Malebná
krajina rozhraní Krkonoš a Jizerek si podmaní každého návštěvníka. Tímto výletem se naše
činnost utlumila. Není to veselé vyprávění, ale co přišlo v listopadu, bylo ještě smutnější.
Opustil nás náš kamarád Zdeněk Mečíř. Sympaťák, na jehož názor každý dal a který bude nejen
nám hodně chybět. Nebyl to pro mnoho lidí jednoduchý rok. Vzal nám mnohé, a tak na závěr
alespoň skromné přání, aby se naše snažení obrátilo v radost, abychom si začali vážit maličkostí
a všeho, co se nám zdálo samozřejmostí.
Hodně zdraví přátelé, Stanislav Lukeš
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Krakonošovo zahradnictví
Zakladatelem zahradnictví byl Antonín Šír, který se pěstováním květin jako koníčkem
zabýval celý život. Protože vyrůstal a pracoval za první republiky, měl v sobě podnikatelského
ducha té doby. Přestože za minulého režimu doba drobným živnostníkům nepřála, už tehdy se
prosadil a v rámci místního jednotného zemědělského družstva založil v sedmsedátých letech
Subtropické zahradnictví.
Jakmile to bylo možné a komunistický režim padl, začal v pokročilém věku 77 let podnikat
ve své vlastní firmě. Ta pod původním názvem Zahradnictví v Kruhu vznikla hned v roce 1990.
Nejprve podnik provozoval za skromných podmínek v domácím skleníku pro pěstování
zeleniny, později však vše rozšířil o velký solární skleník a další prostory. Následně se k němu
přidal současný majitel a jeho syn Pavel Šír, který v provozování zahradnictví pokračuje.
V roce 1995 bylo zahradnictví přejmenováno na Krakonošovo a název a logo byly zaregistrovány jako ochranná známka.
Krakonošovo zahradnictví se od začátku specializovalo na pěstování spíše exotických
květin a rostlin. V současné době, kdy si firma připomíná třicáté výročí vzniku, se také
zabýváme pěstováním a prodejem užitkových a okrasných rostlin a užitkových i okrasných
stromků. Prodáváme velmi úrodné borůvky kamčatské a kanadské i borůvky alasky, dále
rostliny citrusové, subtropické či skalkové, astry nízké i vysoké, mnoho skalniček,
rododendronů a azalek, velké množství odrůd jehličnanů, skalkových rostlin a jiné. Od začátku
byla obchodní strategie zaměřena na zasílání produktů na objednání, později přibyl i přímý
prodej. Nyní je v provozu také e-shop na webových stránkách:
www.zahradnictvi-eshop.cz kde je možno si objednat velký sortiment nejen výše uvedených
produktů.
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Subtropické zahradnictví
Subtropické zahradnictví Kruh bylo založeno v roce 1976 Jednotným zemědělským
družstvem Roztoky – Kruh. Bylo to první zahradnictví, které se u nás specializovalo na
pěstování exotických rostlin. Po roce 1989 zřejmě přestalo být pro zemědělské družstvo
přínosem, a tak v roce 1993 přešlo do soukromých rukou. Zahradnictví si nejdříve pronajal
a pak odkoupil Pavel Beran. Po několika nelehkých letech, během kterých bylo zejména
potřeba dořešit problémy s pozemky, na kterých bylo zahradnictví postaveno, se postupně
začalo s nákladnou rekonstrukcí a modernizací. Byly opraveny staré pěstební skleníky
a vybudovány nové. Staré a energeticky nevyhovující foliáky byly nahrazeny modernějšími.
Také se podařilo vybudovat velmi pěkné a přehledné prodejní plochy včetně prostorné
pokladny. Zahradnictví také nyní disponuje moderní expediční halou a dostatečnými
skladovacími prostorami. Můžeme tak každoročně vyexpedovat desetitisíce zásilek. Během
několika posledních let se také povedlo vybudovat více než 1000 m2 pěstebních stolů se
systémem příliv-odliv. Tato technologie pěstování nám přináší veliké úspory v nákladech na
práci spojenou se zaléváním a ošetřováním rostlin a také velmi významnou úsporu vody. Ale
i tak se musí o rostliny stále někdo starat, a tak do našeho kolektivu hledáme šikovného
a spolehlivého člověka na pozici zahradníka. Vyučení v oboru není podmínkou a klidně to může
být vyučený zámečník či elektrikář. Důležité je, aby měl vztah k rostlinám a tato práce ho
bavila. Rádi ho vše naučíme. Takže pokud někdo o někom ve Vašem okolí víte, tak mu tento
článek předejte.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem našim zákazníkům, kteří nám i v tomto zvláštním
a nestandardním roce zachovali přízeň. Budeme se na Vás opět těšit na jaře 2021 a doufáme, že
se na Vás již budeme moci usmívat bez roušek. Za kolektiv Subtropického zahradnictví Kruh
Vám vše nejlepší do roku 2021 přeje Pavel Beran.
S pozdravem Pavel Beran, Subtropické zahradnictví Kruh, www.zahradnictvikruh.cz

TOP PRODUKT

TOP PRODUKT

TOP PRODUKT

TOP PRODUKT

34

Rybářský svaz
Za úspěch lze označit výsledky pstruhové líhně v Poniklé – Nové Vsi v sezóně 2019/2020.
Svojí produkcí se podílela na zarybnění toků Severočeského a Východočeského kraje.
Z produkce líhně jsme v květnu vysadili do toku Jizery a Jizerky 170.000 ks plůdku pstruha
obecného a 40.000 ks sivena amerického. Do rybníků Kruh a Javorek bylo vysazeno10 q kapra
obecného, do rybníku Zákřežník v k.ú.Martinice v Krkonoších 12 q.
Jako správní hospodáři směřujeme svoji činnost nejen k ochraně svěřených rybářských
revírů, ale i údržbě hmotných majetků organizace. Největší investiční akcí r. 2020 byla
rekonstrukce přívodního potrubí vody do budovy líhně. Plánovaný záměr z důvodu náročnosti
byl proveden dodavatelsky, za přispění našich členů.
Práce s mládeží po nařízení vlády ČR ohledně zabránění šíření koronaviru – Covid 19 je
pozastavena. Registrováno je 65 děti do věku 15 let.
Za neúspěch lze označit podzimní výlovy generačních ryb. Cílem výlovů je získání pohlavních produktů ryb pro potřebu pstruhové líhně. Selhání nelze omlouvat zdravotním stavem
vyškolených členů lovných čet, ale na vině je naprostý nezájem členské základny o dění
v organizaci.
Do budoucna nás čekají velké změny stanov a jednacího řádu ČRS. V novém roce Vám přeji
za Český rybářský svaz, z. s. , místní organizaci Jilemnice pevné zdraví.
Kužel Zdeněk – jednatel MO
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OBEC KRUH
Kruh čp. 165 | 514 01 Jilemnice | okres Semily
Tel.: +420 481 587 591 | Tel.: +420 606 280 856
www.obeckruh.cz | e-mail: ou.kruh@seznam.cz, obec@obeckruh.cz

Členství: Jilemnicko – svazek obcí. MAS Přiďte pobejt Jilemnice.
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.
Nadmořská výška: 450 m n.m. | Rozloha: 591 ha | Počet obyvatel: 480

