Hasičská zbrojnice v roce 1924 – zleva p. Kočárek, Knap, Jech, Pavlata (zedník), Paulů (starosta
obce),Petrák J., Petrák F. (tesař)

Foto archiv SDH Kruh

Hasičská zbrojnice v roce 2013

Foto Lenka Kuželová
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Historie sboru dobrovolných hasičů v Kruhu
Počátky sboru dobrovolných
hasičů v obci Kruh sahají do roku 1887,
kdy byly učiněny první kroky k jeho
založení. Byly to především časté
požáry v posledních letech, které
vyvolaly aktivitu několika občanů obce,
kteří neustále poukazovali na nebezpečí
ohně a potřebu bránit se tomuto zlu
účinněji a pod odborným dohledem tak,
jako to viděli u sborů v sousedních
obcích. A to i přesto, že hašení požárů
bylo v té době záležitostí celé obce a
obecní úřad k tomu účelu vlastnil ruční
dvoukolovou stříkačku. Jednatelské
zápisy uvádějí, že dne 2. října 1887 byla
proto svolána do místní školy veřejná
schůze, na níž se hovořilo o důležitosti a
vznešeném účelu hasičských sborů a o
možnostech získání financí na činnost a
zakoupení potřebného materiálu. Pro
myšlenku založení hasičského sboru
Zakládací listina SDH Kruh
v obci se proto ihned přihlásilo téměř 50
Foto archiv SDH Kruh
občanů a k nim se do konce roku přidali
další.
Dne 8. října 1887 obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo podpořit
založení hasičského sboru s tím, že potřebné náčiní a nářadí sboru propůjčí.
Ustavující valná hromada sboru se uskutečnila dne 8. ledna 1888 za veliké
účasti občanů obce. Po projednání všech formalit zvolila i výbor sboru. Počet členů
k tomuto dni stoupl na 34 zakládajících, 60 činných a 18 přispívajících.
V následujících týdnech zakoupil sbor postupně z příspěvků členů a dárců několik
uniforem a přileb. Výborem sboru byla naplánována příprava členů (pochodová
cvičení, nácvik signálů) a stavba kůlny na řádné uskladnění nářadí a dvoukolové
stříkačky, kterou sboru propůjčil Obecní úřad. A tak již v měsíci únoru bylo započato
s výcvikem.
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Slavnostní slib složili hasiči na veřejném prostranství ve středu obce dne 21.
května 1888 za přítomnosti členů obecního zastupitelstva, zástupců sborů okolních
obcí a velkého množství přihlížejících občanů. Tímto okamžikem začal hasičský sbor
aktivně plnit svoje povinnosti. A byl to nejen výcvik a účast při hašení požárů v Kruhu
a sousedních Roztokách, ale i účast a zapojení do společenských akcí v obci, pořádání
hasičských bálů, podíl na činnosti divadelního spolku a samozřejmě i účast členů na
akcích hasičů v širším okolí a v hasičské župě.
Dne 5. září 1893 si hasičský sbor pořídil vlastní čtyřkolovou hasičskou
stříkačku od firmy R. A. SMEKAL Praha-Smíchov za 881 zlatých, která byla
umístěna v kůlně nacházející se ve středu obce. V té době stále ještě neměl sbor svoji
hasičskou zbrojnici a tak se schůze výboru odbývaly většinou ve škole, členské schůze
hlavně v pohostinství.
Událostí roku se pro obec Kruh stal v pořadí třináctý sjezd Podkrkonošské
župní hasičské jednoty, který se uskutečnil dne 28. 6. 1896. Pro občany obce a velké
množství návštěvníků byl velkolepou ukázkou hasičského umu, dovedností a
pospolitosti, místní hasiče pak zejména vyburcoval k odpovědnějšímu plnění
hasičských povinností v následujících letech. A tak roky běžely; činnost sboru byla
dobrá, a jak zápisy připomínají, tak „pouze někteří jedinci byli kritizováni za malou
aktivitu“.
Na začátku roku 1914 měl sbor již 118 členů činných a 39 přispívajících. Po
dobu I. světové války však došlo k útlumu v činnosti a až na několik cvičení, zásahů u
požárů a doprovodů při pohřbech se žádné akce neuskutečnily. Společenský a kulturní
život se nekonal vůbec. Ze 70 členů, kteří narukovali do bojů za RU monarchii, se 9
nevrátilo vůbec a 10 jich zůstalo trvale invalidních.
Po válce se aktivita sboru i jednotlivých členů rychle zvyšovala. V roce 1922
měl hasičský sbor již 156 členů a aktivita byla nebývalá. I proto mohl být v uvedeném
roce založen ženský odbor, jehož členky si počínaly velmi aktivně. Dobrých výsledků
bylo dosahováno nejen nadšením a odpovědným přístupem členů k úkolům ve sboru a
na veřejnosti, ale i obětavou prací funkcionářů vyškolených na Krajinské škole. Tak
jak vedli dobře sbor v jeho počátcích Jan Bušák, Ant. Klimenta, Jan Janoušek, Bohdan
Mečíř, tak neméně úspěšnými byli v období mezi světovými válkami i jejich
pokračovatelé, k nimž patřili zejména Josef Jírů, Fr. Jírů st., Fr. Jírů ml. a později i Fr.
Bryknar a další. V roce 1924 si sbor splnil dávné přání „vlastnit velké a spolehlivé
skladiště“ pro uložení hasičského nářadí a obou stříkaček, k nimž přibyla v roce 1928
první motorová stříkačka.
Celá dvacátá léta byla naplněna činorodou prací, na aktivitě členů neubrala
ani hospodářská krize třicátých let.
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Skupina členek SDH Kruh v r. 1924 – zleva Marie Martincová, Julie Soukupová, Barbora
Hadincová, Anna Halamová, Anna Šoustalová, Anna Kosinová, Helena Bryknarová, Zdena Císařová,
Anna Kuželová (polní), Anna Kuželová (tábor.), Božena Kuželová (Štemberová), František Jírů st. velitel, Marie Řehořková
Foto archiv SDH Kruh
Kruh

Hasičská slavnost r.1930, vlevo Vanclovi (nyní park), vpravo zbrojnice
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Foto archiv SDH Kruh

Teprve až období II. sv. války poznamenalo hasičský sbor útlumem
v aktivitách. Přestože činnost hasičského sboru nebyla zastavena, tak jako to bylo u
jiných spolků, plnili hasiči pouze úkoly určené státními úřady. Byly to roky
poznamenané celkovou atmosférou, starostí o práci a své příbuzné. Tak jako
předchozí válka, i tato poznamenala některé rodiny ztrátou jejich blízkých.
Po osvobození se činnost vracela velmi pomalu „do starých kolejí“, což bylo
zapříčiněno zejména poválečným hospodářským stavem na celém území republiky.
Z obce navíc odešlo v prvních poválečných letech mnoho celých rodin, aby osídlily
pohraničí a sbor tak „utrpěl“ ztrátu několika mladých a perspektivních členů. Teprve
až od roku 1947 se postupně začíná navyšovat počet členů a tak může být již v roce
1949 obnovena činnost ženského odboru a je ustaven žákovský odbor. V roce 1950
potom získává sbor nové nákladní vozidlo Opel.
V roce 1953 došlo k přejmenování svazu československých hasičů na ČSPO
a v roce 1958 byl přijat nový zákon o požární ochraně. Kromě „ tradičních“ úkolů na
úseku ochrany před požáry je věnována pozornost zejména prevenci a školením členů.
V podstatě celá tři desetiletí po II. sv. válce se členové ve větší míře podílejí na
veřejných akcích, jako jsou např. různé brigády v obci, noční výmlaty obilí, úprava
hasičského skladiště, později i brigády na přístavbě sokolovny. V období let 1971-72
byla realizována přestavba hasičského skladiště s obecní váhou na hasičskou
zbrojnici; slavnostně byla otevřena dne 18. června 1972. Dochází i k obměně
techniky; namísto vozidla zn. Opel je do obce převedeno vozidlo Mercedes a stará
ruční čtyřkolová stříkačka je nahrazena motorovou PPS-8. Aktivními členy tohoto
období byli zejména Fr. Jírů, Alois Kučera, Fr. Gall, Karel Rychtr, Jiří Jakoubek, Jar.
Václavík a Jan Chrtek.
Po roce 1970 přichází nová generace mladých hasičů, kteří se aktivně
zapojují do odborné práce, jsou ale i platnými pomocníky při pořádání veřejných a
společenských akcí. Je i jejich zásluhou, že se začíná více dbát na údržbu techniky a
zařízení. V roce 1973 byla provedena výstavba stožáru sušičky hadic, v roce 1978 je
ve velice krátké době realizována přístavba hasičské zbrojnice a při oslavách 90.
výročí založení sboru dne 11. června 1978 je předána do užívání. Celá stavba sloužila
a do současné doby slouží ke spokojenosti nejen hasičů, ale i dalších spolků v obci.
V roce 1979 bylo vyřazeno nákladní vozidlo Mercedes a je nahrazeno vozidlem stejné
tovární značky, které bylo získáno ze Semil-Podmoklic. Jedná se o historické vozidlo
vyrobené v roce 1943 a v letošním roce se tak „dožívá“ svých 70. narozenin.
K vozidlu Mercedes přibyl potom v roce 1993 zánovní hasičský vůz AVIA se
základním hasičským vybavením. V průběhu druhé poloviny 20. století byly v obci
mnohokrát řešeny problémy s hasičskými nádržemi (znovuobnovování, čištění,
likvidace). V relativně krátké době se pak v roce 1988 podařilo vybudovat novou
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požární nádrž v hoření části obce pod Václavíkovými, jejíž slavnostní předání do
užívání se uskutečnilo při oslavách 100. výročí založení sboru dne 13. srpna 1988. Ke
stručnému výčtu zbývá již jen dodat, že úkoly tohoto celého období se dařilo v nemalé
míře plnit i zásluhou tehdejšího starosty sboru Miroslava Morávka, který se stal svou
obětavostí vzorem pro jednání a příkladnou aktivitu nejednoho kružského hasiče.
V roce 1990 dochází v souvislosti se změnami v naší společnosti
k přejmenování Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a
základnímu článku hasičského hnutí se vrací původní název: Sbor dobrovolných
hasičů. Náplň činnosti ale zůstává stejná. Jsou to úkoly na úseku prevence a represe,
údržba techniky, zařízení, výzbroje a výstroje, které se daří plnit zásluhou obětavé
práce nevelkého kolektivu aktivních členů. Samozřejmostí jsou i aktivity sboru a jeho
členů v rámci obce, ale i spolupráce s hasičskými sbory v rámci studeneckého okrsku.
K 1. srpnu 2013 má náš sbor celkem 66 členů; 52 mužů a 14 žen.
Počátky činnosti hasičského sboru v kdysi chudé podhorské vesnici Kruh
nebyly lehké, ale veliká idea humanismu a tradice sousedské vzájemné pomoci chránit
bližního a jeho majetek, pokračuje. Tomuto odkazu zůstávají hasiči v Kruhu věrni.
Autor Jaroslav Pochop

Antonín Klimenta – osobnost hasičského hnutí.
Antonín Klimenta se narodil před 150 roky dne 9. listopadu 1863
v Hrabačově u Jilemnice. Základní a měšťanskou školu navštěvoval v Jilemnici a
v letech 1878-1882 absolvoval C.k. ústav vzdělávání učitelů v Jičíně. Svoji
pedagogickou dráhu nastoupil nejprve jako mladší učitel ve Studenci a poté v Mrklově
a od 30. srpna 1886 byl ustanoven podučitelem na obecné škole v Kruhu. Zde se stal
velmi oblíbeným nejen mezi svými žáky, pro které mj. pořádal různé školní aktivity,
vlastivědné a poznávací výlety, osvětové přednášky. Přečetl vše „ k čemu se dostal“ a
tuto vlastnost vštěpoval i ostatním.
Jako osoba se silnou vůlí a láskou ke zvolenému povolání nemohl zůstat
v ústraní, a tak kromě svých žáků věnoval pozornost i osvětě a zejména hasičství, o
které se začal zajímat již ve svých předchozích působištích. A proto již v roce 1887
stál mezi těmi, kteří začali usilovat o založení hasičského sboru v obci Kruh, což se
podařilo dne 8. ledna 1888 při ustavující valné hromadě. Zde byl Antonín Klimenta
zvolen zástupcem velitele, v roce 1897 potom velitelem. Ve sboru patřil mezi velmi
aktivní členy a tak se postupně stává i funkcionářem Podkrkonošské župy hasičské č.
29. Nejprve jako inspektor pro obvod Jilemnice, později jako župní dozorce a jednatel,
od roku 1900 i jako zástupce župy v Ústřední jednotě hasičské. Neúnavnou prací
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získává dokonalý přehled o dění nejen v župě, ale i v celém hasičském hnutí. Dnem 1.
září 1902 byl jmenován učitelem ve Stanovém a tak se z Kruhu stěhuje. Těžké bylo
jeho loučení s obcí, kde strávil celých 16 let svého života.
V novém působišti se stává jednatelem sboru, tak jako v Roprachticích, kam
jej školský úřad vyslal 28. února 1913. I zde patří mezi aktivní občany a pomáhá
všude tam, kde je třeba. Již v roce 1910 je A. Klimenta zvolen starostou
Podkrkonošské župy hasičské a byl jím až do své smrti. Nadále pracuje jako člen
ústředí hasičů a po ustavení České zemské hasičské jednoty se stává zemským
hasičským dozorcem a členem správního výboru Hasičské pojišťovny. Potom
přicházejí válečná léta 1914-18 a s nimi strádání a starosti, se kterými se musel každý
vypořádat po svém. Ale Klimenta není lhostejný k dění a aktivně se zapojuje jako
okresní důvěrník do pořádání válečných sbírek, soupisů osevů a do práce žňové a
chlebové komise. I jeho samotného válka zasáhla velmi krutě tím, že v měsíci srpnu
1918 zemřel jeho 29letý syn na následky válečných útrap a v měsíci květnu 1919 i
jeho manželka Barbora. Ani tyto události však neovlivnili jeho veřejnou práci. Zvýšil i
aktivitu v literární činnosti. Zabýval se zejména údělem českého národa a uznáním
rovnoprávnosti a rovnocennosti s jinými národy. To vztahoval i na hasiče, když např.
přiznával, že hasiči si svou důstojnost sami snižují. Říkával: „Buďme hrdi na svoji
práci, nezneuctívejme svůj kroj a nedávejme veřejnosti příležitost, aby nás
bezdůvodně nepříznivě posuzovala.“ Základ dobrého hasičského sboru viděl v dobře
promyšlené volbě jeho funkcionářů a zejména jednatele. Říkával: „Ne společenské
postavení, známosti, přátelské styky a kontakty jednotlivců, nýbrž schopnost, dobrá
vůle a trpělivá práce jednotlivce, to jsou předpoklady úspěšné práce hasičského
sboru.“ A nejen sboru, což platí stále.
V roce 1921 se Antonín Klimenta znovu oženil a o prázdninách téhož roku
jej školská správa vyslala do nového působiště, tentokrát již posledního. Tím se stala
Mříčná, kde se mu při stěhování dostalo velmi vřelého přijetí sborem dobrovolných
hasičů, který mu vyšel korporativně vstříc a uvítal jej jako starostu hasičské župy
Podkrkonošské a jako nového učitele. I přes náročnou práci ve vysokých hasičských
funkcích nezanedbával místní hasičský sbor, kde se jako člen výboru významně
přičinil o založení ženského odboru a dále šířil osvětu mezi členy i mezi mládeží. I
proto byl ve svých 60 letech dne 9. Listopadu 1923 jmenován čestným členem
hasičského sboru ve Mříčné, čehož si velice vážil. Dnem 1. září 1925 odešel na vlastní
žádost na zasloužený odpočinek (do starobního důchodu) a přestěhoval se do své
rodné obce Hrabačov, později do Jilemnice.
Aktivity Antonína Klimenty i jím zastávané funkce byly projevem velké
důvěry v jeho schopnosti. Jako funkcionář ústředí hasičů byl delegován do
organizačních komisí pro konání sjezdů a různých výstav; např. v roce 1928 měl tu
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čest doprovázet při prohlídce mezinárodní hasičské výstavy v Brně prezidenta T. G.
Masaryka.
Jeho činnost byla okolím vnímána jako samozřejmost, protože vše se zdálo
být tak snadné. Vždy byl připraven k plnění nových úkolů pro hasičstvo. Na
zaslouženém odpočinku se těšil, že bude jistě ještě hodně platný „svým“ hasičům.
Avšak dne 9. 2. 1929, tento zasloužilý budovatel hasičstva našeho kraje, zemřel.
Antonín Klimenta patřil mezi lidi, kterých se nerodí mnoho; byl čistého charakteru.
Proto neměl na růžích ustláno, jak to u takových upřímných a přímých lidí bývá.
V tomto smyslu slova byl i samaritánem hasičských duší. Jeho horlivost byla patrná
na každém kroku. Byl kromě uváděných funkcí i starostou sokolského jilemnického
okrsku, členem tělocvičné jednoty Sokol, Okresního osvětového sboru, samaritánské
stráže a později i okresním důvěrníkem penzistů a působil i v jiných dobročinných a
národních spolcích. Klimentova práce byla oceněna nejen hasičskými
vyznamenáními, ale i čestným členstvím v mnoha sborech, župách a obcích a
v neposlední řadě i čestnou stříbrnou medailí s rozetou Francouzské republiky „Za
zásluhy o hasičství“.
Dobrovolný hasič Antonín Klimenta byl jedním z nás. Čest jeho památce.

Antonín Klimenta - učitel

Foto: Státní archiv Semily

Při zpracování vzpomínky na Antonína Klimentu byly využity archivní materiály SDH Kruh,
SDH okolních obcí, Státního archivu v Semilech a článek v Hasičských novinách.
Zpracoval Jaroslav Pochop
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Sbor dobrovolných hasičů KRUH – současnost
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů KRUH 66 členů; 52 mužů a
14 žen (stav ke dni 1.8.2013). Sbor má k dispozici hasičskou zbrojnici a požární
techniku, která je majetkem obce. Z řad členů SDH je vytvořena i jednotka požární
ochrany obce, která je zařazena jako JPO5; v současné době má jednotka 8 členů.
Hlavní činnost sboru během roku se soustřeďuje na kulturní a společenský
život v obci. V únoru pořádáme tradiční Hasičský bál (letos v pořadí již 103.),
v červnu Pouťové posezení u hasičské zbrojnice, v srpnu tradiční Posezení pod lípou,
finančně přispíváme na pořádání dětského karnevalového odpoledne, každý rok
pomáháme s organizací dětského dne, spolupořádáme Adventní podvečer.

Okrsková soutěž v Nedaříži 16.6.2012

Foto Jana Šírová

Členové SDH pečují o svěřený majetek obce, starají se o údržbu požární
nádrže v hoření části obce (nátěry, opravy), na jaře uklízí okolí obce a okolí hřbitova,
v r. 2012 zajistili kácení vzrostlých stromů při obnově části parku ve středu obce a
úklid půdy čp. 42 před zateplením. Po rekonstrukci hřbitova obci zajišťují pravidelné
sekání a úklid trávy v jeho okolí.
V roce 2010 (20. a 21.srpna) se několik členů podílelo na likvidaci škod po
povodních v obci Bílý Kostel nad Nisou.
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Sbor se účastní okrskových soutěží v požárním sportu, s vozidlem Mercedes
se účastní oslav výročí založení okolních sborů, výstavy hasičské techniky
v Litoměřicích, …

Odjezd do Litoměřic na Hasičské slavnosti 10.6.2010

Výlet do Litoměřic na Hasičské slavnosti 12.6.2010
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Foto Jana Šírová

Foto Rudolf Kužel st.

V sobotu 8.6.2013 cca ve 13.45 h zasáhla naši obec povodeň z přívalových
srážek. Došlo k ucpání regulace za fotbalovým hřištěm a následnému vylití vody na
náves, tenisové kurty a koupaliště a do přilehlých zahrad a sklepů domů, včetně
zatopení studní. Následně voda zatopila v okolí potoka několik domů. Zasahovalo 5
jednotek hasičů: profesionální jednotka HZS LK Jilemnice, jednotky JSDHO
Jilemnice, Studenec, Kruh a Roztoky u Jilemnice. Prvotně došlo k uvolnění toku
potoka, aby nedošlo k zatopení dalších objektů a následně po opadnutí přílivové vlny
proběhlo odčerpání vody ze sklepů ze zatopených domů a následoval úklid
naplaveného bahna na návsi a odčerpání vody ze zatopených studní. V 18.44 h bylo
nahlášeno ukončení zásahu na operační středisko v Semilech. Celé odpoledne se
kromě přivolaných hasičů a domácí jednotky na úklidu v obci podíleli i občané a
členové SDH Kruh.

Povodeň 8.6.2013

Foto Kristýna Šírová - náves, Tomáš Kraus – křižovatka, koupaliště

Zatopené tenisové kurty, rozvodněný potok 8.6.2013

Foto Lenka Kuželová

V neděli 9.6.2013 pokračovali práce na odstranění následků bleskové
povodně již v režii domácích. Proběhl celodenní úklid následků po bleskové povodni.
Bylo vyčerpáno ještě několik studní, vyčištěn přítok potoka nad hřištěm, odklizen
materiál ze středu obce a odplavený materiál z kurtů ze zahrady hospody, vyčištěna
část koryta potoka a umyto koupaliště. V neděli večer byl po dalším prudkém dešti
vyhlášen Operačním střediskem HZSLK v Semilech monitoring toku potoka.
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V pondělí 10.6.2013 bylo zatopeno několik domů přílivovou vlnou po
prudkém dešti v části obce Kruh, tzv. Filipovsko, kde se ucpala propust při prudkém
dešti. Zasahovala JSDHO Kruh - stavba protipovodňového valu, čerpání vody, čištění
a vyklízení objektu, kontrola vodoteče, propustí a mostů v obci.
Na letošní rok je ještě kromě vyjmenovaných společenských akcí a úklidu
okolí hřbitova naplánovaná další pomoc obci ve formě brigády při úklidu půdy
Obecního úřadu, vyklizení části klubovny na koupališti, kam se uskladní i část
protipovodňových pytlů s pískem, a dalšímu pročištění neprůchodných propustí. Dále
pomůžeme členům Sokola Kruh s nátěrem střechy budovy Sokolovny.
Sbor se snaží vždy dobře reprezentovat obec, stejně jako tomu bylo při
úspěšné červnové prezentaci obce před hodnotící komisí soutěže Vesnice roku 2013, v
níž obec Kruh získala Ocenění za rozvoj venkova.
Na tomto místě děkujeme Obci Kruh za podporu a spolupráci.
Aktuální informace o SDH Kruh naleznete na webových stránkách
www.obeckruh.cz/hasici
Autor Lenka Kuželová

Prapor SDH Kruh
V roce 2009 se výbor Sboru dobrovolných hasičů v Kruhu rozhodl, že nechá
vyrobit slavnostní prapor sboru. Na lícové straně je do hasičského znaku použit znak
obce Kruh, který obec může používat rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR č.j. 631/PRED/03 ze dne 19.6.2003. Znak obce tvoří polcený
španělský štít - v pravém zlatém poli zelený věnec z lipových ratolestí, levá polovina
je červeno-stříbrně šachovaná. Na rubové straně je umístěn sv. Florián, patron hasičů.
Prapor byl představen starostou sboru Romanem Kuželem členům SDH na
Výroční valné hromadě dne 9.1.2010 a veřejnosti na 100. hasičském bále dne 6.2.2010

Slavnostní prapor SDH Kruh

Foto Rudolf Kužel st.
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Mercedes Benz L-1500/S
Typ:

L-1500/S

Rok výroby:

1943

Typ motoru:

benzinový 6-ti válcový řadový

Objem motoru:

2594 ccm

Výkon:

60 HP/3000 ot.

Spotřeba:

17 l / 100 km

Max. rychlost:
Váha vozu:
Pneu:

75 km/h
3890 kg
6,5 - 20

Posádka:

10 osob

Majitel:

Obec Kruh

V majetku od roku:

1980

Provozovatel:

SDH Kruh

Generální oprava motoru a přední nápravy: 2007

Hasičské slavnosti Litoměřice 12.6.2010
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Foto Rudolf Kužel st.

Složení výboru SDH Kruh na období 2010 - 2015
Starosta

- Kužel Roman st.

Místostarosta

- Bošek Jan

Velitel

- Kužel Roman ml.

Zástupce velitele

- Albrecht Petr ml.

Jednatel

- Pochop Jaroslav

Hospodářka

- Kuželová Lenka

Preventista

- Buchar Jaromír

Vzdělavatel

- Bošek Zdeněk

Referent MTZ

- Dejmek Štěpán

Referent ochrany obyv.

- Richter Pavel

I. strojník

- Morávek Miroslav

I. řidič

- Kužel Karel

Člen výboru

- Kužel Rudolf ml.

Kontrolní a revizní rada SDH
Předseda

- Brožová Lenka

Členové

- Pochopová Petra, Albrecht Petr st.

Výroční valná hromada 9.1.2010 - zleva Roman Kužel ml., Roman Kužel st,. Jaroslav
Foto Rudolf Kužel st.

Pochop
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Přehled hlavních funkcionářů hasičského sboru
v Kruhu od jeho založení

STAROSTA – PŘEDSEDA:
Klazar Otokar

1888

Chrtek Jan

1955 - 1956

Bušák Jan

1888 - 1893

Jírů František

1957

Tuláček Josef

1894 - 1896

Jakoubek Jiří

1957 - 1960

Janoušek Jan

1897 - 1912

Jírů František

1960 - 1964

Pavlů Pavel

1912 - 1919

Budina Antonín

1964 - 1965

Jech Josef

1919 - 1922

Blahout Luděk

1965 - 1967

Jírů Josef

1923 - 1930

Václavík Jaroslav

1967 - 1980

Paulů František

1931 - 1939

Morávek Miroslav

1980 - 2001

Horáček Josef

1946 - 1954

Kužel Roman st.

2001 - dosud

Janoušek Jan

1888 - 1897

Gall František

1949 - 1950

Klimenta Antonín

1897 - 1902

Chrtek Jan

1950 - 1954

Bušák Jan

1902 - 1911

Rychtr Karel

1954 - 1956

Jírů Josef

1911 - 1918

Jírů František

1957 - 1960

Jírů František st.

1918 - 1931

Chrtek Jan

1960 - 1973

Bušák Jaroslav

1931 - 1933

Štencl Pavel

1973 - 1975

Jírů František

1934 - 1937

Pavlata Ladislav

1975 - 1982

Horáček Josef

1937 - 1946

Albrecht Petr st.

1982 - 2004

Jírů František

1947 - 1949

Kužel Roman ml.

2004 - dosud

VELITEL:
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JEDNATEL:
Mečíř Bohdan

1888 - 1903

Gebauer Josef

1922 - 1925

Pošepný Jan

1903 - 1912

Bryknar František

1925 - 1963

Žalský Antonín

1913 - 1914

Jírů František

1964 - 1970

Havlíček Antonín

1914 - 1918

Pochop Jaroslav

1971 - dosud

Žalský Antonín

1919 - 1921

HOSPODÁŘ:
Císař Václav

1888 - 1897

Šoustal Antonín

1951 - 1960

Jebavý Antonín

1897 - 1918

Jakoubek Jiří

1960 - 1968

Havlíček Antonín

1919 - 1925

Šimůnek František

1969 - 1972

Václavík Jan

1925 - 1927

Bryknarová Anděla

1973 - 1984

Petrák Josef

1928 - 1931

Kužel Roman st.

1984 - 1987

Horáček Josef

1931 - 1937

Brožová Lenka

1988 - 2003

Slavík Antonín

1937 - 1939

Buchar Jaromír

2003 - 2008

Řehořek Josef

1946 - 1947

Kuželová Lenka

2008 - dosud

Jakoubek Vilém

1947 - 1951

Sbor dobrovolných hasičů Kruh v srpnu 2013 u příležitosti 125. výročí založení sboru
Jaroslav Pochop, Lenka Kuželová
archiv SDH Kruh, Státní archiv v Semilech, Rudolf Kužel st., Lenka Kuželová, Jana
Šírová, Kristýna Šírová, Tomáš Kraus
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