SDH Kuňovice
Základ k založení dobrovolného hasičského sboru v obci Kuňovice byl dán v roce 1912
osadním výborem a několika občany v sousedních obcích, které již hasičské sbory měly,
přesvědčily o jejich pohotovosti a účinnosti při hašení požáru.
Tito občané vzali na sebe riziko při opatřování finančních prostředků na koupi stříkačky a
ostatní výzbroje a výstroje. Hodně finančních prostředků se sešlo od různých občanů. Kniha
ve které byly dárci a jejich dary se ztratila, ale v paměti utkvělo jméno rakouského císaře,
který daroval 200 Kč. Ostatní finanční prostředky, které byly nutné k úhradě pořizovacích
nákladů, byly vypůjčeny v kampeličce v Borovnici a ručitelé byli sami členové.
Stanovy sboru byly schváleny c.k. místodržitelstvím království Českého dne 7. dubna 1913.
Sbor dobrovolných hasičů náležel do hasičské župy Dolnokralovické č. 35, která v té době
měla tyto činovníky. Starosta František Fryč, náměstek Josef Šťovíček, jednatel Karel
Turyna.
Zakládajícími členy sboru v Kuňovicích bylo 24 občanů,- 20 činných a 4 přispívající.
Prvním starostou byl ustanoven Antonín Šereda, místostarostou Antonín Remek, velitel
František Kletečka, jednatel Jan Jankovský a pokladník Antonín Martínek. Prvního požáru se
nově založený sbor zúčastnil 28. května 1913 v Borovnici, bylo zde použito 125 m hadic.
První požár v obci byl 12. října 1916 a vyhořela zemědělská usedlost č.p. 6 Václava Švece.
První okrskové cvičení v naší obci se konalo 15. června 1913, na kterém vystoupily sbory
z Miřetic, Jeníkova, Čechtic a Strojetic.
Po ustavující schůzi se první valná hromada konala 1. března 1914. Tato schůze byla jediná
po celou dobu 1. světové války až do roku 1918. Po vyhlášení mobilizace v červenci 1914
z 20 členů jich 14 narukovalo. Z těchto 14 členů se konce války nedožilo 6 členů. První
poválečná valná hromada sboru v Kuňovicích se konala 19. ledna 1919 a bylo přijato 7
nových členů. Na této schůzi bylo rozhodnuto uspořádat první hasičský ples ve svobodném
státě. Tento ples se konal 2. února 1919 a čistý výtěžek byl 1161 Kč.
V době od roku 1919 až 1945 se v obci konalo jedno okrskové cvičení. V roce 1934 byl
postaven hasičským sborem pomník padlým z 1. světové války.
Od roku 1945 do 1973 byla činnost sboru prakticky nulová až příchodem nových členů
ožila činnost našeho sboru. Družstvo nově přijatých hasičů se začalo každoročně zúčastňovat
okrskových soutěží v požárním sportu. Podařilo se jim renovovat hasičské auto značky
Garant, které před tím sloužilo k rozvozu chleba. V roce 1983 byla provedena přístavba
hasičské zbrojnice, kde členové odpracovali 951 hodin. V roce 1996 dne 21. srpna byl v obci
vyhlášen poplach. Začala hořet stodola p. Antonína Šeredy. Hasiči z Kuňovic zde ukázali
dobrou připravenost a plně zasáhli dříve než profesionální hasiči z Vlašimi. Doufejme, že
tento požár je na dlouho poslední.
V roce 1998 byla zakoupena starší stříkačka PS 12 a tím byl dán nový impuls do další
činnosti pro mladší hasiče. To se projevilo účasti na hasičských soutěží. V letech 2000 až
2007 se těchto soutěží zúčastňovala dvě družstva. Největší úspěch se dostavil v roce 2005
postupem na okresní kolo v hasičském sportu, kde jsme obsadily 9. místo.
V roce 2003 jsme uspořádali po 50. letech ples v Otročicích, velice se vydařil a naši členové
a hosté byli spokojeni a tak jsme si to další léta rádi zopakovali.
K roku 2009 má sbor dobrovolných hasičů v Kuňovicích 40 členů. Starostou je zvolen Ing.
František Škrle, náměstkem Karel Růžek ml., velitelem Jan Škrle, jednatelem Josef Vojta a
hospodářem Zdeněk Kubík.

V současné době má hasičský sbor Kuňovice 37 členů. Ve vybavení sboru jsou tři funkční
stříkačky – PS 8 od firmy Stratílek z roku 1943, dále PS 16 a PS 12 – upravená pro sportovní
činnost. Sbor se pravidelně zúčastňuje okrskového cvičení a některých pohárových soutěží
v okolí. Hasiči se také starají o kulturní akce v obci, jako je stavění máje a pálení čarodějnic,
pouťový fotbálek či pořádání dětského dne.
V roce 2013 proběhla oslava 100 let výročí založení sboru a ve spolupráci s obcí setkání
rodáků. Obec nechala zpracovat znak obce a ten byl použit na výrobu pravděpodobně prvního
praporu našeho sboru. Čechtický farář Zdislaw Ciesielski prapor slavnostně při mši posvětil,
Členové sboru obdrželi pamětní medaile. V odpoledních hodinách se uskutečnilo hasičské
cvičení, kterého se zúčastnilo 20 družstev mužů a 6 družstev žen.
Výbor SDH Kuňovice 2015: starosta František Škrle, velitel Jan Škrle, náměstek starosty
Karel Růžek, hospodář Ondřej Javorský, strojník Vladimír Houdek, kronikář Josef Paťha.

