Počátky Sboru dobrovolných hasičů v Kuří
Spolupořadatelem slavnosti, při níž bude do kuřské kapličky 22. června navrácena socha
Panny Marie (kopie originálu uloženého ve sbírkách Muzea Říčany) a instalován nově odlitý
zvon je Sbor dobrovolných hasičů. Státní okresní archiv pro Prahu-východ se sídlem
v Přemyšlení uchovává ve svých
depozitářích mj. i fond místní jednoty s
dokumenty z rozmezí let 1909-1948.
Zdejší sbor byl založen z podnětu kuřských
občanů a ustaven při všeobecné schůzi 7.
března 1909, kdy se za členy přihlásilo 16
mužů. Zvolený prozatímní výbor měl
následující složení. Předsedou se stal obecní
starosta Emil Procházka, velitelem Josef
Kubeš, podvelitelem Josef Brožek,
jednatelem Josef Mašín a dozorcem Václav
Zeman, výbory pak vedli Josef Mašín,
František Malý, Antonín Šimek a Václav
Zeman. Záhy došlo k odeslání stanov ke
schválení na příslušná úřední místa. Úřední
razítko stanovy obdržely 21. srpna téhož
roku.
Současně obecní zastupitelstvo zakoupilo od firmy Smékal z Prahy – Smíchova stříkačku za
1250 korun. Sbor, zprvu bez zkušeností, musel být následně řádně vycvičen. Tohoto úkolu se
ujal zkušený cvičitel sboru říčanského (říčanský sbor založen již roku 1874) a zároveň
okrskový dozorce František Holub. Z prvních finančních prostředků získaných od obce a
občanů se nakoupilo základní vybavení – 4 přilby, 1 nůž s opaskem, 1 trubka se šňůrou, 1
lesní roh se šňůrou, 13 píšťalek, 15 pásků a 2 lezecké pásy.
První „ostrý“ výjezd směřoval do Čestlic k hořícímu stohu pana Javůrka. Po příjezdu na místo
však bylo shledáno, že služeb sboru již není zapotřebí, a tak své výcvikem nabyté zkušenosti
Kuřští mohli poprvé uplatnit až při požáru hostince v Kuří, jenž vypukl dne 4. prosince 1909
o 4. hodině ranní. Paradoxně se jednalo o místo, kde se hasiči čas od času scházeli. Činnost
hasičů (obdobně jako i jiných spolků) se neomezovala pouze na základní účel svého vzniku,
ale byla mnohem širší. Pořádali plesy, hráli divadlo, cvičili, pomáhali svým sousedům
v nouzi, účastnili se kolektivně pohřbů, slavností apod. Vlastní výjezdy k požárům nebyly
zase až tak časté, jak by si někdo mohl myslet, např. v roce 1910 a 1911 se sbor nezúčastnil
likvidace žádného požáru.
Postupem doby počet členů stoupal. Z roku 1925 se dochoval jejich další seznam, z něhož si
jmenujme na prvních řádcích zapsané tehdejší představené, velitele Bohumila Mrvíka,
podvelitele Josefa Brožka, pokladníka Josefa Kubeše, dozorce Václava Zemana, vrchního
hudce Josefa Malého, předsedu Josefa Mašína. Zlepšovalo se i vybavení jednoty, takže
v inventurách v 30. letech již vidíme slušně vybavenou zbrojnici, kde se objevují např.
lezecké žebříky, různé typy hadic, sekerky apod. Kromě výdajů na vybavení se v ročních
výkazech objevují i jiné položky (např. v roce 1928 byly peníze vydány rovněž za dvě kytice
– panu Zámyslickému a panu Mašínovi, příspěvky župě, za Hasičské rozhledy, za pochůzky
panu Barkovi, za plakáty na pouť, za státní vlajku atd.).
Sepsáno na základě pramenů fondu SDH Kuří uloženém v SOkA Praha-východ.
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