Historie Sboru dobrovolných hasičů v Probulově .
=======================================
V roce 1900 na nátlak místních starousedlíků bylo tehdy slavné Obecní zastupitelstvo donuceno
jednat a založit místní Sbor dobrovolných hasičů. Sbor při svém založení čítal 17
zakládajících členů, starostou SDH byl zvolen Vojtěch Burda, velitelem Josef Rybák.
Obec za přispění Okresního výboru hasičstva a záložny v Mirovicích zakoupila od fy.Smejkal
ruční stříkačku na koňský potah, která byla v září 1902 před prvním veřejném cvičení za účasti několika okolních sborů posvěcena. V průběhu dalších let hasiči pořádali pravidelné plesy,
aktivně se podíleli na hašení požárů v obci i okolí. Jejich snažení bylo přerušeno první světo –vou
válkou, po které prořídly i řady členů zdejšího sboru, který byl řádně obnoven v lednu
1920 a měl 29 členů. Znovu byly pořádány pravidelné hasičské bály, konala se řada ochotnických divadelních představení i výlety s hudbou do okolí, družstvo hasičů se účastňovalo s
nevalnými výsledky pohárových a okrskových soutěží. .V roce 1933 bylo zbouráno staré
požární skladiště a postavena nová zbrojnice. Při hasičských soutěžích ale zejména hašení
požárů se již projevovala zastaralost požární techniky. Proto se na Výroční valné hromadě v
roce 1934 Sbor a Obecní zastupitelstvo usnesly zakoupit od firmy Mára novou motorovou
stříkačku za částku 28 000,-Kč , stará ruční stříkačka byla dána na protiúčet za 5 000,-Kč.
14.července 1935 byla ´´márovka´´ slavnostně vysvěcena, kmotry byli mimo velitelů Sborů
i dr.Karel Schwanzerberg s chotí, otec dnešního ministra zahraničních věcí, který byl jmenován i čestným členem místního sboru. Tato stříkačka je udržována členy SDH dodnes v provozu schopném stavu a i přes problémy se zajišťováním koňského potahu je používaná občas
družstvem seniorů při ukázkách na soutěžích.
V nadcházejících válečných létech se sbor věnoval převážně osvětové práci, byla sehrána řada
divadelních her,často i se zpěvy.
V poválečných létech společenská činnost pokračovala konáním hasičských plesů, každoročními masopustními průvody, promítáním filmů, májových oslav. Požárníci, to nebyla jenom
organizace pro likvidaci požárů, ale v této době jako složka NF se zapojovali do veškerého
dění obce.Ať to byly domovní prohlídky komínů, sběr odpadových hmot, brigád na zvelebení
prostředí v obci, budování kanalizace a vodovodu, požární nádrže, hasiči pomáhali všude kde
to bylo nutné.Své členy doprovázeli i při posledním rozloučení.
V roce 1987 byl zvolen novým velitelem Sboru bratr Alois Mošovský, který tuto funkci zastává dodnes.
V roce 1993 zemřel zasloužilý kronikář František Staněk, vedení kroniky převzal starosta
sboru Václav Pavlíček.
V témže roce byl zvolen starostou SDH v Probulově bratr Václav Hácha.
V roce 2000, v rámci oslav 100 let trvání hasičského sboru v Probulově zorganizovali hasiči
velmi zdařilé setkání probulovských rodáků, pohárovou soutěž v požárním sportu a dny oslav
byly zakončeny hasičskou zábavou.Byl vydán i almanach historie obce Probulov, jehož obsah
čerpal i ze záznamů v kronikách SDH.
V roce 2002 jsme se rozloučili se zasloužilým, dlouholetým funkcionářem Sboru, hlavním
organizátorem kulturně společenských akcí a akcí na zkulturnění vzhledu obce a bydlení,
bratrem Václavem Pavlíčkem. Vedení kroniky převzal bratr Otakar Jech.
Po roce 2000 nastalo oživení činnosti hasičů přijetím nových členů z řad chatařů a chalupářů ,
kteří doplnili členskou základnu a dodnes se plně zapojují do všech aktivit Sboru i obce nejen
v oblasti kulturně společenských akcí – konání plesů a zábav, masopustních průvodů, tříkrálových a mikulášských nadílek, májových oslav, dětského dne, předvánoční besídky s občany,
drakiády, novoročního setkání pod lipami a pod.
K 31.12.2010 bylo evidováno celkem 48 členů, z toho 11 žen a 37 mužů.To nám umožnilo
sestavit z aktivně cvičících členů 1 družstvo žen, 1 družstvo mužů a 1 družstvo seniorů.
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Tato družstva se pravidelně se střídavými úspěchy zúčastňují okrskových a pohárových soutěží.
Dále je činnost hasičů zaměřena do oblasti prevence - předcházení možnosti vzniku
požáru, zajišťováním hlášení, případně dozoru při pálení zahradního odpadu, zajištění kontroly a čistění komínů pro občany obce a chatové oblasti.
Velmi dobrá spolupráce s obcí v posledních létech je zaručena i tím, že v posledních komunálních volbách byli do 5ti členného obecního zastupitelstva zvoleni 4 naši členové a řada
členů je zapojena do práce ve výborech. V Plánu činnosti SDH je zakotven i úkol, podílet se
brigádam na zvelebování prostředí v obci a okolí, na provozu, údržbě a opravách veřejného
osvětlení, vodárny, vodovodního řádu, kanalizace a vodních zdrojů.
Obec tak v posledních létech poskytuje Sboru maximální možnou podporu i sponzorováním
jeho činnosti.
Rok 2010 byl pro nás významný oslavami 110 výročí založení SDH v Probulově. Tyto byly
zahájeny velmi vydařeným plesem v Nevězicích. Díky silné finanční podpoře obce a sponzorů se uskutečnila bohatá tombola, díky majitelům restaurace a OÚ Nevězice byly náklady na
občerstvení a pronájem sálu minimální a tanečnímu souboru z Orlíka nad Vltavou, jehož členky bezúplatně zpestřily program plesu , to vše vylepšilo pokladnu SDH o 17 316,-Kč.
Z výtěžku plesu byly zakoupeny cvičné úbory pro družstvo seniorů a v měsíci srpnu , kdy
naši zemi postihly velké povodně bylo odsouhlaseno zaslat na konto OÚ zatopené malé obce
Mařenice humanitární dar- 4.000,-Kč a na žádost občanů zajistili naši členové provedení
občanské sbírky, jejíž výtěžek 10.000,-Kč byl rovněž zaslán na účet OÚ Mařenice.
V měsíci květnu v rámci oslav byl náš Sbor pořadatelem okrskového cvičení, jehož se zúčastnilo 13 družstev ze 6ti obcí. Přesto že před jeho průběhem týden vydatně pršelo a byla starost
s přípravou a údržbou regulerní závodní dráhy, nakonec dopadlo vše dobře, soutěž měla vysokou úroveň, korunovanou prvním místem družstva našich seniorů. V úvodu bylo 10 našich
zasloužilých členů s členstvím delším než 30 let odměněno čestnou plaketou a nejstarší člen
a dlouholetý funkcionář Sboru bratr Josef Zeman, jež v tomto roce dovršil 80ti let věku a 57
let členství byl odměněn titulem Čestný starosta Sboru dobrovolných hasičů.Po řadě kulturně
společenských akcí byly oslavy završeny Výroční valnou hromadou, které se zúčastnilo 27
členů ze současných evidovaných 41 členů ( k 31.12.2010 se odhlásilo a bylo vyňato z evi –
dence 7 pasivních hasičů). VVH odsouhlasila zvýšení členského příspěvku na 150,-Kč s
odvodem 80,-Kč na OSH, aby tak bylo možné alespoň částečně pokrýt náklady všech akcí.
Výbor SDH Probulov v tomto volebním období :
Starosta SDH : Zdeněk Dvořák
Jednatelka výboru : Jitka Němcová
Velitel SDH : Alois Mošovský
Hospodářka : Věra Háchová
Náměstek starosty: Jiří Jech
Člen výboru : Václav Hácha
Václav Hácha zároveň vykonává funkci starosty SDH okrsku Králova Lhota
V lednu 2012 nahradil ve funkci starosty SDH Probulov p. Zdeňka Dvořáka ( který odstoupil
na vlastní žádost ) p. Zdeněk Mourek

