Sbor dobrovolných hasičů
PŘEPYCHY
První členové SDH z obce Přepychy byli členy společného hasičského sboru tří obcí,
Malých Výklek, Vápna a Přepych a to již v roce 1893.
První zápis z ustavující valné hromady dobrovolných hasičů v Přepychách se objevuje
10. listopadu 1931, kde byl zvolen starostou p. Málek Jan a velitelem Špás Jan. Sbor čítal 21 členů
činných a 14 členů přispívajících. V této době si sbor hradil veškeré náklady na techniku a výstroj.
Středem kulturního a společenského dění v obci bylo divadlo. Výdělky z divadelních představení
plynuly do pokladny sboru. Za finance sboru byla zakoupena z obce Písek ruční stříkačka. Již v roce
1935 byla použita při požáru Bourovi stodoly, kdy za bouřky a deště nešťastně zahynul zásahem
elektrického proudu člen sboru pan Václav Veselý.
Během války prožíval i sbor dobu, která nebyla jednoduchá. V roce 1945 členové sboru pomáhali
při osvobozování. Byli vyzváni chlumeckou radnicí, aby se podíleli na zabezpečení pořádku ve městě.
V roce 1948 byly přivezeny první dvě stříkačky PPS 8 do sboru Přepych a Kasalic. V dalším roce
1949 bylo zakoupeno bojové vozidlo Wandeller z Plzně. Přestavba na hasičské vozidlo byla
provedena ve vojenském podniku Zbrojovka v Přelouči. První zásah touto stříkačkou byl u požáru
rodinného domku pana Smutného. V této době to byla jediná motorová stříkačka v okrsku.
V těchto letech se členové pravidelně zúčastňovali okrskových soutěží. Bylo pravidlem pořádání
hasičských bálů v místním hostinci. Členové sboru se také pravidelně zúčastňovali prvomájových
oslav v doprovodu kapely pana Ryby. Při všech společenských akcích nesměl chybět hornista sboru
pan Jaroslav Kocourek.
Mladší generace v 60. a 70. letech navázala
na tradici účastí na soutěžích a to i na okresních a
krajských.
V 70. letech, za vedení pana Františka Donta
bylo založeno družstvo mladších žáků, které se
s velkým nadšením zúčastňovalo hry PLAMEN.
V roce 1984 v katastru obce u strašovského
rybníka vznikl požár, kde na následky popálení
zemřel pan Mrázek ze Strašova. Členové se také
zúčastnili hašení lesního požáru v Kladrubech, kde se podíleli celou noc na dopravě vody do lesního
porostu.
V tomto období měl sbor 45 členů, z nichž bylo 12 žen. Za pomocí členů byl v osmdesátých letech
postaven v obci obchod s kulturní místností, kde se scházeli občané k pravidelným posvícenským
zábavám a hasičským bálům.
Členové sboru se podíleli a dodnes podílejí na většině akcí, které úzce souvisí se životem obce.

Plynofikace obce

Úprava a obnova vodních zdrojů

Oprava zvoničky

Úprava dlažby u Křížku panenky Marie

Účast členů sboru na smutečních obřadech

Jednou z velkých hasičských akcí v okrsku byly oslavy 100. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů obcí Přepych, Vápna a Malých Výklek v roce 1993. Bohatý program v sobě zahrnoval i soutěž
v požárním útoku o pohár. Na organizaci se podílely
společně všechny zakládající sbory. Oslavy proběhly v obci
Vápno.
15. 9. 2001 jsme oslavili 70. výročí založení sboru
v Přepychách. Při oslavách proběhla soutěž o pohár obce
Přepychy. Této se zúčastnilo pět sborů dobrovolných
hasičů.

Družstvo SDH Přepychy

Celá akce byla pro obce velkou událostí, jak hasičskou, tak i kulturní. Došlo k vyznamenávání
mnoha členů sboru i se zakládajícím členem SDH
v roce 1931 panem Františkem Dontem. Akce byla
ukončena taneční zábavou.
Stárnutí generace v obci má za následek i zúžení
členské základny sboru. Dnešní členská základna
čítá17 členů činných a 13 přispívajících.
Sbor je členem 15. okrsku Pardubického kraje.
Devět členů je v zásahové jednotce obecního úřadu.
Jednotka není výjezdová, ale i přesto se zúčastňuje
námětových cvičení a školících akcí.
Tradice dobrovolných hasičů je v obci dlouhá a velká. Je to nejstarší organizace a přestála mnoho
složitých situací. Problémem č. 1 po roce 2000 je chybějící mladá generace. Snad i s tímto si hasiči
poradí.

