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4. květen je dnem umučení patrona hasičů, svatého Floriána – ochránce 
v nebezpečí ohně, vody a války, patrona hasičů, kominíků a zedníků. Postava 
ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící 
dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. 
Svatý Florián se narodil ve 3. století v dnešním Zieselmaieru u Vídně. Pocházel 
z vojenské rodiny a byl vojenským úředníkem. Za vlády císaře Diokleciána 
roku 284–305 se stal jednou z obětí jeho zásahu podle protikřesťanských ediktů 
v roce 303 a 304. Svatý Florián, vysloužilý velitel pluku římských legií a vedoucí 
kanceláře císařského místodržícího v římském Lauriaku (dnešní Lorch u Ennsu 
v Horním Rakousku) – v hlavním městě provincie Noricum – se dostal do žaláře 
za pokus osvobodit 40 uvězněných křesťanů. Bylo na něj naléháno, aby se vzdal 
víry. To však odmítl. Byl krutě mučen. Soud nevzal v úvahu jeho zásluhy v armádě 
ani jeho bezúhonný život. Nakonec mu dne 4. května 304 n. l. kat přivázal na 
krk mlýnský kámen a hodil jej do řeky Ennsu, kde utonul. Floriánovo mrtvé tělo 
bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit. 
Vdova Valerie jeho tělo tajně pochovala na svém statku nedaleko Lince v místě, 
kde se dnes rozkládá město St. Florian. Nad jeho hrobem byl v 6. století vystavěn 
augustiánský klášter. Jeho ostatky byly přeneseny do Říma, část ostatků získal 
též Karel IV., dnes jsou uchovány v chrámu svatého Víta. Svatý Florián se stal 
patronem hasičů proto, že byl usmrcen ve vodě, kterou se oheň hasí. 

„Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán, svatý Florián“.

Přísaha hasičů:
„Slibuji, že budu chránit životy a zdraví obyvatel 

a majetek před požáry a jinými mimořádnými události 
a to i s nasazením vlastního života.“
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Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti 

bratrské pomoci v neštěstí
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem, nemáš-li 

dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se 

v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že Ti, kteří Tě zvolili, 

očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla a duše
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich 

povznést
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná 

a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy 

hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, 

abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhod-

ným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož 
odznak nosíš

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš 
dobrým hasičským dobrovolníkem
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POČÁTKY DOBROVOLNÝCH HASIČSKÝCH 
SBORŮ

Oheň měl v celém průběhu dějin pro člověka a jeho hospodářský i společenský 
život nesmírný význam. Poskytoval mu teplo, chránil jej před dravou zvěří, dal 
mu možnost připravovat si pokrmy, pomáhal mu mýtit lesy a měnit v úrodná 
pole, tavit rudu a vyrábět kovové nástroje.

O začátcích bojů s ohněm se dočítáme v 10. století před Kristem, kdy stavitel 
Vitrius žijící za Caesara a Augusta popisuje, že již před 200 lety před Kristem 
učený Ktesibius z Lexandrie zhotovil hasičské čerpadlo …! Tyto stříkačky byly 
používány v Egyptě, Římě a Římany obsazeném území – v podstatě s různými 
vylepšeními se používaly až do 18. století. 

Nebezpečí ohně se projevilo v tom okamžiku, když člověk nad ním ztratil 
vládu, kdy se změnil v požár. Budovy na vesnicích i ve městech byly dříve téměř 
všechny dřevěné, kryté doškami nebo šindelem, plné sena a slámy, a tak požáry 
byly velkým nebezpečím. Kdo způsobil úmyslně požár, propadl smrti upálením. 
První požární řády byly vydány již roku 1400 (Bratislava). Ve městech bylo 
povoleno stavěti stodoly jen na předměstích. Na městských věžích hlídali hlásní 
– později na vesnicích ponocní.

Snahy Marie Terezie vytvořit pevný, centralizovaně řízený stát, našly odezvu 
i v požární ochraně, když v roce 1751 vydala „Řád k hašení ohně pro města 
zemská, městečka a dědiny markrabství moravského“ Pro pražská města a ven-
kov byl „Řád …“ vydán 22. září 1755. Třicet let poté pak její syn Josef 2. vydal 
opět požární řády s platností pro naše země, kde byly uvedeny povinnosti i pro 
obyvatele. 

Nařízení přibývalo, ale požárů neubývalo – ruční stříkačky nevyžadovaly 
tolik odborné obsluhy ani po roce 1610, kdy Holanďan van den Heiden přišel 
s vynálezem hadice. Důležitou změnu přinesl vynález parního stroje, který velmi 
ovlivnil rozvoj požární techniky – parní stříkačky byly velmi výkonné a umožňo-
valy dopravit vodu na větší vzdálenosti. Byly ale hmotnější, drahé a vyžadovaly 
odbornou obsluhu – šikovného strojníka. 

U prvního řádného českého dobrovolného hasičského sboru stál u kolébky 
velvarský obchodník Karel Krohn v roce 1864. Roku 1874 bylo v Čechách již 
107 sborů. I pojišťovny dle zákona z roku 1884 byly povinny platiti příspěvky 
k podpoře hasičů, kteří přišli k úrazu. Roku 1881 ustavuje se hasičská jednota 
pro království České, která existovala do roku 1919. 

Dne 15. a 16. srpna roku 1891 byl konán první sjezd českoslovanského hasič-
stva v Praze, spojený s velkým veřejným cvičením. Sjezdu se zúčastnilo 16.000 
hasičů, z kterých bylo 760 z Moravy a Slezska. 
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Samostatný hasičský časopis počal vycházeti roku 1878 pod názvem „Český 
hasič“, roku 1886 „Hasičské listy“, roku 1893 vyšel první sešit „Hasičské knihov-
ny“, roku 1895 „Hasičská rozhledna“, roku 1897 „Organizace hasičská“, roku 1902 
první sešit „Hasičského sborníku“ a roku 1912 i „Hasičský kalendář“. 

Na valné hromadě 9. června 1919 přejmenována dřívější organizace na „Čes-
kou zemskou hasičskou jednotu“. V ní bylo organizováno 140 žup, 4.271 sborů 
se 118.881 členem.

Doba nacismu, persekuce a likvidace všeho pokrokového, je v dějinách požár-
ní ochrany jako období temna a nejhoršího útlaku. V roce 1938 bylo ve svazu 
320.000 členů a po válce se tento počet značně snížil. Ale již v roce 1947 téměř 
dosahoval stav předválečné úrovně. V roce 1950 dosaženo dohody, kdy od 1. 
června přešla samaritská služba na Českolovenský červený kříž. V pravdě histo-
rický význam pro vývoj požární ochrany i hasičstva v naší republice mělo vydání 
zákona č. 62 v roce 1950 o ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami. 
Nový zákon také uspokojuje řešení úhrady nákladů spojených s výkonem požární 
ochrany ze státních prostředků. 

Na počátku roku 1953 došlo k přejmenování organizace na „Československý 
svaz požární ochrany“ a členům se začalo říkati požárník.Na konci roku 1963 
měl Českolovenský svaz požární ochrany téměř 700.000 členů a z toho bezmála 
80.000 žen ve 14.674 místních a 2.118 závodních jednotách. 

SDRUŽENÍ HASIČSKÝCH SBORŮ
Zemská hasičská jednota pro Čechy založená 2. února 1891 (jako společná 

s hasičstvem německé národnosti trvala od roku 1878) slučovala hasičské župy, 
které se nekryly s hranicemi soudních (samosprávních) okresů – jen výjimečně 
v našem sousedství to byl okres Náchod a Žamberk.

Župy (později okresní hasičské jednoty) se dělily na obvody a na okrsky. 
V okrscích se soustřeďovaly jednotlivé hasičské sbory. Zřizováním žup nových 
a sdružování nových sborů se děje dle zásad jež byly vyhlášeny oběžníkem 
z 25. 5. 1902. Některé župy se podrobily a omezily svůj obvod s okresem samo-
správným a ostatní sbory odkázaly k župám vlastním – někde se slučování minulo 
účinkem a organizace zůstala při starém způsobu. Někde župa zasahovala do 
několika okresů, např. albrechtická.
Župa č. 81 – ALBRECHTICKÁ – (VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY V ALBRECH-

TICÍCH N. O.)
 Tato župa založena roku 1875. 
Župa č. 7 – POHOŘÍ ORLICKÉ (ŽAMBERK)
 Byla utvořena roku 1879 z českých a německých sborů.
Župa č. 52 – DOBRUŠSKÁ 
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 Byla založena roku 1887 a zahájila svoji činnost 1. ledna 1888 
Župa č. 101 – HRADIŠTĚ
 V roce 1898 založena hasičská župa č. 101 „Hradiště“ v Novém 

Městě nad Metují. Z našeho nynějšího okresu byl v této župě jediný 
sbor a to Opočno.

Župa č. 15 – ORLICE (v Kostelci nad Orlicí)
 Tato župa východních Čech založena roku 1880.
Župa č. 99 – STRÁŽ NA VÝCHODĚ 
 Při svém založení měla 11 sborů.

V sousedství byla župa královéhradecká č.100, severovýchodních Čech č. 14, 
novobydžovská č. 36, náchodská č. 39, pardubická č. 17, ústeckotřebovská č. 119, 
„Hradiště“ (v okrese Nové Město nad Metují) vysokomýtská, 

HISTORIE OBCE
Doposud nejstarší vypátraná první zmínka o naší vsi byla objevena v knize 

GOTTHARDA JOSEFA LAŠKA – Hejtmanství rychnovské, díl první – okres 
Kostelec nad Orlicí, vydané v roce 1884, kde se na str. 180 píše: „… roku 1405 
dne 3. června darovali kněžna Anna a její syn Půta kostelu tomuto 2 kopy platu na 
svých statcích … Ke kostelu vycházely tehdá desátky, zejména ze dvora libelského, 
k němuž dvoje popluží patřilo …“

LIBEL v překladu znamená – miláček, milý, příjemný …
Dle ústního podání se obec nacházela původně o něco severněji než dnes, 

v údolí kde se říká ve „Slatinkách“ a později, nikdo neví přesně proč a kdy, celá 
vyhořela. Nejblíže tomuto tvrzení má historický román od JOSEFA SVÁTKA 
– Pomsta cikánova. Zde je nejen opsaná poloha naší obce, ale i její údajné 
zničení v roce 1628. Po okolí jsou v té době opravdu nepokoje, zuří boje mezi 
sedláky a Českými bratry na jedné straně a proti jim stojí kněz Kamil Gramb, 
který chce všechen lid zdejší převést na katolickou víru i třeba násilím. Noc ale 
sedláky zastihla právě u naší vsi, rozdělali si tábor v místech, kde se u nás říká 
„Červená vrata“, tam je také přepadl bratr zemřelého mnicha Kašpar Gramb se 
svou družinou žoldáků, všechny je pobil a naši vesnici podpálil.

Okolo roku 1800 se již počalo v naší obci vyučovat. Nějaký čas se vyučovalo 
ve dvoře panském čp. 1 a pak v chalupě, která se používala jako sušárna na 
ovoce a nacházela se v zahradě u statku čp. 19 u nynějšího statku Vítkova asi 
do roku 1813–1814. Od roku 1815 se vyučovalo v chalupě čp. 14“. Dne 6. 5. 
1835 prohlášena jest škola v Libli školou samostatnou. Navštěvovalo ji 50 dětí. 
Do roku 1869 měli dohled nad školou faráři a od roku 1869 byla v každé obci 
zřízena školní rada, která o škole rozhodovala.Od Františka a Anny Plodkových 
zakoupila v roce 1876 obec stavení čp. 35 i se zahradou, toto stavení mělo sloužit 
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jako škola. Byly tam 3 místnos-
ti – největší sloužila jako třída, 
ostatní využíval učitel. 

Nová škola byla postavena 
na pozemku pana Provazníka 
čp. 10. 21. 11. 1909 byla budo-
va nové školy zkolaudována 
a vysvěcena panem farářem 
Jaroslavem Petrem z Často-
lovic. Obec se rozkládá na 
návrší asi 3 km severně od 
Častolovic, při hlavní silnici 
směrem k Solnici. V obci žije 

asi 120 obyvatel. Vesnice má 54 domů, z toho pouze 34 trvale obytných, 17 je 
rekreačních, jedna budova slouží jako zámečnická díla, jedna nová autodílna 
a jeden hostinec. V budově bývalé školy je dnes kancelář obecního úřadu, klu-
bovna a sál na společenské akce.

Na návsi je požární nádrž, která v létě slouží jako koupališťátko pro děti, 
hasičská zbrojnice se zvonicí. Za vesnicí směrem 
k Ličnu je rybník Pazderák, směrem k Častolo-
vicím rybník Dubenec. V obci jsou dvě památky 
– socha Jana Nepomuckého (postavený asi v roce 
1813) a socha Ukřižovaného Ježíše s Pannou 
Marií.

Budova bývalé školy
Ukřižovaný Ježíš s Pannou 
Marií
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HISTORIE
Libelský sbor hasičů byl založen 4. června 1899.
Dle obecní kroniky: „… ku ochraně majetku a bližního před dravým požárem 

zřízen dobrovolný hasičský sbor, jemuž obec ihned zakoupila čtyřkolovou stří-
kačku a nejnutnější hasičské náčiní. Stalo se za obecního starosty Jana Chaloupky 
čp. 6 a prvním velitelem hasičů byl Václav Vítek čp. 19 …“ 

Sbor vstoupil do župy Albrechtické, která věnovala sboru dvacet kusů pracov-
ních stejnokrojů. Obecní správa zakoupila téhož roku ruční stříkačku v hodnotě 
1100 zlatých a pracovní obleky. Prvním starostou sboru se stal Josef Provazník, 
velitelem byl zvolen Václav Vítek. 

První valná schůze se konala 4. 6. 1899, kde byly provedeny volby 
funkcionářů: 

Josef Provazník starosta sboru – rolník č.10 
Václav Vítek velitel – rolník čp. 19
Josef Chaloupka podvelitel – rolník č. 6
Jindřich Pejše cvičitel – učitel čp. 35.
Josef Lipovský člen výboru – rolník č.25
Jan Chaloupka člen výboru – rolník č.8
Jan Eliáš člen výboru – šafář čp. 1
Václav Chaloupka náhradník – chalupník č.15
František Podzimek náhradník – chalupník č.16
Josef Zaňka trubač – hostinský čp. 12
Josef Koldinský hasič – rolník čp. 3
Jan Vašata hasič – tesař čp. 39

Adolf Provazník hasič – syn rolníka čp. 10
Václav Hodný hasič – rolník čp. 14
Josef Ďor hasič – chalupník čp. 17
Václav Buřil hasič – chalupník čp. 20
Antonín Moravec hasič – dělník čp. 24
František Hovorka hasič – rolník čp. 26
Vojtěch Zeman hasič – hostinský čp. 30
Josef Novák hasič – chalupník čp. 33

Prvním zásahem u požáru se sbor mohl pochlubit už v roce 1900, kdy zasa-
hoval ve dvoře Karolín. První zásah v naší obci byl při požáru u Josefa Hrocha 
čp. 24, kde požár způsobil škodu 2500 K. Každoročně ještě stihl uspořádat 1–4 
taneční zábavy, zúčastňoval se župních i okrskových cvičení v okolních vsích, 
členové sboru zahráli mnoho divadelních představení. Pořádali sjezdy hasičů 
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s veřejným župním cvičením, které byly 
ukončeny taneční zábavou. Aktivně 
zasahovali při požárech v okolních 
vsích – Třebešově, Malé i Velké Ledské, 
Slemeně, Hřibinách, Častolovicích, ale 
i v Kostelci n. O. Např. v roce 1937 se 
sbor činně podílel na hašení požáru 
stodoly ve dvoře v Třebešově, za což 
obdržel děkovný dopis od Zdeňka 
Kolovrata Krakowského a obnos ve výši 
400 Kč jako příspěvek na motorovou 
stříkačku.

Členové se vzorně starali o hasičskou 
stříkačku a všechnu hasičskou výzbroj 
a výstroj, pravidelně konali pochodová 
cvičení a cvičení se strojem a seker-
kou. Stav členstva se pohyboval kolem 
25 mužů, stav členů přispívajících kolem 
20 občanů. První slavnostní stejnokroje 
sbor zakoupil roku 1909, aby se v nich 

účastnil oslav 25. let založení sborů v Třebešově a v Kosteleckých Horkách. 

V roce 1902 dala obec postavit hasičskou zbrojnici nákladem 600 K.
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Se začátkem 1. světové války v roce 1914 činnost sboru utichla, protože téměř 
všichni členové sboru byli od 2. 8. 1914 povoláni na vojnu – společně s ostatními 
občany obce. Z celé naší obce to bylo 53 občanů. I přes toto oslabení zajišťoval 
sbor svoji akceschopnost při zásazích u požárů.

Domů se již nevrátili:
velitel sboru – Rudolf Bartoš – padl ve válce roku 1917

člen sboru – Jan Vanický – padl ve válce roku 1916
člen sboru – Václav Vítek ml. – padl ve válce roku 1914 

člen sboru – Josef Chaloupka ml. čp. 6 – padl ve válce 1915
člen sboru – František Chaloupka čp. 12 – padl ve válce 

člen sboru – Josef Marek z č. 1 – padl ve válce
člen sboru – Václav Pála z č. 1 – padl ve válce

Budiž všem, kteří museli obětovat svůj život 
na poli válečném, světlá památka!

22. 5. 1935 byla zakoupena za 15.100 Kč hasičská přenosná motorová stříkačka 
typ 202 s motorem Stratílek 22 atp. č.m. 5116, na podvozku na diskových kolech 
s pneumatikami „Mischelin 12×45“, magnet „Bosch FF2 ARS-336s s karburáto-
rem „Meco“ z továrny požárních stříkaček V. IG. STRATÍLEK Vysoké Mýto. 
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Dále byl zakoupen kočár od Velko-
statku Častolovice. Na okrskovém sjezdu 
2. 6. 1935, který byl pořádán v Libli, byla 
tato stříkačka slavnostně předvedena. 
Byla také předvedena na sjezdu župním 
v Častolovicích .Zaznamenáno z obecní 
kroniky o koupi hasičské stříkačky: 
„… Zdejší občanstvo kvitovalo vřele ten-
to záslužný čin hasičského sboru, v jehož 
uskutečnění přičinil se především velitel 
Václav Chaloupka čp. 26. …“ 

V průběhu 2. světové války Němci 
prováděli sběr železa. Bohužel tato sna-
ha postihla i libelský zvon, který musel 
být roku 1943 pod dozorem německých 
vojáků odmontován z věžičky hasičské 
zbrojnice a odevzdán ke zničení. Po válce 
se začaly ozývat hlasy o znovuinstalování 

zvonu na libelskou hasičskou zbrojnici. A byl to agilní spolek libelských žen, 
který inicioval sbírku, při které bylo vybráno dostatek prostředků, které plně 
pokryly výdaje na zhotovení zvonu nového. Zvon byl slavnostně přivezen do Lible 
28. května 1949, kdy byl nejprve posvěcen na jméno MARIE a na ozdobných 
nosítkách ho mládenci s družičkami odnesli k hasičské zbrojnici, kde před zraky 
celé obce a čestných hostů z obcí okolních, byl znovu po 6 letech pověšen zpět 
do věžičky hasičské zbrojnice. 

Zvon MARIE na hasičské zbrojnici 
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V padesátých a šedesátých letech se po přejmenování z hasičského na požární 
sbor dobrovolných hasičů, dbalo převážně na protipožární prevenci. 

Sbor se podílel na chodu obce zúčastňoval se akcí „Z“ na úpravách obce, 
drobných stavbách (vybetonování požární nádrže) apod., která v současné době 
slouží i jako koupališťátko pro děti.

Grilování kuřat na začátek letních prázdnin a jarní bezplatné brigády se staly 
samozřejmostí nejen pro členy hasičského sboru, ale i pro všechny občany obce 
Libel. 

16. června 1971 bylo založeno družstvo mladých požárníků. 
Zakládající členové: 
Josef Hovorka ml., Josef Macháček, Milan Hroch, František Rosenberk, 

Josef Chaloupka ml., Stanislav Sejkora, Veleslav Macháň, Josef Vanický, Rudolf 
Macháček, Jaroslava Rosenberková, Alena Pelcová, Anna Chaloupková a Anna 
Vanická. Instruktor: Josef Bartoš 

Za rok měli mladí požárníci 10–15 schůzek, na kterých se učili o významu 
požární ochrany, svinovat a rozvinovat hadice, prováděli úklid požární zbroj-
nice a připravovali se do soutěží. Pod vedením Josefa Bartoše za svou pětiletou 
existenci zaznamenalo toto družstvo několik vynikajících úspěchů na dětských 
soutěžích okresu, kde mladí požárníci obsazovali místa do první desítky v kon-
kurenci 25 družstev.

29. 9. 1995 byla zakoupena hasičská stříkačka z JZD Černíkovice za 
12.200 Kč.
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V roce 2003 byla svépomocně opravena stará hasičská stříkačka STRATÍLEK 
od fi rmy z Vysokého Mýta, která byla zakoupena v roce 1935.

 
Mladí požárníci: Nahoře zleva: Veleslav Macháň, Josef Hovorka, Anna 
Chaloupková, Jaroslava Rosenberková, Alena Pelcová a instruktor Josef Bartoš 
Dole zleva: František Rosenberk, Josef Macháček a Ruda Macháček.

Práce na opravě prováděl Josef Pelc, Josef Bartoš a František Šeda. 
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Velice aktivní jsou libelské hasičky. Každoročně pořádají pro děti karneval, 
dětský den, stanování, drakiádu a mnoho jiných akcí. V červenci r. 2005 libelské 
ženy předvedly u příležitosti 125 let založení hasičů v Solnici, grotesku „… takhle 
hasí libelské ženy hospodu U Šenka …“, která se velice líbila.

SOUČASNOST
V současné době má SDH 37 členů, z toho 13 žen a 24 mužů. Pravidelně se jak 

muži, tak i ženy zúčastňují okrskových cvičení. Největší úspěch libelských žen 
bylo 1. místo na okrskovém cvičení v Domašíně v roce 2008, muži v soutěžích 
obsazují většinou přední místa.

Složení výboru: 
Starosta:František Hejhal, čp. 12 člen od 1. 1. 1974  členem 35 let
Velitel: Pavel Vilímek, čp. 20  člen od 1. 7. 1999  členem 10 let
Strojník:Josef Novák ml. čp. 7  člen od 1. 1. 1997  členem 12 let
Jednatel:Miloš Sejkora, čp. 43 člen od 1. 5. 2006  členem 3 roky
Preventista: Zemánek Petr, čp. 38  člen od 30. 3. 2006  členem 3 roky
Vilímková Lucie, čp. 20  členkou od 1. 5. 2007  členkou 2 roky
Pokladník: Šedová Renata, čp. 4  členkou od 3. 1. 2001  členkou 8 let
Členové:
Bartoš Josef čp. 40 člen od 1. 1. 1965 členem 44 let
Hejhal Jan, čp. 45  člen od 3. 1. 2001 členem 8 let
Hovorka Pavel, čp. 17  člen od 1. 1. 1997 členem 12 let
Chaloupka Jiří, čp. 8,  člen od 1. 1. 1997 členem 12 let
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Macháček Ruda, čp. 6,  člen od 1. 1. 1975 členem 34 let
Michera Milan, čp. 9,  člen od 1. 1. 1979 členem 30 let
Novák Josef, čp. 48,  člen od 1. 1. 1974 členem 35 let
Novák Josef, čp. 7,  člen od 1. 1. 1970 členem 39 let
Pelc Josef, čp. 30,  člen od 1. 1. 1957 členem 52 let
Pospíšil Marek,čp. 5,  člen od 1. 1. 1997 členem 12 let
Pršala Otakar,čp. 10,  člen od 1. 7. 1999 členem 10 let
Sejkora Miloš, čp. 43,  člen od 1. 5. 2006 členem 3 roky
Sejkora Stanislav, čp. 31,  člen od 1. 1. 1974 členem 35 let
Šitina Lukáš,  člen od 1. 5. 2007 členem 2 roky
Valenta Miloš, čp. 54,  člen od 1. 1. 1987 členem 22 let
Vanický Josef, čp. 21,  člen od 1. 7. 1999 členem 10 let
Vilímek Jiří, čp. 39,  člen od 1. 7. 1999 členem 10 let
Votroubek Libor, čp. 50,  člen od 1. 1. 1997 členem 12 let
Votroubek Martin, čp. 34,  člen od 1. 5. 2006 členem 3 roky
Členky:
Hejhalová Markéta, čp. 45, členkou od 3. 1. 2001 členkou 8 let
Hubálková Dagmar,čp. 56,  členkou od 3. 1. 2001 členkou 8 let
Chaloupková Lenka,čp 8, členkou od 3. 1. 2001 členkou 8 let, 
Nováková Veronika, čp. 7, členkou od 3. 1. 2001 členkou 8 let
Píčová Jitka, čp. 40,  členkou od 3. 1. 2001 členkou 8 let
Pospíšilová Jitka, čp. 5,  členkou od 1. 5. 2006 členkou 3 roky
Procházková Iva, čp. 57,  členkou od 1. 1. 2004 členkou 5 let
Pršalová Věra, čp. 10, členkou od 1. 5. 2007 členkou 2 roky
Šedová Kateřina, čp. 4, členkou od 1. 5. 2007 členkou2roky
Valentová Marta, čp. 54,  členkou od 3. 1. 2001 členkou 8 let
Vančurová Marcela, čp. 56,  členkou od 3. 1. 2001 členkou 8 let

110 LET V DATECH
1899 – 4. 6. založení sboru a zvolení výboru
1900 – účast při hašení požáru na Karolíně, hasičský ples, valná hromada, hasič-

ská cvičení
1901 – ples libelského sboru, sbor se účastnil činně při hašení požáru na Pasekách 

u Včeláků a v Častolovicích, veřejné župní cvičení v Olešnici
1902 – účast při hašení požáru v Kostelci n. O. a Slemeně, okrskové cvičení 

v Lipovce, veřejné župní cvičení v Libli, požár u Josefa Hrocha čp. 24, 
postavena hasičská zbrojnice nákladem přes 600 K

1903 – řádná valná hromada, hasičský ples, veřejné župní cvičení v Domašíně, 
požár v Lokotě
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1904 – řádná valná hromada, hasičské plesy, veřejné župní cvičení v Častolo-
vicích, požár v Ličně. Vykonána přehlídka sboru okresním hasičským 
dozorcem Brdičkou, která vyzněla povšechnu pochvalou sboru. 

 „Přehlídku vykonal a shledal vše ve vzorném pořádku, jen se odporučuje 
by sbor zařídil odbor pohřební pokladny“

  H. Brdička,v.r.
  dozorce hasičského okresu Kosteleckého
1905 – řádná valná hromada, hasičský ples, sbor se činně zúčastnil při velkém 

požáru válcového mlýna v Častolovicích v majetku rodu Šternberků 
1906 – řádná valná hromada, hasičský ples, veřejné župní cvičení v Třebešově 

a v Semechnicích
1907 – řádná valná hromada, veřejné okrskové cvičení v Třebešově a Česticích, 

veřejné župní cvičení v Olešnici
1908 – řádná valná hromada, hasičský ples, veřejné župní cvičení 

v Černíkovicích
1909 – řádná valná hromada, hasičský ples, účast na slavnosti na paměť dvaceti-

pětiletého trvání sboru spolu s veřejným cvičením v Třebešově a slavnosti 
dvacetipětiletého trvání sboru v Kosteleckých Horkách, kde se konalo 
veřejné župní cvičení

1910 – valná hromada, hasičský ples, veřejné župní cvičení v Častolovicích
1911 – valná hromada, hasičský ples, účast počtu 12 členů na hasičském sjezdu 

v Kostelci n. O.,od fi rmy Karel Janovský Náchod zakoupeny šňůry k povel-
kám a náramenní znaky od fi rmy Karnet a Kyselý Praha zakoupeny kovové 
odznaky ku župnímu sjezdu, veřejné župní cvičení se konalo v Libli 
hasičský župní sjezd,odpoledne slavnost na zahradě hostinci u Bartošů, 
večer taneční zábava v hostinci u Vašatů 

1912 – valná hromada, hasičský ples, sbor odbýval 2 cvičení se strojem a 2 cvičení 
pochodová, veřejné župní cvičení Albrechtické župy v Libli

1913 – valná hromada, hasičský ples, u fi rmy Janovský zakoupeny plátěné kalhoty 
k pracovnímu obleku, veřejné župní cvičení v Olešnici, požár na Malé 
Ledské

1914 – valná hromada, hasičský ples, účast na hasičském sjezdu a výstavy 
v Chocni, okrskový hasičský sjezd a cvičení v Ličně, hašení požáru 
v Hřibinách,veřejné župní cvičení v Nové Vsi

1915 – veřejné župní cvičení se mělo konat v Třebešově – z důvodu 1. světové 
války bylo odloženo

1916 – padl ve válce Jan Vanický – syn rolníka čp. 21
1917 – i když nebyli žádní členové našeho sboru doma, v měsíci červenci 

zúčastnili se sousedé Josef Provazník a jiní ve Slemeně při hašení požáru 
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domovního u Beránků a stodoly Machačovy. Sousedící Hlavsovo bylo 
pomocí stroje uhájeno.

1918 – schůze sboru, při které byla vzdána posmrtná vzpomínka padlým a zemře-
lým členům ve válce

1919 – valná hromada, hasičský ples
1920 – valná hromada, hasičský ples,účast na hasičském sjezdu v Křivicích 

a v Lípě nad Orlicí, požár v Třebešově u Josefa Šabaty, požár v Černíko-
vicích u Josefa Holoubka

1921 – valná hromada, hasičský ples, veřejné cvičení v Třebešově, u velitele Josefa 
Koldínského vypukl požár stodoly

1922 – ples a posvícenská taneční zábava, okrskové cvičení na Velké Ledské, 
župní sjezd Častolovice, účast při hašení požáru dvou obytných stavení 
u Tichých a u Vaňků v Častolovicích

1923 – okrskové cvičení v Lipovce, župní cvičení v Černíkovicích, vysláno 6 mužů 
na hasičský sjezd do Vamberka, vysláno 7 mužů na pohřeb předsedy župy 
Albrechtické Josefa Tužila

1924 – ples a posvícenská taneční zábava, sbor zakoupil plátěný pracovní stejno-
kroj, veřejné župní cvičení se sekyrkou v Libli, oslava dvacetipětiletého 
jubilea založení dobrovolných hasičů Libel, odpoledne koncert v zahradě 
hostinského Františka Bartoše, večer taneční zábava u Bartošů, okrskové 
cvičení Častolovice

1925 – pořádán ples a pouťová zábava, valná hromada, účast v počtu 11 mužů 
hasičského sjezdu a veřejného cvičení v Olešnici, účast na záchranných 
prací při požáru hospodářského stavení J. Matějus v Synkově, župní sjezd 
hasičské župy Vzájemné pojišťovny v Albrechticích n. O. zakoupeny 
průtoky (hadice) 10 dílů starších a 3 díly nové (asi 250 m), koupena 
1 trubka.

1926 – inventura hasičské výstroje a nářadí, přehlídka hasičské výzbroje a výstro-
je, hasičský ples,pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, 
hasičský sjezd v Česticích, aktivní účast na hašení požáru stodoly ve dvoře 
na Jedlině

1927 – ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, požáru hos-
podářského stavení Františka Čepelky v Hřibinách, hasičský sjezd ve 
Slemeně, účast na oslavách padesátiletého trvání sboru v Častolovicích

1928 – pořádán ples a pouťová zábava, valná hromada, účast na veřejném hasič-
ském cvičení a sjezdu v Domašíně, spojené s oslavou padesátiletého trvání 
sboru v Domašíně

1929 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, účast 
na hasičském sjezdu v Petrovicích
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1930 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, zdařile 
působil sbor při hašení požáru stodoly u Komberců č. 29, který způsobil 
choromyslný Kaplan z Chlen, pořádán v Libli hasičský sjezd za účasti 
sborů: z Petrovic, Černíkovic, Nové Vsi, Domašína, Velké Ledské, Oleš-
nice, Slemena, Uhřínovic, Albrechtic, Častolovic, Hosteleckých Horek, 
Rašovic, Čestic, Třebešova, Lična Lípy n. O. Zároveň bylo provedeno 
poplachové cvičení a cvičení sanitního odboru, odpoledne uspořádán 
koncert a večer věneček, hasičský sjezd v Uhřínovicích, v Rašovicích, 
v Častolovicích, kde při veřejném cvičení spoluúčinkoval sbor se svým 
strojem, hasičská slavnost v Černíkovicích

1931 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, hasič-
ský sjezdu v Česticích, účast na hašení požáru v Třebešově, župní sjezd 
v Domašíně, župní sjezd „Stráž na Východě“ v Panské Habrové, krajský 
sjezd v Rychnově nad Kněžnou, sbor vyslal deputaci 3 členů na hlavní 
župní sjezd do Pardubic

1932 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, pro-
vedena inventura hasičské výzbroje, župní sjezd v Byzhradci, účastnit 
při hašení požáru hospodářského stavení u Mrázů v Synkově, při hašení 
požáru Vojtiškovy chalupy v Častolovicích a při požáru Micherovy cha-
lupy na Malé Ledské, přednáška pana Kalaše, zástupce fi rmy Stratílek 
Vysoké Mýto o motorové stříkačce

1933 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, veřejné 
cvičení v Černíkovicích, Lipovce a Solnici, sbor sehrál divadlo „Kostnické 
plameny“, k uctění památky Mistra Jana Husa, sborem sehráno divadelní 
představení „Utrpením ku štěstí“

1934 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, cvičení 
se sekerkou okrsku konalo se v Libli, od fi rmy František Karnet a Kyselý 
– umělecké rytectví, Praha-Žižkov – zakoupeno 6 kusů vycházkových 
pásů pro členstvo za Kč 19,– za kus potřebných k sekerkovému cvičení 
v Pouchově, valná hromada v Albrechticích, župní sjezd v Poucho-
vě-Věkoších, účast 7 mužů, 6 cvičících a 1 samaritán, hasičský sjezd 
„Orlice“ve Velké Ledské a na vojenské slavnosti v Kostelci nad Orlicí

1935 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, zástupci 
sboru učinili v továrním podniku Stratílek ve Vysokém Mýtě osobní náv-
štěvu, schůze velitelů v restauraci U Lva v Častolovicích, zástupce fi rmy 
Stratílek navštívil obec v 9.00 hodin dopoledne ohledně koupi motorové 
požární stříkačky, sbor sehrál divadelní hru „Děda Štráchal jede k panu 
prezidentovi“, župní sjezd v Prorubech, hašení požáru hospodářského 
stavení Františka Kovaříčka ve Velké Ledské a při hašení požáru hos-
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podářské budovy p. Mertlíka v Častolovicích, zakoupena za 15.100 Kč 
hasičská přenosná motorová stříkačka typ 202 s motorem Stratílek, 
okrskové cvičení v Libli, na kterém byla předvedena nově zakoupená 
motorová stříkačka Stratílek

1936 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, byla 
provedena přehlídka sboru okrskovým dozorcem Františkem Sajdlem, 
přičemž provedeno poplachové cvičení s motorovou stříkačkou a přehlíd-
ka skončila pochvalou na výkon sboru, hašení ohně nad stájí usedlosti 
Františka Chaloupky čp. 18

1937 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, požár 
u Jelínků v Častolovicích, účast na oslavě padesátiletého trvání sboru 
v Číčové, okrskového cvičení v Olešnici, Česticích a Hoděčíně, valná 
hromada župy v Albrechticích n. O., župní hasičský sjezd v Běstovicích, 
sbor se činně podílel na hašení požáru stodoly ve dvoře v Třebešově a při 
hašení požáru hospodářského stavení Františka Dostála v Domašíně, sbor 
obdržel děkovný dopis od Zdeňka Kolovrata Krakowského, velkostatek 
Rychnov n. Kn. Za tento čin Zdeněk Kolovrat doručil obnos ve výši 
400,– Kč jako příspěvek na motorovou stříkačku, sbor obdržel dar od 
pojišťovny v Albrechticích v obnosu 150,– K, vykonána přehlídka sboru 
župním náčelníkem Františkem Holavcem, která vyzněla pochvalou 
sboru

1938 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, pře-
hlídka a čištění hasičské výzbroje a výstroje, uděleny čestné diplomy 
dvěma zasloužilým činovníkům ve sboru – bývalému veliteli Václavu 
Chaloupkovi a odstupujícímu pokladníku Františku Sejkorovi

1939 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, mimo-
řádná valná hromada, na které bylo jednáno o změnách v organizaci 
hasičských jednotek, neboť zrušeny byly dosavadní hasičské župy jak 
byla naše Albrechtická a utvořeny nové okrsky, obvody okresní hasič-
ské jednoty, dopis od Zemské hasičské jednoty Praha o zákazu užívání 
dosavadních hasičských odznaků, razítek a o změně nošení hasičského 
stejnokroje 

1940 – konán ples, pouťová a posvícená taneční zábava, valná hromada, pro-
vedena přehlídka sboru Karlem Rmoutilem, zástupcem velitele 11 
kraje a okrskovým velitelem br. Hubáčkem, sborem sehráno 1 divadelní 
představení

1941 – pořádán ples sboru libelského, sehráno divadelní představení „Parmacie“, 
přehlídka inventáře, výroční valná hromada
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1942 – vykonána přehlídka sboru okrskovým velitelem Hubáčkem z Častolovic, 
požár stodoly u Emila Junka čp. 2. Němci zavedli přísné vyšetřování 
o vzniku požáru, ale příčina zjištěna nebyla, sbor se zúčastnil na hasičském 
sjezdu a veřejném cvičení v Tutlekách a povinného okrskového nácviku 
v Ličně

1943 – valná hromada, provedena přehlídka sboru a jeho zařízení krajským 
požárním ředitelem Rmoutilem, požár v Častolovicích

1944 – konána valná schůze, v těchto letech sbor vyvíjel méně činnosti následkem 
poměrů válečných a z nařízení okupantů

1945 – sbor se zúčastnil na hasičské slavnosti v Borohrádku v počtu 13 mužů
1946 – hasičský ples, valná hromada, hasičský sjezd v Častolovicích 

a v Česticích
1947 – hasičský ples, valná hromada, hasičská slavnost v Kvasinách a obvodní 

hasičský sjezd v Doudlebách n. O., v Tutlekách se konala slavnost na 
otevření kulturního domu

1948 – hasičský ples, valná hromada, požár dřevěné stodoly Václava Chaloupky 
čp. 26.

1949 – hasičský ples, valná hromada, slavnost na zavěšení nového zvonu na 
hasičskou zbrojnici. V roce 1943 byl zvon z věžičky hasičské zbrojnice 
pod dozorem německých vojáků odmontován a zničen. Po válce inici-
oval spolek agilních žen z Lible sbírku na zhotovení nového zvonu. To 
se podařilo, a tak mohl být v tento den zvon po vysvěcení odnesen na 
ozdobných nosítkách mládenci a družičkami k hasičské zbrojnici a znovu 
po šesti letech pověšen zpět do věžičky hasičské zbrojnice. Tato slavnost 
byla zakončena taneční zábavou.

1950 – valná hromada
1951 – nebyla konána valná hromada z vážného onemocnění bratra velitele 

Hovorky
1952 – výroční členská schůze Místní hasičské jednoty
1953 – přejmenování hasičů na Československý svaz požární ochrany, výroční 

členská schůze místní jednoty svazu požární ochrany
1954 – místní požární jednota čítá 19 členů činných a 24 členů přispívajících
1955 – 3 schůze členské a 5 schůzí výborových, činní členové odpracovali 400 

brigádnických hodin na výstavbě obce a 25 hodin na úpravě zbrojnice
1956 – výroční členská schůze místní jednoty požární ochrany, požár stodoly 

Josefa Vanického čp. 21., požár zděné stodoly Václava Hodného čp. 4. 
1957 – konány 4 schůze členské a 5 výborových, 2 taneční zábavy, 4 cvičení – 1 

poplachové, členové výboru provedli protipožární prohlídku domů
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1958 – výroční členská schůze místní hasičské jednoty, ples a posvícenská zábava, 
členové výboru provedli protipožární prohlídku domů, okrskové cvičení 
proběhlo v Častolovicích

1959 – 4 schůze výborové a 4 členské, okrskové cvičení na Ledské, na opravě 
požárního auta odpracováno 40 brigádnických hodin, provedena výměna 
členských průkazů, zazimování stříkačky 

1960 – 4 schůze členské a 3 výborové, odpracováno 136 brigádnických hodin, 2 
taneční zábavy

1961 – 2 schůze členské a 1 výborová, 2 taneční zábavy, byl zlikvidován kočár, 
který se zakoupil v roce 1935 od Velkostatku z Častolovic, účast při požáru 
v Třebešově

1962 – 1 členská schůze a 5 výborových, odpracováno víc jak 20 hodin na opravě 
stříkačky, při použití stříkačky s vodou bylo zjištěno, že větší část proudnic 
je ve špatném stavu a je nutno je nahradit novými. Odstupující předseda 
Jaroslav Kulštejn předal vedení nově zvolenému předsedovi Bohuslavu 
Novákovi.

1963 – účast na hašení požáru v Třebešově, kde hořely objekty JZD, sběr starého 
železa – sebralo se 67 q, byly provedeny protipožární prohlídky v domech 
u občanů a v objektech JZD

1964 – 5 schůzí členských a 2 výborové, 2 taneční zábavy, preventivní prohlídky 
ve všech domech sběr starého železa – celkem se sebralo 84 q, oprava 
požární zbrojnice a nátěr věžičky a rolety, okrskové cvičení v Libli za 
účasti sborů z Domašína, Byzhradce, Černíkovic a Třebešova. 

1965 – výroční členská schůze
1966 – výroční členská schůze, sběr starého železa, opravena hasičská 

zbrojnice
1967 – výroční členská schůze
1968 – provedena inventura
1969 – výroční členská schůze věkové složení organizace: celkem 25 členů
 do 80 let 2 členové do 70 let 3 členové
 do 60 let 2 členové do 55 let 5 členů
 do 40 let 11 členů do 25 let 2 členové
1970 – výroční členská schůze
1971 – výroční členská schůze místní jednoty ČSPO, v odpoledních hodinách 

vypukl oheň ve stodole u obytného stavení Chaloupkových čp. 18. 16. 6., 
byl založen požárnický kroužek

1972 – kroužek mladých požárníků – 26 schůzek, účast mladých požárníků na 
branném závodě požárních družstev mládeže ve Slatině nad Zdobnicí 
– zde obsadili 16. místo, soustředění družstev mládeže ve Slatinkách 
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v Libli – 2. místo v přeboru třinácti–patnáctiletých, výroční členská 
schůze, v akci „Z“ vybetonován rybníček na návsi. 

 Byly předány medaile za dlouholetou činnost ve sboru:
 za 50 let členství Josef Pelc (člen od roku 1922)
 za 40 let členství Šrytr Antonín (člen od roku 1928)
 za 40 let členství Rosenberk František (člen od roku 1929)
 za 30 let členství Josef Vašata (člen od roku 1940)
 Josefu Bartošovi bylo předáno Čestné uznání za příkladnou práci 

s mládeží.
1973 – kroužek mladých požárníků – 12 schůzek, soutěž v požární technice 

v Kvasinách – 4. místo Plamen 1973 – Černíkovice (chlapci za 6. místo 
a děvčata 2. místo), soutěž v Mělčanech u Dobrušky – obsadili 7. místo 
sběr starého železa – sebralo se 30 q – 673,– Kč, výroční členská schůze 
ČSPO Libel, okrskové hasičské cvičení ve Vojenicích, okrsková soutěž na 
Ledské – 5. místo 

1974 – kroužek mladých požárníků – 12 schůzek, Kviz 74 Černíkovice – účast 27 
družstev 2.–3. místo společně s Kvasinami, „Plamen 74“ v Častolovicích 
5. místo, okrsková soutěž hasičských družstev pro 7. a 8. okrsek v Libli 
(Libel 2. místo), 5 výborových a výroční schůze, společně s mysliveckým 
sdružením Bělá uspořádáno pro děti ve Slatinkách dětské odpoledne, 
slavnostní schůze u příležitosti 75. výročí založení sboru v Libli.

1975 – 6 výborových schůzí, okrsková soutěž požárních družstev v Olešnici, 
tragicky zahynul mladý požárník František Rosenberk ve věku necelých 
17 let 

1976 – rozpuštění bývalého okrsku Třebešovského, který byl ustaven v roce 1949, 
námětové cvičení, zaměřené s požárním útokem na objekt JZD, soutěž 
požárních družstev Černíkovicích (3. místo), sběr starého železa: sebráno 
33 q

1977 – výroční členská schůze ČSPO Libel
1978 – okrsková soutěž v Libli (1. místo!), v okresní soutěži v silné konkurenci 

Libel obsadila 7. místo, sběr starého železa – sebralo se 33 q, protipožární 
prohlídky v domech u občanů a v objektech JZD

1979 – okrsková hasičská soutěž v Byzhradci (6. místo), odpracováno 186 bri-
gádnických hodin

1980 – soutěž v požárním útoku v Nové Vsi (5. místo), táborový oheň s opékáním 
kuřat

1981 – okrskové cvičení se konalo v Ličně (1. místo!), výroční členská schůze, 
protipožární prohlídky v domech u občanů a v objektech JZD, 2 taneční 
zábavy a 1 společenský večer
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1982 – protipožární prohlídky v domech u občanů a v objektech JZD, okrsková 
soutěž požárních družstev Byzhradci, táborový oheň s opékáním kuřat, 
86 brigádnických hodin, 2700 kg starého železa

1983 – protipožární prohlídky v domech u občanů, okrsková soutěž požárních 
družstev v Ličně (3. místo), táborový oheň s opékáním kuřat

1984 – protipožární prohlídky v domech u občanů, okrsková soutěž požárních 
družstev v Černíkovicích,sběr starého železa, táborový oheň s opékáním 
kuřat, posvícenská taneční zábava

1985 – okrsková soutěž požárních družstev Černíkovice (2. místo), protipožární 
prohlídky v domech u občanů, táborový oheň s opékáním kuřat

1986 – provedeny protipožární prohlídky v domech u občanů, výroční členská 
schůze, sběr starého železa

1987 – okrsková hasičská soutěž družstev se konala v Černíkovicích (1. místo!), 
výroční členská schůze, provedena oprava fasády na požární zbrojnici, 
inventura základních prostředků, Josefu Pelcovi předáno Čestné uznání 
za přípravu družstva na soutěž požárních družstev

1988 – výroční členská schůze, táborový oheň s opékáním kuřat
1989 – okrsková hasičská soutěž družstev se konala v Ličně, táborový oheň 

s opékáním kuřat
1990 – okrsková hasičská soutěž družstev v Ličně, sběr starého železa, táborový 

oheň s opékáním kuřat, inventura techniky a výstroje, valná hromada 
v pohostinství u Zaňků v Libli

1991 – soutěž hasičských družstev pod Ličenským mlýnem v Ličně, táborový 
oheň s opékáním kuřat, zástupci hasičů okrsku se zúčastnili oslav vzniku 
hasičů v Praze na Staroměstském náměstí, koňské spřežení táhlo stříkačku 
z Třebešova

1992 – okrskové hasičské cvičení soutěž družstev v Byzhradci, táborový oheň 
s opékáním kuřat

1993 – prověření hasičské techniky v Třebešově, táborový oheň s opékáním 
kuřat

1994 – hasičská soutěž družstev v Černíkovicích, výroční členská schůze
1995 – táborový oheň s opékáním kuřat, zakoupena hasičská stříkačka z JZD 

Černíkovice – 12.200,– Kč
1996 – hasící přístroje – 8.601,– Kč, okrsková soutěž požárních družstev 

v Byzhradci, táborový oheň s opékáním kuřat, výroční členská schůze
1997 – soutěž požárních družstev v Černíkovicích (3. místo), veškerá výzbroj se 

uložila do školy do skříně, pojistka u Hasičské pojišťovny, výroční členská 
schůze
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1998 – výroční členská schůze, okrsková soutěž požárních družstev v Černíko-
vicích (3. místo)

1999 – výroční členská schůze, okrsková soutěž požárních družstev v Černíkovi-
cích (3. místo), sběr starého železa – 70 q, oprava hasičská zbrojnice, staré 
stříkačky Stratílek a stříkačky PS 12. 100 let založení sboru – slavnostní 
schůze, která se konala ve škole v Libli. Byli vyznamenaní zasloužilí čle-
nové hasičského sboru. 100 let založení hasičského sboru, ukázka staré 
i nové hasičské techniky, vystoupení solnických hasičů se starou hasičskou 
stříkačkou, soutěže pro děti

2000 – výroční členská schůze U zlatého klasu, okrsková hasičská soutěž družs-
tev v Černíkovicích, nákup hadic za 5.172,80 Kč, okrsková soutěž hasičů 
společně s okrskem č. 8 ve Voděradech

2001 – okrskové hasičské cvičení družstev se konalo v Ličně, výroční členská 
schůze

2002 – zakoupena baterie do hasičské stříkačky – 1.650,– Kč,okrsková hasičská 
soutěž se konala v Černíkovicích, výroční členská schůze

2003 – zakoupeny obleky za 10.205,30 Kč a zhotoveny nášivky na obleky „HASI-
ČI LIBEL“za 829,60 Kč, okrsková hasičská soutěž družstev u myslivecké 
chaty v Byzhradci, oprava stříkačky za 15.428,– Kč, oprava staré stříkačky 
Stratílek z roku 1935

2004 – soutěž hasičských družstev v útoku se v Třebešově, kde sbor slavil 120 let 
od svého založení, (3. místo muži, ženy se zúčastnily jako jediné družstvo), 
zakoupen Hasičský řád za 3.367,70 Kč a hasící přístroje za 2.689,50 Kč 

2005 – výroční členská schůze libelských hasičů, okrsková soutěž hasičů v Černí-
kovicích a oslava 120 let založení (muži 4. místo, ženy se zúčastnily jako 
jediné družstvo) oslava 125. let založení hasičů v Solnici, kde ženy Libel 
předvedly grotesku „Jak ženy z Lible hasí požár …“ se starou Stratilkou, 
2006 – okrsková soutěž hasičských družstev v Černíkovicích (3. místo), 
karneval pro děti, výroční členská schůze, hasičská soutěž „O putovní 
pohár starosty obce Olešnice (3. místo) složení zkoušek ODBORNOSTI 
HASIČE III. STUPNĚ (Josef Novák a Pavel Vilímek)

2007 – výroční hasičská schůze, výroční hasičská schůze okrsku se konala 
v prostorách bývalé školy v Libli, okrsková hasičská soutěž v Byzhradci 
u myslivecké chaty (muži 6. místo, ženy 3. místo)

2008 – výroční členská chůze, okrsková hasičská soutěž na Dubince v Domašíně 
(ženy 1. místo), hasičská soutěž v Třebešově

2009 – výroční hasičská schůze U zlatého klasu, oslava 110 let založení sboru 
v Libli, okrsková soutěž v Černíkovicích (ženy 2. místo, muži 6. místo)
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Fotografi e z roku 1947, když se členové sboru vrátili ze slavnosti v Kvasinách 
před hostincem bratra Josef Vítka čp. 22
Nahoře zleva: František Vídeňský, František Slanina, Josef Provazník, Alois 
Sejkora, Josef Vašata, Antonín Bartoš čp. 49, František Rosenberk, Emil Hovorka
Dole zleva: Emil Junek, Václavík František, Rudolf Macháček, František Novák 
čp. 6, František Chaloupka čp. 8, Rudolf Růžička, Bohuslav Novák, Antonín 
Podolský

Návrat z hasičské soutěže v roce 1976, která se konala v Černíkovicích:
Nahoře zleva: Veleslav Macháň, Josef Chaloupka, Josef Pelc, Josef Šinták

Dole zleva:Standa Sejkora, František Šabata, Ruda Macháček a Josef Bartoš
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Požáry v obci
• 22. 10. 1894 Požár stodoly pana Chaloupky
• 23. 12. 1896 Požár stodoly pana Vanického
• 4. 9. 1902 Požár u Josefa Hrocha čp. 24 ve 4 hodiny ráno. Tento požár hasili 

libelští a třebešovští hasiči. Oheň způsobil škodu za 2500 Kč a pojištění činila 
700 Kč. Zde hasičský sbor domácí poprvé uplatnil svoje poslání a dal na jeho 
lásku k bližnímu a projevil lidumilou povinnost a poslání. Příčina požáru 
neznámá.

• 28. 6. 1921 Vypukl u velitele Josefa Koldínského požár o 2 hodině v noci a přes 
okamžitou pomoc strávil oheň celou stodolu se zásobou slámy a s uskladně-
ným hospodářským nářadím. Škoda způsobená činila 27.000 Kč a pojištění 
činilo 1.200 Kč. Příčina požáru – od blesku.

• 15. 6. 1930 Požár stodoly u Komberců č. 29, kde podařilo se sboru za výpomoci 
sborů z Častolovic a z Třebešova. Při tomto požáru podařilo se sboru zjistiti 
a zadržeti pachatele požáru tohoto, kterým byl choromyslný Kaplan z Chlen, 
který dle vyšetření již více požárů založil. Zadržením tohoto pachatele zamezil 
se vznik snad ještě dalších požárů. Škoda požárem způsobená činí 65.000,– K, 
neboť se stodolou shořela zásoba sena a slámy, jakož i mnoho hospodářského 
nářadí jak paní Kombercové, tak i Františka Vídeňského, který měl ve shořelé 
stodole skládku.

• 10. 5. 1936 Vypukl oheň nad stájí usedlosti Františka Chaloupky čp. 18. 
Oheň strávil kryt nad stájemi a uloženou zásobu sena. Během krátké doby 
majitel zřízením nového krytu uvedl usedlost do původního stavu. Při tomto 
požáru vypomáhali dostavivší se sousední sbory z Častolovic a z Třebešova. 
Přičiněním místního sboru uchráněna byla obytná polovina zachvácené 
budovy. Škoda požárem způsobená odhadnuta na 30.000,– K a z části byla 
kryta pojištěním

• 2. 5. 1942 O 7. hodině večerní vyhořela u Emila Junka čp. 2 stodola. V pokro-
čilé době jarní nebylo již mnoho zásob slámy ani jiného krmiva. Oheň zničil 
mezi jiným nářadím též řezačku a ruchadlo. Němci zavedli přísné vyšetřování 
o vzniku požáru, ale příčina vyšetřena nebyla. Zdárně osvědčila se motorová 
stříkačka, pomoci které se podařilo v krátké době požár utlumiti. 

• 12. 5. 1948 O 9. hodině večerní bouře vyvrcholila úderem blesku do transfor-
mátorové stanice, odkud po drátě sjel blesk do blízké dřevěné stodoly Václava 
Chaloupky čp. 26., která byla ihned v jednom plameni. Ve stodole uhořelo 
celé mlátící zařízení a různé jiné hospodářské stroje a nářadí. Dík pohotové-
mu zasažení okolních hasičských sborů byl požár omezen pouze na stodolu. 
Rolník Václav Chaloupka byl v té době na hospodářské výstavě v Praze, kde 
vystavoval svého koně. Stodola byla postavena nová.
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• 6. 11. 1952 O 4. hodině odpoledne přihnala se silná bouře od západu, která 
byla provázena silným větrem a sněžením. Blesky a údery hromů byly tím 
strašnější proto, že nastala náhlá tma od nízkých černých mraků. Dle silného 
úderu hromu po zablesknutí poznali jsme, že blesk udeřil nablízku. Po bouři 
shledal František Vítek čp. 19., že blesk uhodil do trámu u chléva, který roz-
tříštil, zabil 1 prase a 2 slepice. Nezapálil, ale dlouho bylo cítiti zápachu po 
síře. Zajímavé jest to proto, že panovalo značné chladno a chumelilo.

• 19. 9. 1956 O 9. hodině ranní vyvalily se silné kotouče dýmu ze stodoly pana 
Josefa Vanického čp. 21 a hlas zvonku udeřil na poplach. Hořela stodola a v ní 
veškerá usušená a nevymlácená úroda, výsledek celoroční namáhavé práce 
dobrého hospodáře. Rozběsněný živel zničil i celé mlátící zařízení a různé 
jiné hospodářské stroje a nářadí, které tam měl Josef Vanický uskladněné. 
Rovněž tento požár byl díky rychlému zásahu místního požárního sboru 
a sborů okolních lokalizován. Oheň byl důkladně uhašen, ale ještě celý týden 
ohniska v nevymláceném obilí se vzněcovala, tak že musela býti na novo 
uhašena. Přičína požáru nebyla vyšetřena. Stodola byla znovu postavena.

• 28. 9. 1956 Ve 23.00 hodin po celodenním kopání bramborů byl probuzen 
z tvrdého spánku Václav Hodný čp. 4. a naskytl se mu smutný pohled. Vnitřek 
zděné stodoly byl v jednom plameni, kde rovněž značná část úrody nebyla 
vymlácená. Rovněž i této stodole nedalo se již nic zachrániti, tak shořelo 
celé mlátící zařízení, vůz naložený obilím a připevněný k výmlatu a různé 
hospodářské nářadí. Rovněž k tomuto ohni se dostavila celá řada hasičských 
sborů, kteří oheň omezily stodolu. Poněvadž nikdo po celý cen ve stodole 
nebyl, bylo oprávněné podezření, že oheň byl založen. Přes pátrání pachatel 
nebyl dosažen. Stodola byla znovu postavena. Po tomto ohni zůstal Václav 
Hodný bez obilí a slámy pro nastávající zimu. Sousedskou výpomoc nezištně 
poskytly jim z obce místní a z obcí okolních – Třebešova, Lična, Synkova, 
Slemena jak v obilí tak i v slámě.

• 27. 4. 1972 V odpoledních hodinách vypukl oheň ve stodole u obytného stavení 
čp. 18. Díky včasnému zásahu jak místního tak i 2 městských a 1 vojenského 
požárního sboru podařilo se zabránit rozšíření požáru na okolní, těsně ke 
stodole přiléhající budovy. Budova stodoly i s uskladněnými asi 3 vagony 
slámy shořela a zůstaly jen očaděné zdi. Požár zavinili dva šestiletí chlapci, 
kteří si zde ve slámě zapálili svíčku. Sláma, majetek JZD byla pojištěna proti 
požáru a vzniklou škodu uhradila státní pojišťovna. Budova sama ale pojištěna 
nebyla.
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VELITELÉ A STAROSTOVÉ V LETECH 1899–2009
ROK VELITEL STAROSTA
1899 Václav Vítek čp. 19 Josef Provazník čp. 10
1900 Václav Vítek čp. 19 Josef Provazník čp. 10
1901 Václav Vítek čp. 19 Josef Provazník čp. 10
1902 Václav Vítek čp. 19 Josef Provazník čp. 10
1903 Václav Vítek čp. 19 Josef Provazník čp. 10
1904 Václav Vítek čp. 19 Josef Provazník čp. 10
1905 Václav Vítek čp. 19 Josef Provazník čp. 10
1906 Václav Vítek čp. 19 Josef Provazník čp. 10
1907 Josef Chaloupka čp. 7 Václav Vítek čp. 19
1908 Josef Chaloupka čp. 7 Václav Vítek čp. 19
1909 Josef Chaloupka čp. 7 Václav Vítek čp. 19
1910 Rudolf Bartoš čp. 5 Václav Vítek čp. 19
1911 Rudolf Bartoš čp. 5 Václav Vítek čp. 19
1912 Rudolf Bartoš čp. 5 Václav Vítek čp. 19
1913 Rudolf Bartoš čp. 5 Václav Vítek čp. 19
1914 Rudolf Bartoš čp. 5 Václav Vítek čp. 19
1915 Rudolf Bartoš čp. 5 Václav Vítek čp. 19
1916 Rudolf Bartoš čp. 5 Václav Vítek čp. 19
1917 Rudolf Bartoš čp. 5 Václav Vítek čp. 19
1918 Josef Koldínský čp. 3 Václav Vítek čp. 19
1919 Josef Koldínský čp. 3 Jan Chaloupka čp. 8
1920 Josef Koldínský čp. 3 Jan Chaloupka čp. 8
1921 Josef Koldínský čp. 3 Jan Chaloupka čp. 8
1922 Josef Koldínský čp. 3 Jan Chaloupka čp. 8
1923 Josef Koldínský čp. 3 Jan Chaloupka čp. 8
1924 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1925 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1926 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1927 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1928 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1929 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1930 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1931 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1932 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1933 Václav Chaloupka č.26 Jan Chaloupka čp. 8
1934 Václav Chaloupka č.26 František Novák čp. 6
1935 Václav Chaloupka č.26 František Novák čp. 6
1936 Václav Chaloupka č.26 František Novák čp. 6
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1937 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1938 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1939 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1940 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1941 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1942 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1943 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1944 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1945 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1946 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1947 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1948 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1949 František Chaloupka 8. František Novák čp. 6
1950 Emil Hovorka čp. 27 František Novák čp. 6
1951 Emil Hovorka čp. 27 František Novák čp. 6
1952 Emil Hovorka čp. 27 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1953 Vídeňský František čp. 11 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1954 Vídeňský František čp. 11 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1955 Vídeňský František čp. 11 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1956 Vídeňský František čp. 11 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1957 Vídeňský František čp. 11 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1958 Josef Vašata čp. 39 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1959 Josef Vašata čp. 39 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1960 Jindřich Slanina čp. 5 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1961 František Rosenberk čp. 34 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1962 František Rosenberk čp. 34 Jaroslav Kulštejn čp. 3
1963 František Rosenberk 34 Bohuslav Novák čp. 33
1964 Josef Pelc čp. 30 Bohuslav Novák čp. 33
1965 Josef Pelc čp. 30 Bohuslav Novák čp. 33
1966 Josef Pelc čp. 30 Bohuslav Novák čp. 33
1967 Josef Pelc čp. 30 Rudolf Macháček čp. 44
1968 Josef Pelc čp. 30 Rudolf Macháček čp. 44
1969 Josef Pelc čp. 30 Rudolf Macháček čp. 44
1970 Josef Pelc čp. 30 Rudolf Macháček čp. 44
1971 Josef Pelc čp. 30 Rudolf Macháček čp. 44 
1972 Josef Pelc čp. 30 Rudolf Macháček čp. 44
1973 Josef Pelc čp. 30 Rudolf Macháček čp. 44
1974 Josef Pelc čp. 30 Rudolf Macháček čp. 44
1975 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1976 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40 
1977 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
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1978 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1979 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1980 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1981 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40 
1982 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1982 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1983 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1984 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1985 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1986 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40 
1987 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1988 Josef Pelc čp. 30 Josef Bartoš čp. 40
1989 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1990 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1991 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1992 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1993 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1994 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1995 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1996 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1997 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1998 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
1999 Libor Votroubek čp. 50 Josef Bartoš čp. 40
2000 Libor Votroubek čp. 50 Macháček Rudolf čp. 6
2001 Libor Votroubek čp. 50 Macháček Rudolf čp. 6
2002 Libor Votroubek čp. 50 Macháček Rudolf čp. 6
2003 Libor Votroubek čp. 50 Macháček Rudolf čp. 6
2004 Libor Votroubek čp. 50 Macháček Rudolf čp. 6
2005 Pavel Vilímek čp. 20 Macháček Rudolf čp. 6
2006 Pavel Vilímek čp. 20 Macháček Rudolf čp. 6
2007 Pavel Vilímek čp. 20 Macháček Rudolf čp. 6
2008 Pavel Vilímek čp. 20 Macháček Rudolf čp. 6
2009 Pavel Vilímek čp. 20 František Hejhal čp. 12

Vydala Obec Libel
u příležitosti 110. výročí SDH Libel
nákladem 200 kusů
zpracovala Dagmar Hubálková
květen 2009
Vytiskla tiskárna OFTIS Ústí nad Orlicí
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Okrsková soutěž 
17. 5. 2008 v Domašíně 
Nahoře zleva: Renata 
Šedová, Marcela 
Vančurová, Katka 
Šedová, Pavel Vilímek, 
Markéta Hejhalová, 
Veronika Nováková, 
Jitka Píčová a Lucie 
Vilímková

Okrsková hasičská 
soutěž
12. 5. 2007 v Byzhradci
Nahoře zleva: Martin 
Votroubek, Petr 
Zemánek, Josef Novák, 
Pavel Vilímek a Ota 
Pršala
Dole zleva: Pavel 
Hovorka a Miloš 
Sejkora

Grotesku „Takhle hasí libelské ženy hospodu U Šneka …“ předvedly libelské 
hasičky při oslavě 125. výročí založení sboru 12. 7. 2005 v Solnici



„Takhle hasí libelské ženy hospodu U Šneka …“ 
grotesku předvedly libelské hasičky při oslavě 125. výročí založení sboru v Solnici

Poháry z hasičských soutěží
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