A že byla již dříve snaha některých občanů z Labětína zapojit se do organizovaného
hasičského sboru, dokazuje zápis ze schůze hasičů v Řečanech nad Labem, kde se píše
(6.12.1891), že Josef Hrubeš z Labětína žádá, aby byl přijat za člena SDH v Řečanech nad
Labem. ajednání výboru bylo rozhodnuto,jestli si JosefHrubeš sám pořídí oblek, tak bude
přijat.
V protokolní knize obce Labětínaje zápis z 22.září 1898:
"Zástoj. Dle přiložené vyhlášky byli vybídnuti všichni ti, kteří by k dobrovolnému
sboru hasičskému přihlásiti se chtěli po dobu 14 dnů, avšak žádný tak neučinil. "Tedy až
roku 1905 byl hasičský sbor založen.
Prvními členy byli (podle obecní kroniky):
Josef Kroupa, č.p.46
Josef Fíla, č.p.55
Václav Král, č.p.27
JosefVančura, č.p.49
JosefKoláčný, č.p.24
Josef Kasal, č.p.2
Václav Fíla, č.p.?
Václav Diviš, č.p.16
František Šanc, č.p.13
Ladislav Fořt, č.p.26

Václav Koláčný, č.p.50
Jan Kroupa, č.p.68
Václav Bíža, č.p.33
Václav Trojan, č.p.53
Josef Král, č.p.38
Josef Král, č.p.43
Václav Trojan, č.p.64
Jan Louži I, č.p.60
Václav Tomášek, č.p.63

Starostou sboru byl Josef Kroupa, č.p.46, velitel V áclav Král, č.p.27.
Prvními funkcionáři byli (dle obecní kroniky):
Václav Diviš, č.p.16 - starosta sboru
Josef'Fila, č.p.55 - velitel
Václav Hron, č.p.17 - podvelitel
Josef Krejčí, č.p.56 -jednatel
František Kurka, č.p.28 pokladník
Roku 1906 byla na obecním pozemku postavena hasičská kolna. Do té doby zde
občas působili komedianti a loutkáři, nebo zde vystupovali medvědáři. Tento plácek sloužil i
pro dětské hry.

Schůze se střídavě konaly v hostincích č.p 28 (Kurkovi) a č.p. 46 (Kroupovi,
Nečasovi Beranovi, Světínskovi).
\

Na začátku činnosti hasičského sboru se při požárech používala obecní ruční
stříkačka (zakoupena r. 1904). K proti požárnímu vybavení patřily m.j. sekerky a háky,
kterými se strhávaly hořící došky nebo šindele na zem, kde se lépe hasily, a tím se zamezilo
shoření střešních krovů.
Voda se ke stříkačce dovážela ve voznici (lejtě), která se dopravovala na voze
taženém koňmi. Obdobně byla přemísťována stříkačka. Jak to asi vše dlouho trvalo!
K vyhlašování požáru se používala trubka polnice.
Za císařovny Marie Terezie se k vyhlašování požárů využívalo obecních zvonů.
K řízení zásahu byly stanoveny signály různé délky a výška tónů na polnici.
Obdobně se používaly dvoutónové píšťalky. Povely bylo možno předávat rovněž pomocí
dalekomluvů (hlásných trub). Velkým pokrokem bylo zavedení stříkaček umístěných na
dvoukolovém podvozku, pozděj i na čtyřech kolech.
U stříkaček instalovaných na podvozcích asistovalo více lidí. Na protilehlých
stranách stříkaček byla odnímatelná dřevěná madla, jejichž střídavým pohybem nahoru a
dolů se voda čerpala.
Z té doby se traduje píseň:
Hasiči jedou, táta táta tá,
stříkačku vezou, táta táta tá,
pan velitel rozkazuje,
hasiči se dřou.
Ve starších dobách byly na některých domech hasičů umístěny tabulky s textem
"Zde se hlásí požár". V dnešní době telefonů jsou tyto tabulky už zbytečné.
V šedesátých letech minulého století se přihlásilo mezi hasiče i několik děvčat.
Na jaře r. 2001 byl ustaven oddíl mladých hasičů; Pod odborným vedením p.
Vladimíra Meduny se hned na jaře tohoto roku oddíl zúčastnil první soutěže v Řečanech nad
Labem a již získal pohár. Další akce byla opět za týden. Mládež odjela na první okresní
soutěž, kde obsadila třetí místo. Zde ještě neměli vyhovující hadice ani jiný materiál.
Stávající byl starý a pro soutěže nevyhovující. Díky tehdejšímu starostovi obecního úřadu p.
Jaromíru VaIáškovi měli mladí hasiči možnost nakoupit i vše potřebné.
Každý rok se soutěžní družstvo zúčastňuje povinně dvou soutěží, které pořádá
Okresní odborná rada mládeže. Jedná se o jarní a podzimní kolo dorostu, a jedné soutěže o
putovní pohár dorostu která se pořádá v Labětině u áplavky.
Občas se mladí zúčastní i soutěží nepovinných. Z každé soutěže si zatím vždy přivezli
nějakou cenu a stáli, na bedně".

Mimo soutěží se mladí hasiči aktivně zapojují do činnosti sboru, ať se jedná o
brigády nebo údržbu techniky.
Koncem srpna mají mladí pravidelně zajištěn pobyt o víkendu na chatě v Orlických
horách, kde se hodnotí činnost a pořádají se pěší tůry ajiná aktivita, která stmeluje kolektiv.
Členové mladého oddílu jsou:
Marek Suchánek, č.p.98
Ondřej Suchánek, č.p.98
Zdeněk Horálek, č.p. 96
Jakub Adámek, č.p.18
Václav Schillerml., č.p.79
Radek Drtina, č.p.26
Lukáš Burket z Pardubic
Radim Backa, č.p.56
Aleš Krejčík Gen v r. 200 I), č.p.40

Pavel Ptačovský, č.p.94
Jan Schiller, č.p. 79
Martin Verner, č.p.101
Martin Adámek, č.p.18
Jan Backa, č.p.56
Vladimír Meduna, č.p.87
Tomáš Hnilička ze Řečan
Petr Kroupa, č.p.1 00

V roce 2005 se do družstva mladých přihlásila děvčata Dona Drtinová, č.p.26 a
IvanaKroupová,č.p.lOO.
V tomto jubilejním roce má labětínský Svaz dobrovolných hasičů včetně mladých 52 členů.
Ve vedení tohoto SDHjsou v současné době:
Jaroslav Drtina, č.p.26 starosta
Vladimír Meduna, č.p.87 velitel
Zdeněk Horálek, č.p.96 místostarosta
Ondřej Suchánek, č.p.98 strojník
JosefNěmecml., č.p.8 jednatel
Miroslav Vančura, č.p.95 brigádní referent
Jiří Zeman (z Řečan nIl.) -účetní
Petr Kroupa, č.p.1 00 preventista
Ladislav Novák, č.p.89 předseda kontrol. a revizní komise
Pavel Dostálek, č.p.20 kulturní referent
Václav Schiller, č.p.79 člen výboru
Hasiči, hasiči, některými lidmi neprávem zesměšňovaní naopak zasluhují
pochvalu a uznání. Vždyť to byli v Labětíně právě oni, kdo při požárech pomáhali
zachraňovat majetek, ale i životy spoluobčanů, kdy riskují své zdraví i životy. Byli to oni,
kdo při povodních pomáhali zachraňovat dobytek v ulici K Labi ze zaplavených chlévů.
Jsou to oni, kdo organizuje v obci taneční zábavy, dožínky, maškary, sběr starého železa.
Byli to oni, kdo pomáhali místnímu zemědělskému družstvu stavět kravín. Když někdo
potřeboval vypumpovat závadnou vodu ze studně, obrátil se na místní hasiče.
Pomáhali hasit 30.dubna 1939 požár v č.p.70 (Kalouskovi, Váníšovi), který vznikl od
blesku.

Zasahovali při pozaru v č.p.30. Byli i u požáru v sousední Lhotě.
Hasiči, to je dobrá parta chlapů, kteří se i někdy pro různost názorů nepohodnou, ale v
místním hostinci se veškeré spory vyřeší.
Několikrát o Velikonocích chodila skupina hasičských koledníků po vsi. Jeden rok
použili místo pomlázky zemědělský cep (František Šanc z č.p.13), kterým dávali "poslední
ránu". Samozřejmě jen přiměřeně, aby "šťastná" dotyčná neutrpěla újmu na zdraví. Někdy
byla místo pomlázky užita plácačka na koberce.
A co na konec popřát jubilantům? Hodně zdraví, dostatek fyzických i duševních sil,
a když už vyjedou s technikou k požáru, tak ať to je jen při cvičeních a soutěžích.

Stručný přehled dění kolem SDH v Labětíně
Rok 1905
30.11.1906

založení Sboru dobrovolných hasičů;

11.11.1912

na žádost hasičů schválila obec výrobu pracovních kalhot, zaplaceny byly
z obecní pokladny;

obecní výbor se usnesl, aby byla na veřejném statku
postavena hasičská kolna;

24.2.1922

schválila obec zakoupení plátna na 7 ks pracovních kalhot;

24.6.1922

obecní rada schválila zakoupeni parádních čepic pro hasiče;

rok 1922

bylo v Labětině na Přední obci okrskové cvičeni;

20.8.1924

rozhodlo obecní zastupitelstvo, že při válcování silnice parním válcem
musí každé ráno dva hasiči asistovat při stříkáni vody na střechy domů
podél silnice, pumpovali občané;
pomáhali hasiči při povodni v ulici K Labi zachraňovat majetek občanů i
ohrožený dobytek, v některých domech tekla voda okny;

18.6.1926
leden 1930

zasahovali hasiči při požáru domu č.p.54
(Fílovi, dnes Sosnovi), hašeni se zúčastnilo 5 sborů;

rok 1931
30.4.1939

byla sboru zakoupena nová trubka polnice;

20.1.1944

schválila obec zakoupeni motorové stříkačky za 40 tis. korun, z toho 30
tis. korun půjčila Kampelička, 10 tis. korun dala obec;

od března 1945

pomáhali hasiči při úpravě fotbalového hřiště, které mají
využívat.i hasiči;

1.7.1945

uspořádali hasiči v hostinci u Kurků (č.p.28) první poválečnou taneční
zábavu;

zasahovali hasiči při požáru domu č.p.70 (Kalouskovi, Vánišovi), požár
vznikl po úderu blesku'

------

listopad 1945

byla zakoupena motorová stříkačka, v té době měl sbor 20 členů,
předsedou byl Jan Kroupa, č.p.74, velitelem Čeněk Král, č.p.30,
podvelitelem František Šanc, č.p.13, pokladníkem Václav Loužil, č.p.77,
jednatelem Bohuslav Mňuk, č.p.18;

17.1.1947

vzdává se funkce ze zdravotních důvodů dosavadní velitel Čeněk Král,
č.p.30, novým velitelem byl zvolen František Šanc, č.p.13 ;

listopad 1945

byla zakoupena motorová stříkačka, v té době měl sbor 20 členů,
předsedou byl Jan Kroupa, č.p.74, velitelem Čeněk Král, č.p.30,
podvelitelem František Šanc, č.p.13, pokladníkem Václav Loužil, č.p.77,
jednatelem Bohuslav Mňuk, č.p.18;

17.1.1947

vzdává se funkce ze zdravotních důvodů dosavadní velitel Čeněk Král,
č.p.30, novým velitelem byl zvolen František Šanc, č.p.13 ;

prosinec 1948

hasiči se zúčastnili hašení požáru ve Lhotě p. Přeloučí u Čermáků
(původně zde byl mlýn);

1.4.1951

Dobrovolný hasičský sbor se přejmenovává na Hasičskou jednotu;

duben 1952

hasiči zasahovali při požáru v Labětíně v č.p.30 (Královi, Těšínskovi,
Březinovi);

4.7.1954

byl otevřen zrekonstruovaný požární dům, zároveň byl na něj přemístěn
obecní zvoneček, který byl dosud na dřevěné konstrukci na křižovatce s
ulicí a Račanech;

roku 1954

zapůjčil Mangano kyzový závod Chvaletice buldozer na prohloubení
místního rybníka, aby sloužil téžjako požární nádrž;

roku 1959

původní motorová stříkačka byla vyměněna za výkonnější;

roku 1959

pomáhali hasiči při výstavbě kravína pro místní zemědělské družstvo;

1.12.1963

zemřel čestný velitel František Šanc;

roku 1966

opravena hasičská zbrojnice;

roku 1966

hasiči pomáhali zbourat zpustlé domy

č.

p .25, 26 a 41 ;

v letech 1983-89 hasiči se podíleli na rekonstrukci hostince č.p.28;
roku 2001

ustaven oddíl mladých hasičů.
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