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Slovo starosty sboru 

Vážení hasiči, spoluobčané a čtenáři. 

Tato malá publikace je obrazem vesnice, kde jsou občané ochotni něco udělat 
pro druhé. 

Od nepaměti lidem oheň pomáhal, ale jak se říká, oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán. A proto naše předky vedla tato myšlenka k založení hasičského sboru. 

Jak se dočtete o historii našeho sboru, činnost nebyla vždy jednoduchá. Její čle-
nové se potýkali nejen s nedostatkem peněz na zabezpečení chodu sboru, ale i s ra-
nami osudu, který zmítal naši vlast a její obyvatele. Ani v dnešní moderní době není 
jednoduché zajišťovat chod sboru dobrovolných hasičů. 

To se týká nejen financování, ale i ochoty pracovat pro sbor. Vždy se ale musí na-
jít parta lidí, která je ochotna obětovat svůj volný čas a věnovat ho hasičským povin-
nostem a společenským akcím pro celou obec, bez nároku na odměnu. I za to bych 
chtěl jako starosta sboru poděkovat všem hasičům a ostatním spoluobčanům, kteří, 
ač nejsou členy sboru, tak se účastní příprav společenských akcí a sponzorování sbo-
ru. 

Nad čtením o historii sboru si musíme uvědomit, že přestože se měnily formy a 
metody hasičského cvičení, přicházeli noví a noví členové. Od prvopočátku této dob-
rovolné organizace se vždy táhnou tři vlastnosti dobrého hasiče: obětavost, nezišt-
nost a dobrovolnost. A v tom je naše čest a hrdost. 

Požární ochrana je vždy důležitou složkou, jejímž posláním je ochrana života a 
majetku našich spoluobčanů před nebezpečím požárů a jiných živelných pohrom. 

S hrdostí mohu konstatovat, že přes veškeré překážky, kterými se tato dobrovol-
ná činnost potýká, se můžeme pochlubit již stým výročím od založení sboru. Za to 
patří dík všem členům od založení sboru v Miskově. Ve sboru se již vystřídalo několik 
starostů sboru. Ale co by byl starosta bez dobře fungující členské základny? 

Dále bych chtěl poděkovat všem členům sboru, kteří na vzniku této publikace po-
díleli. 

Vladimír Panec,  
starosta sboru Nové Dvory 
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Historie sboru 

V květnu roku 1908 se z podnětu učitele Václava Valouška sešlo několik uvědo-
mělých občanů z Miskova, aby pohovořili o nutnosti zabezpečení ochrany majetku 
před požáry, které bylo v té době velmi zanedbáno. Byli to občané Josef Kabíček, 
Josef Řezáč, František Halaš, Josef Řibřid a Josef Mikolášek. Myšlenka založení hasič-
ského sboru vznikla z popudu pomáhat svému bližnímu v jeho neštěstí, ať už při 
požáru, nebo při živelných pohromách. Protože sami si nevěděli rady, pozvali si veli-
kého propagátora hasičské myšlenky Stanislava Šebánka – učitele z Jesenice, tehdej-
šího župního starostu a okrskového dozorce župy sedlecké. Ten se hned ujal této 
myšlenky a v tomto úmyslu je podporoval. Byly vypracovány sborové stanovy a ode-
slány ke schválení c. a k. okresnímu hejtmanství do Sedlčan a odtud k uznání k c. a k. 
místodržitelství v Praze, které je uznalo dne 19. května 1908 pod číslem 112-034. Již 
následující měsíc, dne 28. června, byla svolána ustavující valná hromada, na které 
byli zvoleni činovníci sboru. Kopie zápisu z této valné hromady je uveden pro zajíma-
vost i s jeho přepisem na konci publikace. Tato nová organizace dostala název „Sbor 
dobrovolných hasičů“ v Miskově. Název osady Myslkov vznikl úředně až v roce 1924. 
Na valné hromadě bylo přijato šest nových členů. Začít činnost sboru byl nejtvrdší 
oříšek. Neměli naprosto nic, čeho by se mohli chopit. Neměli stříkačku ani výstroj. To 
je však nezastrašilo a s chutí se pustili do práce. Konali pořadová cvičení a po veče-
rech pořádali cvičení teoretická, kde se učili signálům. V tom jim byl velmi nápomoc-
ný okrskový dozorce, který každou neděli obětoval cestu pěšky z Jesenice do Misko-
va, aby dohlédl na jejich práci a poradil jim v ní.  

Když vidělo tehdejší zastupitelstvo obce Ředice s jakou pílí a láskou se pouští tato 
nová organizace do práce, rozhodlo, že darují sboru svoji ruční stříkačku, protože jim 
byla přidělena nová modernější ruční stříkačka. Sbor dobrovolných hasičů Ředice byl 
založen o 10 roků dříve. Jakmile sbor dostal stříkačku, začal příliv členů, takže měl 
během 2 let 16 členů činných a 3 přispívající. Přistupovali občané z Nových Dvorů, 
z Huštiláře, a později i z Vratkova. Tím, že sbor dostal stříkačku, však vznikla další 
starost, a to pořídit hasičskou zbrojnici. Ale ani toho se členové sboru nezalekli a 
svépomocí a s pomocí občanů a obce Ředické zbrojnici postavili. V darovací listině od 
Lesní správy knížete z Lobkowiců na Vysokém Chlumci se píše, že na základě knížecí-
ho výnosu č.1278/08 na zámku v Bílině ze dne 15. června 1908 „rozhodla se Jeho 
Jasnost kníže pán za účelem vystavění hasičské kolny potřebné stavební dříví na krov 
– 2,78 pev. metru milostivě darovati“. Takže, když se v Miskově v roce 1910 konala 
slavnost založení sboru, byl už sbor pilně vyzbrojen a mohl již při požárech řádně a 
účinně zakročit. Však také hned první rok po založení byli u požáru v Huštiláři a 
v Nových Dvorech.  

První světová válka se nevyhnula ani požárnímu sboru v Miskově. Nevrátili se z ní 
4 členové. Po skončení světové války se členové pustili znovu do práce. Začala i kul-
turní činnost, ve které byli velkými pomocníky zdejší učitelé. V roce 1931 koupil sbor 
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motorovou stříkačku od Antonína Holečka z Prahy, která stála 31 000 Kč. Zajímavé je 
si připomenout, jak si sbor opatřoval peníze. Velkou finanční pomocí byl odkaz č
sboru Fr. Kříže, který onemocněl tuberkulózou a zanedlouho zemřel. Před smrtí o
kázal sboru 20 000 Kč s tím, že mu vystrojí pohřeb a zaplatí pomník. Po řádném sp
nění tohoto přání zbylo sboru 12 440 Kč. Ostatní peníze museli splácet hospodářské 
záložně a to svou činností anebo dary. Proto v roce 1932 uspořádal
okrskové župy sedlecké a v roce 1933 celé župy sedlecké. Dokázali za 4 roky 
úplně celý dluh, takže se stříkačka stala majetkem sboru. Proto stále pilně cvičili. 

Druhá světová válka opět zasáhla do činnosti sboru. Začala měsíční hlášení, ku
turní činnost byla kontrolována. Po válce byly zřizovány Místní národní výbory, do
jejichž pravomoci přešly i požární sbory, čímž odpadla veškerá starost o financování

 

Slavnostní nástup k 50. výročí založení (1958) 

požární techniky. V roce 1952 bylo z nařízení Zemské jednoty hasičské v
deno nové pojmenování a to: „Místní jednota československého svazu požární 
ochrany“ Nové Dvory podle názvu obce. Proto také ze sboru odešlo 9 členů
kova. Tím klesl počet členů z 26 na 17. Protože bylo v obci hodně mladých lidí, brzy 
opět stoupl stav až na 30 členů.  
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V roce 1958 byla uspořádána oslava 50. výročí trvání sboru a zároveň otevření nové 
zbrojnice v Myslkově. Šlo se průvodem z Nových Dvorů do Myslkova. V roce 1959 
byla uspořádána okrsková soutěž v Nových Dvorech za účasti okolních sborů. Pro 
zajímavost – tehdy byl první sbor Vrchotice a náš sbor se umístil na druhém místě. Až 
do roku 1965 byla velice bohatá kulturní činnost. V zimě se promítaly filmy, jezdilo se 
na zájezdy, členové se zúčastňovali oslav 9. května v Sedlci, v roce 1965 byla spolu 
s ČSM uspořádána mírová slavnost na Zvěřinci na počest 20. výročí osvobození naší 
vlasti. Konaly se plesy a zábavy. Byl prováděn sběr odpadového železa a různé brigá-
dy. Spolu s ČSM byl vybudován taneční parket v Nových Dvorech. 

V roce 1968, k 60. výročí, bylo uděleno čestné uznání sedmi členům sboru od OV 
ČSPO. Předával je okrskový velitel pan Jarolímek. 

V roce 1969 byla našemu sboru přidělena nová stříkačka PS12, protože starý stroj už 
nechtěl nikdo opravit. Tento nový stroj opět zvětšil zájem mladých lidí a tak se sbor 
zúčastňuje se střídavými úspěchy okrskových soutěží. Provádějí se pravidelné pre-
ventivní prohlídky komínů, brigády na pomoc zemědělství, sběr odpadového železa a 
účast na májových oslavách. 

V pátek dne 24. června 1983 se konala slavnostní schůze k 75. výročí založení 
sboru na které byli přítomni za MV ČSPO pan Krampera, za OV ČSPO pan Zavadil a 
náš okrskový velitel pan Jarolímek. Na této schůzi byla předána čestná uznání pěti 
členům sboru a to bratru Františku Dvořákovi, který byl členem sboru od roku 1925 
(58 let), dále bratrům Františku Burdovi, Stanislavu Mandíkovi, Antonínu Sladovníko-
vi a Jaroslavu Řezáči za dlouholetou činnost ve sboru.  

V neděli 26.6.1983 se konala v Nových Dvorech okrsková soutěž, při které se naši 
umístili na 2. místě. V dalších letech se naše družstvo stále zúčastňovalo soutěží po-
žárních družstev.  
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Ze soutěže v roce 1983 
 

Členové sboru 1983 

100. let SDH Nové Dvory 
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Činnost sboru v této éře lze demonstrovat na ukázce činnosti z roku 1987: 

- Preventivní prohlídky byly provedeny v  39 obytných budovách, 2 provozov-
nách a 8 rekreačních objektech a v 1 zemědělském objektu. 

- Soutěže požárních družstev se zúčastnilo 1 družstvo, které se umístilo na 
6. místě. 

- Při brigádě na sběr kamene bylo odpracováno 121 hodin. 
- Sena se usušilo a odprodalo Státnímu statku Votice 97 q. 
- Sbor se zúčastnil májových oslav 7.5. a 9.5. v Sedlci. 
- Školení vzorných požárníků se účastnilo na úseku represe 10 členů, na úseku 

prevence 10 členů. 

Z kulturních akcí byla uskutečněna oslava MDŽ, která se konala 7. března 
v Myslkově. 

V té době měl novodvorský požární sbor 35 členů. Při výroční členské schůzi 
místní organizace ČSPO byl podán návrh na složení výboru: 

Předseda:  Stanislav Mandík, ND 
Místopředseda: Antonín Sladovník, ND 
Referent výchovné práce: František Lalák, Myslkov 
Referent prevence: Vladimír Panec, ND 
Velitel: Jaroslav Šika, ND 
Jednatel: Jaroslav Řezáč, Myslkov 
Hospodář: Jan Bečvář, ND 
Organizační referent: Václav Fořt, ND 
Materiálně technický referent: František Suk, ND 
Revizoři: Antonín Stibor, ND 
 Josef Štemberk, Myslkov 
 Stanislav Votruba ml., ND 

dále na přijetí nových členů: 

 Pavel Tancibudek 
 Pavel Tancibudek ml. 
 Pavel Stibor 
 Jiří Tollinger 

 všichni z Nových Dvorů.  

Návrh byl jednoznačně přijat. 
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Stavba Domu hasičů 

Již v září 1985 byl podán na schůzi návrh, že by bylo dobré postavit si v
Dvorech kulturní místnost. To vyvolalo určitou nelibost u některých členů z
kova. Žádost o povolení stavby jsme předali na MNV a trvalo celé
žádání, urgování, vysvětlování a přesvědčování, že to se stavbou myslíme vážně, až 
nám byla stavba povolena.  

20. dubna 1987 byla stavba zaměřena do terénu a za 3 měsíce 
vence - byla stavba pod střechou. Kompletně byl Dům hasičů dokončen v
kdy byl též slavnostně otevřen. Toto byl nejlepší dar k 80. výročí od založení 

 

Ze stavby Domu hasičů 

 

Na stavbě pracovalo 32 mužů a 13 žen z Nových Dvorů. Celkem bylo odpracováno 
9726 hodin a z toho 1180 hodin zdarma (pro zajímavost uvádíme
publikace). 

Celkové náklady byly 310 000 Kčs, z toho 150 000 Kčs od Státního statku Vot
160 000 Kčs od Okresního národního výboru. Hodnota díla převýšila 500
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Ze slavnostního otevření Domu hasičů.  
Zleva: Stanislav Mandík, Stanislav Stibor, Antonín Sladovník, Stanislav Votruba ml., Jaroslav 

Šika, Stanislav Votruba, Vladimír Panec, Josef Mandík, Stanislav Mandík ml. (v pozadí), Václav 
Fořt, Jan Bečvář, Antonín Stibor 

 

Dům hasičů v současné podobě 

 

 
tibor, Antonín Sladovník, Stanislav Votruba ml., Jaroslav 

Panec, Josef Mandík, Stanislav Mandík ml. (v pozadí), Václav 

 



100. let SDH Nové Dvory 

9 

 

V následujícím roce 1989 všichni členové opět přiložili ruce ke zvelebení okolí ob-
ce Nové Dvory. Za dosluhující starou autobusovou čekárnu bylo potřeba postavit 
novou. Při její rekonstrukce se projevila zkušenost ze stavby požární zbrojnice a če-
kárna - již zděná - byla za přispění MNV brzo dokončena.  

Novodobá činnost sboru 

Od té doby, co máme Dům hasičů, se podstatně rozšířila činnost sboru. Pořádají 
se každoročně plesy, dětské karnevaly, setkání heligonkářů, přednášky, oslavy život-
ních výročí členů či obyvatel naší vesnice, schůze, oslavy kulturních výročí, zájezdy a 
brigády. 

2. června 1990 byl schválen na mimořádném plenárním zasedání UV SPO ČR nový 
název pro ZO SPO – Sbor dobrovolných hasičů. 

V roce 1993 jsme oslavovali 85. výročí založení sboru. K tomuto výročí se konala 
slavnostní schůze. 30. května uspořádal náš sbor k tomuto výročí okrskovou soutěž 
požárních družstev. Po zahajujících projevech starosty obce Sedlec-Prčice Jaroslava 
Krejčího a starosty sboru Nové Dvory Stanislava Mandíka byla soutěž zahájena. Za 
krásného počasí se družstvo Nových Dvorů umístilo na 4. místě. Celá soutěž byla 
všemi zúčastněnými kladně hodnocena. 

 

 

Slavnostní zahájení okrskové soutěže v Nových Dvorech roku 1993 
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Naši členové při okrskové soutěži 1993 
 

Pro zajímavost dále uvádíme ve zkratce zprávu starosty o činnosti sboru v roce 
1993: 

Sbor provedl brigádu na sběr kamene, dovezeno dřevo a seřezáno, údržba budo-
vy, údržba požární nádrže. Dále byla provedena oprava požární stříkačky - výměna 
nádrže a seřízení motoru. 

Likvidace požáru v lese, provedené preventivní prohlídky, účast na školení, pořá-
dání okrskové soutěže, kulturní činnost, hasičský ples, dětský karneval, heligonky, 
dvoudenní zájezd na jižní Moravu, pořádání zábav v Nechvalicích. 

Volba výboru, byli zvoleni tito členové: 

Starosta: Stanislav Mandík, ND 
Náměstek starosty: Jaroslav Šika ml., ND 
Velitel: Stanislav Stibor ml., ND 
Referent prevence: Vladimír Panec, ND 
Jednatel: Jaroslav Řezáč, Myslkov 
Hospodář: Jan Bečvář, ND 
Kronikář: Jaroslav Řezáč, Myslkov 
Referent MTZ: František Suk, ND 
Revizoři: Pavel Tancibudek, ND 
 Stanislav Votruba ml., ND 
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Ze slavnostní mše u kapličky v Nových Dvorech v roce 1998 
 

Po okrskové soutěži se chod sboru dobrovolných hasičů vrátil do zaběhlých kolejí. 

I nadále se všichni členové zúčastňovali většiny akcí pořádaných ve vesnici a oko-
lí. V hasičské činnosti se mimo jiné aktivně účastnili okrskových soutěží. I při relativně 
malém počtu členů se dařilo postavit jak družstvo do 35 let, tak i družstvo nad 35 let. 
Tomu se v roce 2000 podařilo získat putovní pohár starosty města Sedlec-Prčice po 
3 následných vítězstvích. To po několika letech, když se družstvo několikrát vystřídalo 
v držení putovního poháru s družstvem ze Sedlce. 

V roce 1998 se opět konaly volby do výboru: 

Starosta: Vladimír Panec, ND 
Náměstek starosty: Jaroslav Šika ml., ND 
Velitel: Vlastimil Šíbal, ND 
Zástupce velitele: Vlastimil Mašek, Malkovice 
Strojník: Jiří Tollinger, ND 
Referent prevence: Martin Tollinger, ND 
Jednatel: Jiří Bosák, ND 
Hospodář: Jan Bečvář, ND 
Kulturní referent: František Suk, ND 
Kronikář: Stanislav Mandík, ND 
Revizoři: Antonín Stibor, ND 
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 Pavel Tancibudek, ND 
 Stanislav Votruba ml., ND 

Přestože se počet členů snížil až na 25, dařilo se zdárně plnit všechny požadavky 
dané požárním řádem. 

 

 

Z brigády na stavbu „oplocenek“ v roce 1998 
 

V roce 2003 bylo vybudováno hřiště u Domu hasičů, které vede k bohatšímu 
sportovnímu vyžití v létě. Pravidelně se zde každou neděli pořádají zápasy 
v nohejbale. V zimních měsících financuje sbor pronájem tělocvičny v Sedlci. Tam 
chodí nejen naši členové hrát též nohejbal. Členové sboru se v nedávné minulosti 
pravidelně zúčastňovali fotbalových turnajů v okolních vesnicích. 

Je potěšitelné, že se v současnosti daří počet členů opět zvyšovat a tím se stává 
život sboru dobrovolných hasičů v Nových Dvorech - i celé vesnice - poměrně bohatý. 
Hasiči se i v dnešní uspěchané době stále snaží scházet k čistě hasičským činnostem, 
jako jsou hasičská cvičení, námětová cvičení, různé okresní a okrskové schůze.  

Na přelomu roků 2005 a 2006 byla provedena generální oprava motorové stří-
kačky PPS 12, která u nás slouží od roku 1969 k plné spokojenosti.  
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Členové se účastnili školení na motorové pily, dále též zkoušky k získání odznaku 
Vzorný preventista 3. stupně. Získali jej členové Vladimír Panec, Vlastimil Šíbal, Stani-
slav Votruba ml., Martin Růžička a Jiří Tollinger. 

 

 

Z pravidelných setkání v Domě hasičů 
 

Je samozřejmostí, že se členové sboru i nadále zúčastňuji všeobecně prospěšných 
prací, jako je pravidelné sekání trávy na obecních pozemcích či úklid obce. V roce 
2007 byla péčí sboru opravena obecní kaplička a její oplocení, čímž získala mnohem 
lepší vzhled. Každoročně většina obyvatel oslaví i Den matek, pořádaný sborem hasi-
čů. 
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Po soutěži v roce 2007 
 

Činnost sboru v současnosti lze ilustrovat posledním schváleným zápisem 
z výroční valné hromady z konce roku 2006: 

Zápis z výroční valné hromady SDH Nové Dvory, konané 2. 12. 2006 v Nových 

Dvorech za účasti 19 členů a 26 hostů. 

Program jednání: 

- Zahájení - přivítání přítomných 
- Zpráva o činnosti sboru – jednatel 

  - starosta 
  - velitel 
 - pokladník 
 - revizor 

- Plán činnosti na příští rok 2007 
- Přivítání nového člena ve sboru 
- Diskuse 
- Závěr 
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Ve 20 hodin zahájil jednatel sboru schůzi a přivítal hosty z Kvasejovic (Zavadil, Ji-
rásek), z Chválova (Bartiš, Pilík), paní starostku Kovalovou, pana Kardu, hudebníky 
(Hošna), členy sboru a ostatní přítomné. 

Seznámil členy sboru s návrhem průběhu valné hromady, který byl poté odhlaso-
ván.  

Jednatel sboru přečetl zápis z minulé schůze, který byl poté odhlasován. 

Starosta sboru bratr Vladimír Panec nám podal zprávu o činnosti sboru za uplynu-
lý rok: 

- 14. ledna se pořádal 17. hasičský ples, na kterém hrál Vouz Band bratří Čapků 
- 25. února se konal dětský karneval (účast 40 dětí) 
- 30. dubna se stavěla máj 
- 27. května se konala okrsková soutěž ve Vrchoticích (pouze družstvo starších) 
- 16. července dětské odpoledne 
- 24. listopadu předvýroční členská schůze 

Velitel sboru bratr Vlastimil Šíbal nám přečetl svojí zprávu, poděkoval členům za 
práci ve sboru a popřál mnoho úspěchů v novém roce. 

Pokladník sboru bratr Jan Bečvář nás seznámil s hospodařením sboru a se stavem 
pokladny: 

- příjmy: 52 900 Kč 
- výdaje: 42 784 Kč 

Bratr Stanislav Votruba nás seznámil s výsledkem revize účtů – vše v pořádku. 

Bratr Vladimír Panec nás seznámil s plánem činnosti sboru na rok 2007, který byl 
poté odhlasován. 

Jednatel sboru informoval přítomné o přijetí nového člena Jiřího Drába mladšího 
do sboru. 

V diskusi starosta ocenil činnost hasičů ve sboru, popřál klidné vánoce a vše nej-
lepší do nového roku. Pan Karda poděkoval hasičům za pomoc při sběru kamene a 
popřál hodně úspěchů v dalším roce. Zástupci SDH Chválov nám popřáli vše nejlepší 
do nového roku a pozvali nás na svoji výroční valnou hromadu. Taktéž zástupci SDH 
Kvasejovice nám poděkovali za pozvání a popřáli nám vše nejlepší v novém roce. 
Starosta sboru bratr Vladimír Panec poděkoval Stanislavu Stiborovi a Janu Bečvářovi 
za obstarání brigády v lese a panu Kardovi za sponzorský dar do tomboly. Velitel 
sboru bratr Šíbal se dotázal paní starostky Kovalové na stav jednání o odkoupení 
pozemku pod Domem hasičů. Byl ujištěn, že obec pozemek v každém případě odkoupí 
do svého vlastnictví. Starosta sboru bratr Panec požádal všechny přítomné o přispění 
sponzorskými dary do tomboly. Starosta okrsku pan Josef Zavadil velmi ocenil činnost 
našeho sboru a popřál nám mnoho úspěchů v novém roce. 
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Na závěr starosta sboru bratr Vladimír Panec poděkoval za práci ve sboru a po-
přál hodně úspěchů v dalším roce. 

Ve 20:30 hodin ukončil jednatel sboru výroční valnou hromadu, po které následo-
vala volná zábava. 

 

 

Z brigády na sázení stromků 2008 
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Seznam členů sboru k 100. výročí od založení 

jméno obec člen od členem let 

Petr Bartoš Praha 1.1.1992 16 
Jan Bečvář Nové Dvory 1.1.1974 34 
Jiří Bosák Nové Dvory 1.1.1993 15 
Jiří Dráb Všedobrovice 1.1.2006 2 
Jiří Dráb ml. Všedobrovice 21.11.2006 1 
Petr Mandík Nové Dvory 1.1.1993 15 
Stanislav Mandík Nové Dvory 1.1.1951 57 
Stanislav Mandík ml. Nové Dvory 1.1. 1983 25 
Jaroslav Mašek Malkovice 1.1.1969 39 
Vlastimil Mašek Malkovice 1.1.1987 21 
Vladimír Panec Nové Dvory  1.1.1975 33 
Miroslav Pejša Myslkov 1.1.1968 40 
Miroslav Pejša ml. Myslkov 9.11.1999 9 
Martin Růžička Praha 9.8.2002 5 
Antonín Stibor Nové Dvory 1.1.1968 40 
Pavel Stibor Nové Dvory 1.1.1987 21 
Stanislav Stibor Nové Dvory 1.1.1974 34 
František Suk Nové Dvory 1.1.1959 49 
Vlastimil Šíbal Nové Dvory 1.1.1981 27 
Jaroslav Šika Nové Dvory 1.1.1970 38 
Pavel Tancibudek Nové Dvory 1.1.1987 21 
Pavel Tancibudek ml. Nové Dvory 1.1.1987 21 
Jiří Tollinger Nové Dvory 1.1.1987 21 
Martin Tollinger Nové Dvory 1.1. 1990 18 
Stanislav Votruba Nové Dvory 1.1.1951 57 
Stanislav Votruba ml. Nové Dvory 1.1.1977 31 
Jiří Vyterna Sedlčany 1.1.1992 16 
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Přepis zakládacího protokolu sboru 

Sepsaný při řádné první valné schůzi, konané dne 28. června 1908 

Jednání: 

1. Zahájení schůze 
Schůzi zahájil ve jménu starostově učitel V. Valoušek, přičemž vzpomenuto na 
jubileum J.V. císaře a krále Františka Josefa I. 

2. Volba činovníků. 
Starostou zvolen př. Josef Kabíček z Mískova 
Velitelem přít. Josef Řezáč z Mískova 
Podvelitelem přít. Josef Řibřid z Mískova 
Jednatelem a pokladníkem př. V. Valoušek uč. z Mískova 
Četařem přít. Frant. Halaš z Mískova 
Dozorcem náčiní přít. Josef Mikolášek z Mískova 

3. Přijímání členů. 
Přijat Josef Mikolášek ml. z Mískova za činného člena, p. Josef Stěhule a uč. 
Valoušek za členy přispívající. P. Ant. Kabíček a Josef Bečvář z N. Dvorů. 

4. Volné návrhy. 
Návrh na zakoupení hadic 30 m a šroubení schválen. 

 
Tím skončeno a podepsáno. 

 
V. Valoušek,  Velitel sboru:  Starosta sboru: 
zapisovatel  Josef Řezáč  Josef Kabíček 
F. Halaš 
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Brigádnické hodiny odpracované při stavbě 

Domu hasičů v roce 1987-1988 

Šika Jaroslav ml. 782 hod. 
Suk František 752 hod. 
Tancibudek Pavel 676 hod. 
Mandík Stanislav 645 hod. 
Panec Vladimír 644 hod. 
Stibor Stanislav 560 hod. 
Fořt Václav 555 hod. 
Bečvář Jan 484 hod. 
Mandík Stanislav ml. 455 hod. 
Tollinger Jiří 401 hod. 
Tollinger Jiří ml. 401 hod. 
Mandík Josef 335 hod. 
Suk Zdeněk 321 hod. 
Šika Václav 292 hod. 
Votruba Stanislav 265 hod. 
Šika Jaroslav 248 hod. 
Novotný Michal 182 hod. 
Votruba Stanislav ml. 179 hod. 
Sladovník Antonín 170 hod. 
Bečvář Antonín 135 hod. 
Pancová Miloslava 135 hod. 
Tancibudek Pavel ml. 133 hod. 
Stibor Pavel 131 hod. 
Suková Marie 131 hod. 
Stibor Antonín 113 hod. 
Fořtová Marie 108 hod. 
Votruba František 93 hod. 
Stiborová Marie ml. 88 hod. 
Bosák Jiří 68 hod. 
Houska Jaroslav 59 hod. 
Mandíková Anežka 55 hod. 
Tancibudek Petr 54 hod. 
Vyterna Pavel 54 hod. 
Prokeš Štěpán 40 hod. 
Suková Jaroslava 40 hod. 
Lalák Antonín 39 hod. 
Pešek Josef 39 hod. 
Šiková Stanislava 36 hod. 
Pešková Jana 28 hod. 
Stiborová Jana 28 hod. 
Tancibudková Hana 28 hod. 
Barda Miroslav 26 hod. 
Tollingerová Marie 20 hod.  
Stiborová Hana 12 hod. 
Mandíková Marie 8 hod. 
Bečvář Pavel 5 hod. 


