§. 1.
Účelem sboru hasičského jest spořádané spoluúčinkování
nebezpečenství ohně, by zachráněn byl život i majetek občanů.

při

§. 2.
Aby účelu toho snáze se dosáhlo, zavede se ve sboru:
a) pořádek po vojensku,
b) pravidelně provozovaný tělocvik, hledě ku cvičením hasičským, jak stroji,
tak bez nich, veřejně i soukromně,
c) poučné a zábavné schůze, o záležitostech hasičských,
§. 3.
Členem sboru může se státi každý zachovalý občan ve stáří nejméně
dvaceti let,byv výborem správním přijat.
Osoby nemající dvaceti let mohou při dostatečné tělesné spůsobilosti s
povolením jejich zákonných zástupců do sboru vstoupiti.
§. 4.
Každý člen zavazuje se rukou dáním předsedovi ku šetření stanov a řádu
domácího zvláště ku poslušnosti a svědomitému konání povinnosti a potvrdí
tento slib vlastním podpisem na místo přísahy ve knize k účelu tomu zařízené,
načež obdrží přijímací lístek správním výborem vyhotovený.
§. 5.
Vystoupení ze sboru musí se buď ústně, neb písemně veliteli oznámiti.
Přijímací lístek a zapůjčenou zbroj musí do 14 dnů vrátiti.
§. 6.
Výbor má považovati za vystouplého z členů přispívajících, kdo, byv
správním výborem napomenut, během roku příspěvek nezaplatí, a ze členů
činných, kdo třikráte vyzván, povinnosti své ve spolku zanedbává, aniž by k
tomu měl závažných příčin a těmi se řádně omluvil.
§. 7.
Vyloučení některého člena přísluší správnímu výboru, a stane se když člen:
a) těžce se prohřešil proti stanovám anebo řádu domácímu,
b) nařízení velitele jakož i svých představených vůbec ve službě jsa
neuposlechl,
c) nepočestně se choval na cvičení nebo mimo ně,

d) zavdal příčinu ku rozbrojům ve sboru.

a)
b)
c)
d)

§. 8.
Sbor dobrovolných hasičů skládá se :
ze členů činných,
ze členů přispívajících,
ze členů zakládajících,
ze členů čestných.

Činní členové rozdělují se na hasiče :
1. pro hájení lidských životů, pro chránění jmění a krocení požáru.
2. obsluze stříkaček a obstarávání vody.
Přispívající členové jsou ti, kteří se zavázali ku placení dobrovolného
příspěvku nejméně dvaceti krejcarů měsíčně.
Zakládajícím členem se stane, kdo, věnovav aspoň pět zlatých k účelům
spolkovým, zaváže se také k obyčejnému ročnímu příspěvku.
Za čestného člena může býti valnou hromadou zvolen, kdo vzkvétání sboru
podporuje., buď si morálně, buď dary v penězích nebo náčiní sestávajících a
nebo vůbec o zájmy hasičské zásluh si získal.
§. 9.
Správa celého spolku náleží :
a) výboru správnímu,
b) výboru technickému.
§. 10.
Správní výbor na tři léta volený obstarává všecky záležitosti
administrativní, týkající se sboru, pokud nejsou vyhraženy valné hromadě.
Skládá se z předsedy, jeho náměstka, velitele, dvou náčelníků, a šesti členy
výboru, kteří ze svého středu volejí pokladníka a jednatele; mimo velitele musí
aspoň ještě dva členové do výboru zvoleni býti ze členů činných.
Každý člen správního výboru musí býti plnoletý.
Výbor se shromažduje, kdy toho potřeba káže.
Právo svolati ho náleží předsedovi nebo místopředsedovi.
Aby usnesení správního výboru mělo platnost, musí býti nejméně pět členů
jeho přítomno. Většina hlasů rozhoduje.
Listiny, který mi jednota právní závazek na se béře, mají býti podepsány
předsedou, nebo jeho zástupcem a jedním výborem.

Při listinách jiného druhého, dostačí podpis předsedy (místopředsedy) nebo
jednatele, ohlášení jménem jednoty podpisuje a uveřejňuje jednatel, a v
záležitostech technických velitel.
Po uplynutí lhůty tří roků mohou dřívější členové opět voleni býti.
Purkmistru král. věn. města Vys. Mýta, po případě jeho náměstku aneb
obecnímu staršímu, jemuž svěřen referát ve věcech policie požární, náleží
právo, súčastniti se valných hromad a schůzí výborů, ku kterým vždy pozván
býti musí.
§. 11.
Vedení technické svěřeno jest veliteli, kterémuž k ruce stojí dva náčelníci,
a dle potřeby i četaři i podčetaři.
Velitel, náčelníci, četaři a podčetaři volí se na tři roky, po které době opět
volení býti mohou.
Složí-li některý úřad svůj, anob vyloučen-li lyl dle §. 7. ze sboru, učiní se
ihned nová volba.
Tomuto odboru technickému náleží vypracování zvláštního řádu
domácího, ve smyslu stanov se schválením výboru spávního.
Dále může podávati své dobré zdání, zvláštnímu výboru o přijímání a
vyloučení členů, jakož vůbec o záležitostech technických.
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§. 12.
Valné hromadě členů, která se vždy v měsíci lednu odbývá, přísluší:
volba předsedy, jeho zástupce, šesti výborů správních, a dvou náhradníků,
volba velitele, náčelníků, četařů a podčetařů,
změna stanov,
zkoušení účtů a schválení jich.
K tomuto konci volí ročně dva revisory účtů ze svého středu (srov. §. 20.).
ustanovování příspěvků ročních,
volba čestných členů.

§. 13.
Mimořádná schůze valná odbývati se má tenkráte, usnese-li se na tom
výbor správní, nebo žádá-li za ni aspoň třetina všech členů písemně s udáním
programu.
§. 14.
K uzavírání platnému ve valné hromadě patří aspoň polovice údů a ke
každétnu jednotlivému usnesení třeba nadpoloviční většiny všech hlasujících.
Kdyby se nedostavil dostatečný počet ku valné hromadě, svolá se v osmi

dnech nová schůze, při čemž se v oběžníku zřejmě vytkne, že nyní každé
množství členů dostačí ku platnému usnášení se.
§. 15.
Všecky volby ve valné hromadě dějou se hlasovacími lístky, který každý
člen osobně odevzdati musí, připouští se však v pádu potřeby doplnění volby
aklamací, pakli si pro takové jednotlivé pády celá hromada toho přeje.
§. 16.
Členové mají právo při valných hromadách rokovati, návrhy činiti.
hlasovati, voliti, a voleni býti.
§. 17.
Předsedovi (po případě místopředsedovi) náleží vedení veškerých
záležitostí sboru všech schůzí i hromad, provádění všeho, co se usneslo. On jest
povinen svolávati schůze výboru a míti o to péči, aby ve všem jednalo dle
stanov. Dále zastupuje sbor naproti nečlenům a úřadům. Jak ve valné hromadě,
tak ve výboru rozhoduje při rovnosti počtu hlasů předseda.
§. 18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veliteli přísluší :
při požárech a cvičeních míti vrchní velení,
patřičná cvičení ustanovovati,
objevující se poklesky kárati, a o brzké jejich odstranění usilovati,
dohlídku míti na správu hasičského náčiní,
vady naskytující se na hasičském náčiní s předsedou uváděti ve známost
správnímu výboru,
ve srozumění s měštanostou působiti k tomu, by se každému členu sboru,
který s nebezpečenstvím vlastním zachránil lidský život, dostalo zasloužené
odměny čestné, Jeho Veličenstvem pro případ takový ustanovené.

§. 19.
Jednatel podporuje předsedu při vypracování písemností, týkajících se
sboru, on má veškerá unešení správního výboru a valné hromady protokolárně
spisovati, vede památní knihu sboru od jeho založení, zapisuje členy se
přihlásivší, chová spisy a listiny.
§. 20.
Pokladník má veškeré příjmy a vydání sboru obstarávati, účtovati a
inventář vésti o veškerém majetku spolkovém. Proto přijímá s předsedou všecky
příspěvky dary a odkazy, jakož i výtěžky z veřejných zábav.
Pokladník klade účty pololetně, zkoumání jejich děje se předsedou, za
přítomnosti dvou členů správního výboru a dvou od valné hromady

ustanovených revisorů účtů (§. 2.), kteří vždy při nejbližší na to schůzi výboru
správního výsledek zkoušení účtů oznamují.
Výkaz o nakládání s jměním na které předseda s výborem správním má
dohlížeti, předkládá valné hromadě.
§. 21.
a)
b)
c)
d)

Jmění sboru sestává :
z dobrovolných příspěvků,
z ročních poplatků členů přispívajících,
zakládajících,
z veškerého náčiní hasičského.

§. 22.
Rozepře mezi členy (neb funktionáři) z poměru spolkových vzniklé,
rozsuzuje výbor správní a nepříjme-li se výrok jeho, tedy čestný soud, k němuž
každá strana sporná volí dva důvěrníky, zvoleni pak čtyři si přiberou pátého za
předsedu; soud ten učiní většinou hlasu rozhodnutí, jemuž se každý člen bez
odvolání musí podrobiti.
0 stížnostech proti celému výboru, podány-li byly aspoň od třetiny členů,
rozhoduje valná hromada (§. 13.).
§. 23.
0 opětném přijetí vystoupivšího nebo vyloučeného člena rozhoduje správní
výbor.
§. 24.
Spolek trvá dokud čítá patnácte činných členů. Pakli počet členů klesl pod
číslo toto, má purktmistr občanstvo vyzvati ku přistupování ke sboru, a jakmile
počet činných členů na patnáct vzrostl, má spolek na dále v činnosti trvati.
Teprve kdyby se nepřihlásil dostatečný počet členů, rozejde se spolek.
Pakli se rozejde nebo zrušen byl, připadne veškeré peněžité jmění a náčiní
městské obci Vysoko-Mýtské k opatrování, a náležitému upotřebení s tou
podmínkou, aby vydáno bylo opět první Českoslovanské hasičské jednotě ve
Vysokém Mýtě.
§. 25.
Činní členové mají stejnokroj a zbroj výborem určitě předepsaný.
§. 26.
Sbor má sídlo ve Vys. Mýtě a pečeť s nápisem :
„Sbor dobrovolných hasičů na Vys. Mýtě."

§. 27.
Jednací řeč sboru hasičského jest česká.
§. 28.
Zemské vládě vyhražená jest dohlídka policejní nad sborem, za tou
příčinou má se odbývání každé valné hromady s předložením programu v
zákonnité lhůtě c. k. politickému úřadu oznámiti.
Ve Vysokém Mýtě, dne 19. února 1882.
Číslo 5754.
Že spolek ten pozůstává podle stanov výše položených, stvrzuje se v smyslu §. 9. zákona daného dne l5.
listopadu 1867, ř. z. č,. 134.

C. k. místodržitelství.
V PRAZE, dne 18. února 1833.

Za místodržitele
Bradáč.

