PREAMBULE k záslužné medaili hasičů – OSH Benešov
„Zabezpečování požární ochrany (dále jen „PO“) na území obce je již historicky
svěřeno do pravomocí obcí, které již v minulosti zřizovaly různé hlásné služby, svými
předpisy nařizovaly každému občanovi pomáhat při hašení požárů a poskytovat k tomu své
věcné prostředky. Od sedmdesátých let 19. století začaly obce zřizovat první hasičské sbory
dobrovolných hasičů i profesionálních hasičů za účelem ochrany před požáry. Tyto sbory
plnily úlohu nejen v oblasti hašení požárů, ale i v oblasti samaritánské a společenské.
V dnešní době je systém plošného pokrytí území ČR zabezpečen jednotkami PO, které
tvoří jednotky hasičských záchranných sborů krajů a které jsou při své činnosti významnou
měrou doplňovány a podporovány jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí. Nebylo by
těchto jednotek obcí, pokud by nebylo dobrovolných hasičských organizací, jako je Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Řádní členové SH ČMS v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy
a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu
životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění
tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí
ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení.
Za obětavou činnost ve Sboru dobrovolných hasičů může být každý člen oceněn dle Stanov
SH ČMS.
Proto v případě mimořádného ocenění, převážně tam, kde není možno postupovat dle
předpisu SH ČMS, zřizuje OSH Benešov jako důkaz ocenění práce a zásluh pro občany
a hasičské organizace „Záslužnou medaili hasičů okresu Benešov“, která doplňuje
vyznamenání SH ČMS.

Popis medaile
Medaile za aktivní práci pro rozvoj dobrovolných hasičů má osmicípý tvar s ouškem, průměr
40 mm, odstín staromosaz. Na lícní straně je složená z mezikruží, ve kterém je nápis
„Záslužná medaile hasičů okresu Benešov“ a malý znak hasičů okresu Benešov. Stužka je
stejná.
Autorem výtvarného návrhu je Josef Mlíkovský – SDH Přibyšice, grafickou úpravu provedl
Jan Černý – SDH Vranov. Výroba byla realizována u odborné firmy na Moravě.

Jejím účelem je oceňovat a motivovat jednotlivé členy SH ČMS
a nečleny při práci ve sborech dobrovolných hasičů, v jednotkách SDH obce
a ostatní osoby, které mají významný přínos na úseku PO.
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STATUT
k udělení Záslužné medaile hasičů okresu Benešov
Okresní sdružení hasičů ČMS v Benešově v souladu s článkem 101, odst. 2a, článkem 102,
odst. 1Stanov SH ČMS ze 17.10.2014 a bodem 10 Statutu čestných vyznamenání a titulů SH
ČMS z 19.10.2013 a 24.4.2015
zřizuje

Záslužnou medaili hasičů okresu Benešov
a vydává podmínky pro její udělení
článek 1:

Udělení medaile

Medaili uděluje svým usnesením VV OSH Benešov, je nenároková a neuděluje se
opakovaně. Návrh je podáván na tiskopisu platném pro udělování vyznamenání SH ČMS
s doplněním o návrh na Záslužnou medaili OSH Benešov. Evidenci o udělení vede OSH
Benešov.
Medaili předává při slavnostní příležitosti starosta OSH, náměstek starosty OSH nebo jiný,
pověřený člen VV OSH Benešov.
Medaili lze udělit na návrh výboru SDH, výboru okrsku, výkonného výboru OSH:
 Hasičům nejdříve po 25 letech členství v SDH
 Hasičům, nositelům vyznamenání SH ČMS – Za příkladnou práci a po třech letech
od udělení medaile Za zásluhy
 Hasičům, kteří se výrazně zasloužili svou dlouholetou prací k veřejnému uznání sboru
 Lze udělit in memoriam
 Lze ji udělit i jiným právním a fyzickým subjektům, které významnou měrou
přispívají k rozvoji dobrovolných hasičů
Článek 2:

Průkaz medaile

K medaili „Záslužná medaile hasičů okresu Benešov“ se vydává průkaz, popřípadě diplom se
jménem nositele a datem udělení. Průkaz i medaile jsou nepřenosné.
Jiří NOVÁK
je oprávněn nosit medaili

Záslužná medaile hasičů
okresu Benešov
číslo 1
Která byla udělena VV OSH
Benešov dne 1. prosince 2014

Podpis:
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Krabička má rozměry 85 x 160 x 16 mm, povrch černý. Uvnitř je molitanová poduška v barvě
krabičky.
Článek 4:

Nošení medaile

Stužka a „Záslužná medaile hasičů okresu Benešov“ se nosí výhradně na vycházkovém
stejnokroji (vzor SDH) v souladu se Stejnokrojovým předpisem SH ČMS nad levou kapsou.

Vydáním tohoto předpisu se ruší předpis schválený usnesením VV OSH č. 31/2014 ze dne
8.9.2014.
Schváleno shromážděním představitelů SDH dne 26.4.2016 a tímto dnem nabývá platnosti
i účinnosti.

Dana Vilímková
starostka OSH Benešov

Ing. Martin Kohout
náměstek starostky
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