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STATUT Záslužná medaile OSH Pardubice 

Bohuslav CERMAN 

Dne 4. 2. 2016 svým usnesením zřídil Výkonný výbor OSH Pardubice 

„Záslužnou medaili OSH Pardubice III. stupeň“ a schválil podmínky návrhu a 

udělení. 

 

Článek 1 : Udělení medaile 

 

„Záslužnou medaili OSH Pardubice.“ uděluje výkonný výbor OSH 

Pardubice svým usnesením na návrh starostů OSH, okrsku a SDH . Záslužnou 

medaili předává při slavnostních příležitostech starosta OSH, náměstkové 

starosty OSH nebo pověřený člen VV OSH Pardubice: 

* hasičům nejdříve po deseti letech členství v  SDH za mimořádně aktivní 

práci při propagaci sdružení a OSH Pardubice 

* hasičům SDH po kratší době členství, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj     

Českého hasičství v okrese Pardubice 

* starosta OSH Pardubice může ve výjimečných případech udělit záslužnou 

medaili bez předchozího souhlasu VV 

* lze ji udělit in memoriam 

* i jiným právním subjektům, které významnou měrou přispívají a podílí se 

na rozvoji a propagaci hasičského hnutí na okrese Pardubice 

* Záslužná medaile OSH Pardubice není nároková 

* medaile se neuděluje opakovaně 
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Článek 2 : Popis medaile 

 

Záslužná medaile OSH Pardubice III. stupeň má 

kruhový tvar s ouškem, průměr 40 mm,  odstín staromosaz. 

Na lícní straně je složená z mezikruží, ve kterém je nápis SH 

ČMS Okresní sdružení hasičů Pardubice, v dolní části uvnitř 

v kruhu o průměru 30 mm je znak SH ČMS a pod tímto je 

nápis záslužná medaile. Stuha je široká 38 mm složená ze čtyř 

pruhů  z leva doprava pruh červený široký 15 mm, bílý 4 mm, 

žlutý 4 mm a bílý 15 mm . Stužka je stejná. 

Autorem výtvarného návrhu, modelu  a  grafické úpravy je 

Bohuslav Cerman.  

 

Článek 3 : Průkazka medaile 

K Záslužné medaili OSH Pardubice III. stupeň “ se vydává průkazka se 

jménem nositele a datum udělení. Průkazka i medaile jsou nepřenosné 

 

 

 

 

Článek 4 : Etuje 

Krabička má rozměry 85 

x 160 x 18 mm černý plast s průhledným víčkem. Uvnitř je  molitanová 

poduška  v barvě krabičky. 

 

      V Pardubicích dne 4.2.2016 

Starosta OSH 

Cerman Bohuslav       

                               
                                Milan JIRKA 
                                je oprávněn nosit    
 
                                Záslužnou medaili OSH Pardubice 
                                číslo 001 
 
                                       udělenou starostou OSH Pardubice 
                                       dne 22. ledna 2016 

                                                          
                               Starosta OSH                  Bohuslav Cerman 
 


