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Tisková zpráva 
Prestižní ocenění převzali na radnici desítky 

policistů i stateční občané z Višňové 

Liberecká radnice patřila ve středu 11. prosince policistům, kteří ve velké zasedací místnosti přijímali 

z rukou policejního ředitele Vladislava Husáka, primátorky Martiny Rosenbergové a náměstka 

hejtmana Marka Pietera medaile a plakety za zásluhy, věrnost, velmi dobré pracovní výsledky či 

mimořádný přínos. Ocenění získala také čtveřice občanů z Višňové. 

V úvodu ceremonie se jako hostitelka ujala slova primátorka Martina Rosenbergová, která policistům 

mimo jiné poděkovala za příkladnou spolupráci s městem. „Dlouhodobé vzájemné spolupráce si velmi 

vážím a jsem ráda, že stále nacházíme nová témata k jejímu upevňování. Všem vám děkuji za 

každodenní nasazení, vysokou profesionalitu a kvalitu, díky níž se naši občané mohou cítit bezpečně,“ 

konstatovala primátorka. 

Ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje (KŘP LK) Vladislav Husák primátorce poděkoval 

za možnost využití prostor radnice a přítomným policistům za práci, kterou odvedli jak v uplynulém 

roce, tak v předešlých obdobích. „Jestli policii v minulosti něco tak úplně nešlo, bylo to umět poděkovat 

svým lidem za jejich píli, odvahu a snahu plnit úkoly, které jsou na nás kladeny. Tato forma oceňování je 

podle mě formou správnou a věřím, že bude důstojným formátem jak pro oceněné, tak pro hosty,“ 

uvedl ředitel KŘP LK. 

Poté následovala celá řada ocenění. 18 policistů převzalo „Čestnou medaili“ za dlouhodobé a iniciativní 

dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a za prosazování dobrého jména Policie ČR, 8 policistů 

Medaili policejního prezidenta „Za zásluhy o bezpečnost“ a za dlouhodobé příkladné osobní služební 

úsilí a iniciativu při výchově nových policistů, 5 policistů Plaketu policejního prezidenta, 1 policista 

Medaili policejního prezidenta „Za věrnost II. stupně“ a 3 policisté „Za věrnost I. stupně“. 

Na programu bylo také předávání nových Medailí KŘP LK u příležitosti oslav Dne boje za svobodu a 

demokracii. Medaili převzali 4 policisté včetně bývalého policejního ředitele Milana Franka, který 

symbolicky dostal medaili s číslem 001. „Vážím si toho, že s Milanem Frankem mohu konzultovat celou 

řadu rozhodnutí a rád ho zvu na naše akce,“ poznamenal na konto oceněného nynější policejní ředitel 

Vladislav Husák. 

V závěru ceremonie došlo i na předávání Pamětních listů KŘP LK. Ocenění za statečnost získali 4 

obyvatelé obce Višňová, kteří 9. října letošního roku upozornili frýdlantskou policii na podezřelé osoby, 

pohybující se v okolí jejich obydlí, a posléze oba pachatele polské národnosti pomohli zadržet. Navíc se 

ukázalo, že šlo o dvojici, která na Frýdlantsku páchala rozsáhlou majetkovou trestnou činnost. Sedm 

ředitelů a vedoucích pracovníků organizací včetně primátorky Martiny Rosenbergové pak také převzalo 

Pamětní list za aktivní přípravu a pomoc při pořádání cvičení Aktivní střelec. 
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