
V Liberci 22. ledna 2015 

 

Tisková zpráva 
Se všemi oceněnými strážníky 

půjde primátor na hokej 
 

Vydržet v dnešní době u jednoho podniku dvacet let, svědčí o tom, že svou práci člověk vnímá i 

srdcem. Věrnost jedenácti strážníků, kteří slouží u Městské policie Liberec více než dvě desetiletí, 

ocenil ve čtvrtek 22. ledna spolu s vedením policie také primátor města Tibor Batthyány.  

 

Strážníkům poděkoval za jejich věrnost ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík na pracovní 

poradě všech zaměstnanců, která se tentokrát poprvé uskutečnila v zasedací síni historické radnice. 

První polovinu porady věnoval nejprve vyhodnocení minulého roku a úkolům, které strážníky čekají 

letos. Vyzdvihl například úspěšné zavedení nového informačního systému FTT s připojením na 

centrální registr obyvatel přímo z mobilního telefonu. Také zmínil vyřešení problémů s 

radiokomunikací připojením městské policie na komunikační síť Integrovaného záchranného systému 

Pegas. 

„Seznam věcí, které se nám povedly, je naštěstí mnohem delší, než výčet toho, co se nepodařilo. To, co 

nám zatím nevychází, je navýšení počtu strážníků. Na druhé straně zvládáme nyní víc úkolů, než 

v dobách, kdy nás bývalo až sto,“ zdůraznil Ladislav Krajčík. „Agresivita lidí neustále stoupá, a proto 

nepovažuji za žádnou frázi, když řeknu, že jsem rád, že jsme se zde opět po roce všichni sešli ve 

zdraví,“ doplnil. 

Ocenění strážníci převzali z rukou primátora Tibora Batthyányho a ředitele Krajčíka pamětní plaketu 

ze skla a pamětní list. Mezi vyznamenanými byly i dvě ženy, přičemž vůbec nejdéle sloužícím 

strážníkem Městské policie Liberec je právě žena. Dagmar Kainová nastoupila k městské policii už 1. 

listopadu roku 1991. Ruku všem oceněným stiskl také Kurt Malina, vedoucí územního odboru Liberec 

Policie ČR. 

„Klobouk dolů před všemi, kteří vydrží dělat tuto práci, při níž se často vypořádávají i se stresujícími 

situacemi, dvacet let. Byl bych rád, kdyby ve vašich řadách stálých strážníků přibývalo, protože 

fluktuace zaměstnanců je na škodu v každé organizaci,“ zdůraznil primátor. „Budeme ve vedení města 

dělat všechno pro to, abyste měli ke své práci co nejlepší podmínky. Rádi bychom současně navýšili 

vaše počty o další strážníky,“ dodal.  

Současně jako svůj osobní dárek přidal Tibor Batthyány oceněným strážníkům pozvání na hokej do 

Home Credit areny. „Těším se, že půjdeme na některé z utkání spolu,“ řekl. 

Ředitel městské policie zdůraznil, že samotný akt ocenění je nejen poděkováním za kvalitní práci, ale i 

motivací do dalších let pro ostatní strážníky. Kurt Malina si pochvaloval spolupráci městské policie se 



státní policií. Jejím jádrem není jen výměna informací, ale také podpora městské policie při 

konkrétních akcích. 

Ocenění za věrnou službu je vůbec první, které Městská policie Liberec uděluje. V Liberci vznikl 

institut městské policie v roce 1991 a někteří strážníci jsou v jejích řadách od samého prvopočátku. 

Dohromady má Městská policie Liberec nyní 83 zaměstnanců. 
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