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Tisková zpráva 
Nejdéle sloužící hasiči byli odměněni 

medailí Za věrnost 
 

Nejen za léta odsloužená v uniformě Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, ale také za 

vzorné plnění úkolů bylo v pondělí 3. listopadu v obřadní síni historické radnice oceněno přes třicet 

profesionálních hasičů. Hasičům za jejich obětavost poděkovali také primátorka města Liberce 

Martina Rosenbergová a hejtman Libereckého kraje Martin Půta.  

Ocenění uděluje Generální ředitel HZS ČR, brigádní generál Drahoslav Ryba, u příležitosti výročí 

vzniku samostatného československého státu a pověřuje předáním ředitele příslušného kraje. 

„Celkem bylo za Liberecký kraj oceněno 33 příslušníků. Z toho 25 obdrželo Medaili HZS ČR Za věrnost 

III. stupně, zbylých osm pak Za věrnost II. stupně,“ uvedla tisková mluvčí HZS Libereckého kraje 

Zdenka Štrauchová. 

Medailí Za věrnost II. stupně odměňuje vedení sboru výborné výsledky při plnění úkolů u těch hasičů, 

kteří slouží v HZS ČR více než 20 let. Medailí Za věrnost III. stupně bývají oceňováni ti příslušníci 

sboru, kteří jsou ve služebním poměru přes 10 let. 

„Úloha hasičů je v každém městě nenahraditelná. V této souvislosti mě napadá výrok velitele jedné z 

libereckých jednotek dobrovolných hasičů, který řekl, že když my ostatní usínáme, jsou to právě hasiči, 

kdo vyjíždí k zásahům, přičemž nikdy nevědí na jak dlouho a jestli se v pořádku vrátí,“ řekla 

primátorka Martina Rosenbergová. „Díky vám se můžeme my ostatní cítit bezpečněji,“ poděkovala 

hasičům.   

K poděkování hasičům za dosavadní práci se připojil také hejtman Libereckého kraje Martin Půta. 

Řekl, že hasiči jsou složkou záchranného systému, na kterou se mohou starostové obcí stoprocentně 

spolehnout. „Vždy, když je potřeba, přijedou do několika minut,“ zdůraznil. 

Mnoho dalších úspěšných zásahů popřáli desítkám profesionálních hasičů také zástupci ostatních 

složek integrovaného záchranného systému. Studenti střední odborné školy nábytkářské 

z libereckých Kateřinek věnovali krajskému sboru ze dřeva vyřezaný státní znak. „Děkuji vám, že 

chráníte naše zdraví, majetky a životy. Přeji vám, aby vám náš státní znak přinášel jen štěstí,“ řekl 

ředitel školy Václav Tichý. 
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