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TISKOVÁ ZPRÁVA
Bezpečnostní dobrovolníci v ulicích obvodu

V Mariánských Horách a Hulvákách začali působit bezpečnostní dobrovolníci. Mezi jejich činnosti 
patří především pomoc při zvyšování bezpečnosti silničního provozu, dozorování veřejného 
pořádku a rizikového chování dětí. „Městský obvod na projektu spolupracuje se Střední odbornou 
školou ostrahy osob a majetku z Karviné. Její studenti od listopadu každý den hlídkují u přechodů 
pro chodce, pomáhají dětem přecházet přes cestu, hlídají bezpečnost v okolí základních škol a 
navštěvují předem vytypované lokality, ve kterých mapují výskyt černých skládek, poškozeného 
dopravního značení, ale také použitých injekčních stříkaček,“ řekl 1. místostarosta obvodu Patrik 
Hujdus. 

Denní náplň bezpečnostních dobrovolníků připravují zástupci obvodu ve spolupráci s koordinátory.
Studenti se tak objevují především na těch místech, kde je jejich přítomnost potřebná. Ráno, když 
jdou děti do školy, se jedná o přechody pro chodce, během dne dozorují bezpečnost a veřejný 
pořádek v ulicích města a kolem poledne, když dětem končí vyučování, se opět vracejí ke školám 
a k přechodům.

Ředitelka školy, jejíž studenti se do projektu zapojili, Slavka Krystová Florková se k působení 
bezpečnostních dobrovolníků vyjadřuje s velkým uznáním: „Nasazení a ochotu, se kterou naši 
žáci vykonávají aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, velmi chválím. Jsem současně ráda, že výkonem této činnosti mohou přispět dobré 
věci a zároveň uplatit teoretické znalosti získané ve výuce.“ Její slova potvrzuje i učitel školy a 
koordinátor projektu Ladislav Svoboda: „O mladých lidech se mnohdy hovoří jako o lidech, kteří 
jsou bez zájmu a kteří se věnují pouze vlastním zájmům. Studenti Střední odborné školy ochrany 
osob a majetku ale dokazují pravý opak. Pomáhají druhým, chrání děti v okolí škol a v případě, 
že je potřeba, na svých mladších vrstevnících uplatňují výchovné prvky a snaží se eliminovat 
nebezpečné a rizikové chování mládeže, přičemž spojují teorii s praktickou činností bezprostředně v
terénu.“

Projekt bezpečnostních dobrovolníků podpořilo ministerstvo vnitra. Městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky tak získal finanční prostředky na vybavení dobrovolníků – reflexní bundy, vesty, obuv, 
výstražné terčíky, pojištění, ale například i na mobilní telefony, prostřednictvím kterých je možné 
vyfotografovat černou skládku, místo s překážkou na vozovce, nebo v případě potřeby zavolat 
pomoc. 

„Původně jsme mysleli, že se do projektu zapojí především místní občané. Bohužel se nám 
potřebný počet dobrovolníků nepodařilo včas zajistit, také proto jsme se rozhodli ke spolupráci 
se školou, která má k bezpečnosti svým oborovým zaměřením blízko. Dosavadní průběh činnosti 
bezpečnostních dobrovolníků ukazuje, že se jedná o vhodnou a užitečnou aktivitu, budeme v ní 
proto chtít pokračovat i v dalším roce. Třeba už také s větším zapojením veřejnosti,“ doplnil 
místostarosta Hujdus. 
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