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TISKOVÁ ZPRÁVA
Projekt bezpečnostních dobrovolníků byl úspěšný

První ročník projektu Zvyšování bezpečnosti v obvodu za přispění dobrovolníků je 
u konce. Mariánskohorská radnice jej mohla realizovat díky dotačního programu 
Bezpečnostní dobrovolník vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a také díky spolupráci 
se Střední odbornou školou ochrany osob a majetku z Karviné.

Projekt byl zahájen po získání dotace už na jaře roku 2016. „Nejprve jsme oslovili 
veřejnost s nabídkou, aby se zapojili místní občané. Mohli zajišťovat bezpečnost před naší
základní školou, pomáhat děti převádět přes cestu a kontrolovat případný výskyt černých 
skládek nebo špatné parkování. Zájem o spolupráci ale nebyl takový, jak jsme si 
představovali,“ vysvětluje 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus. Protože nábor 
dobrovolníků z řad veřejnosti nebyl úspěšný, rozhodla se radnice navázat spolupráci se 
školou, která má zajišťování bezpečnosti přímo v náplni výuky. Díky tomu od podzimu 
kontrolovali ulice Mariánských Hor a Hulvák středoškolští studenti. „Svou úlohu zvládli na 
jedničku. Během spolupráce s naší radnicí po dobu dvou měsíců dozorovali rizikové 
chování dětí v okolí základních škol na ulicích Gen. Janka a Karasově, hlídali, aby děti 
nekouřily, přes cestu přecházely řádně, dobrovolníci se také snažili zabraňovat případným
projevům šikany, agresivity a vandalismu,“ přibližuje místostarosta, podle kterého studenti 
během své činnosti hlásili pracovníkům radnice například i výskyt poškozeného 
dopravního značení, bezdomovců a injekčních stříkaček. Dobrovolníci objevili několik nově
vznikajících černých skládek, překážek, které působily komplikace v bezpečnosti silničního
provozu, ale také na komunikacích pro pěší. Dokonce zabránili několika drobným 
krádežím v provozovnách místních podnikatelů. 

Jako poděkování za jejich činnost se v pátek 13. ledna v obřadní síni mariánskohorské 
radnice za přítomnosti vedení radnice, střední odborné školy a zástupců Městské policie 
Ostrava uskutečnilo slavnostní ukončení prvního ročníku projektu. Na něm všichni 
spolupracující studenti dostali certifikát s drobným dárkem jako poděkování za jejich 
činnost a současně byli oceněni nejlepší z nich. 

V letošním roce plánuje radnice úspěšný projekt zopakovat. „V současné době 
připravujeme opětovné podání žádosti o dotaci. Rádi budeme pokračovat ve spolupráci 
se Střední odbornou školou ochrany osob a majetku a jejími studenty, a to i bez případné 
dotace, uvítáme v řadách dobrovolníků ale taky zástupce místních občanů,“ uzavírá 
místostarosta Hujdus. 
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