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VÝSLEDEK
preventivně kontrolní činnosti bezpečnostních dobrovolníků (BD)
(při PREVENCI OCHRANY MAJETKU FO a PO u NEZAJIŠTĚNÝCH OBJEKTŮ
v CHATOVÉ OSADĚ, ZAHRADNÍ KOLONII apod.)
ve spolupráci se strážníky MP Stříbro
dne 31.03.2017 v době od 15:00h. do 17:30h.
Dne 31.03.2017 proběhla namátková kontrola zajištění rekreačních chat podél řeky
Mže ve směru na Butov, objekty v místní části „Butov“ a v chatové osadě "pod
terénem Sv. Petra" na levé straně řeky Mže.
Kontrolní činnost prováděli 2 dobrovolníci a 1 dobrovolnice se sl. vozidlem MÚ
Stříbro ve spolupráci s hlídkou MP Stříbro ve složení 1 strážník se sl. vozidlem MP
Stříbro.
Plán činnosti a Instruktáž dobrovolníků viz příloha.
Kontrolováno zajištění cca 150 chat.
Celá řada chat oplocena - zde kontrolováno pouze neporušení oplocení.
Doba fyzické kontroly objektů cca od 15:30h. do 17:00h.
Vizuálně narušení objektů nezjištěno. Na místě již bylo při jarních pracích na
zahrádkách přítomno povícero chatařů.
Konflikty žádné - chataři opět s povděkem registrovali přítomnost kontrol.
Dobrovolníky také byla provedena preventivní letáková akce „ZAJISTĚTE SI
CHATU“ a propagace projektu „Bezpečnostní dobrovolník“ formou rozdávání letáku
a reflexních visaček.
Po provedení preventivních opatření navázali dobrovolníci osobní kontakt s rodinou
chatařů, kde v příjemné atmosféře při prvním jarním opékání špekáčků společně
poseděli a podiskutovali o aktuální bezpečnostní situaci ve městě Stříbře.
Počasí nám přálo a ve zdraví nabití pozitivní energií i myšlenkami jsme se společně
v pořádku vrátili domů.
Děkuji všem za účast, profesionální přístup při činnosti i dobrou náladu a vedení
města Stříbra za podporu těchto dobrovolných aktivit našich občanů.
Ing. Vratislav Maňák, v.r.
Koordinátor BD
PKŘ SEK MěÚ Stříbro
tel.: 725380747; 374801105
email: manak@mustribro.cz

Kontrolní činnost u rekreačních chat:

-2Prevence „ZAJISTĚTE SI CHATU“ a propagace projektu „Bezpečnostní
dobrovolník města Stříbra 2017:

-3Setkání s občany provázela srdečná nálada, ledy postupně roztály a všichni
jsme si to společně užili .

S přípravami vaření v terénu nám pomáhala i sama paní chatařka  a i strážník si mohl v praxi
ověřit, že „pomáhat a chránit“ je podobné jako konat „dobro-volně“ a určitě městu obojí prospívá..

Nejen proto děkujeme i našim chatařům za poskytnutý azyl a perfektní atmosféru.

Myšlenka „dobro – volně“ se prostě v praxi realizuje skoro sama 

A Vy ostatní chcete vědět víc  .., tak neváhejte a přijďte za námi do fajn party, která nemyslí jen na sebe a koná dobré skutky pro nás pro všechny..

