ČLÁNEK: ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ AKCE MĚSTA STŘÍBRA
BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍCI V MĚSÍCI ČERVNU LETOŠNÍHO ROKU
PODPOŘILI KONÁNÍ AKCE MĚSTA STŘÍBRA „BĚH HISTORICKÝM STŘÍBREM.
PROJEKT BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK JE REALIZOVÁN MĚSTEM STŘÍBRO A
PRO ROK 2016 BYL PODPOŘEN Z DOTACE MINISTERSTVA VNITRA ČR.
POTŘEBA REALIZACE TOHOTO BEZPEČNOSTNÍHO PROJEKTU JAKO JEDNOHO ZE
ŽÁDOUCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VYPLYNULA Z JEDNAK ANALÝZY
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE MĚSTĚ STŘÍBŘE A POTÉ I Z MOŽNOSTÍ MĚSTA
STŘÍBRA A MÍSTNÍCH PODMÍNEK. JAKO JEDEN Z HLAVNÍCH PŘÍNOSŮ TOHOTO
PROJEKTU MĚSTO STŘÍBRO SPATŘUJE MOŽNOST ZAPOJENÍ DOBROVOLNÍKŮ
Z ŘAD OBYVATEL MĚSTA DO PREVENTIVNĚ BEZPEČNOSTNÍCH AKTIVIT S CÍLEM
ZVÝŠIT POCIT BEZPEČÍ OBYVATEL A NÁVŠTĚVNÍKŮ MĚSTA STŘÍBRA.
CÍLEM TOHOTO BEZEČNOSTNÍHO PROJEKTU NENÍ VYŘEŠIT OTÁZKU CELKOVÉ
BEZPEČNOSTI MĚSTA STŘÍBRA, JEHO OBYVATEL A NÁVŠTĚVNÍKŮ, ALE POUZE
NAPOMOCI ZVÝŠIT POCIT BEZPEČÍ OBYVATEL A TO CÍLENĚ REALIZACÍ
KONKRÉTNÍCH DOBROVOLNICKÝCH AKTIVIT POD DOHLEDEM MĚSTA, Z NICHŽ SE
JAKO VELMI VÝZNAMNÁ AKTIVITA JEVÍ ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI AKCÍCH
POŘÁDANÝCH MĚSTEM STŘÍBRO.

Konání této tradiční sportovní akce „Běh historickým Stříbrem“ pořádané
městem Stříbro nově podpořili bezpečnostní dobrovolníci zajištěním celé řady
bezpečnostních opatření.
Dobrovolníci vstávali velmi časně zrána tak, aby společně se zástupci
občanského sdružení TJ Baník Stříbro v historickém centru města Stříbra a
jeho blízkém okolí stačili nejen vyznačit trať, zajistit označení bezpečnostních
zón a rozmístnění zábran k částečnému uzavírce místní komunikací, ale i ve
spolupráci s městem Stříbro zajistili důstojné zázemí účastnících se sportovců
a podporu organizaci závodu v přízemí historické budovy radnice města
Stříbra.
Důležitá byla pečlivá příprava, spočívající zejména v administrativní přípravě
běhu, informování občanů letáky, nominací dobrovolníků i v jednání o výběru
vhodných členů pořadatelské služby se střední školou Gymnazium a
Obchodní akademie Stříbro. Kvalitní příprava přinesla očekávané ovoce.
Všechno klaplo na pomyslnou jedničku a ve třičtvrtě na devět ráno mohl být
odstartován první běh.
Dobrovolníci museli být stále „ve střehu“  , neboť pro zdárný průběh akce
byli po dobu jednotlivých běhů připraveni v určených prostorech zejména k
zajištění bezpečnosti sportovců, jejich doprovodu, ale i zvaných hostů.
Tohoto dne dobrovolníci při své činnosti pomáhali účastníkům akce a
účastníkům silničního provozu s orientací v dopravních omezeních města
Stříbra, při využití volných parkovacích ploch ve městě Stříbře a poskytování
mnoho dalších užitečných informací i ostatním návštěvníkům města Stříbra.

Koordinace činností pořadatelské služby a zástupců bezpečnostních složek se
ukázala v průběhu akce jako velmi významná složka činnosti dobrovolníků a
celého bezpečnostního opatření.
Pořadatel akce město Stříbro velmi děkuje všem příslušníkům Policie České
republiky územního odboru v Tachově, zejména obvodního oddělení Stříbro za
perfektní spolupráci a podporu akce města Stříbra.
Odměnou pro bezpečnostní dobrovolníky byl fajn pocit z hladkého průběhu
Běhu historickým Stříbrem 2016 a z bezproblémového průběhu realizovaných
bezpečnostních opatření.
Při pohledu na rozzářené tvářičky těch nejmenších stříbrských sportovců
vbíhajících unaveně, ale šťastně do cíle,
nejen dobrovolníci, ale i ostatní účastníci této sportovní akce okamžitě věděli,
že tohle je to pravé .. tohle jsou chvíle .. kdy má smysl pomáhat..
Přínosem pro realizaci této dobrovolnické aktivity byly nepochybně v minulých
letech nasbírané zkušenosti z dřívějších ročníků a různých sportovních a
kulturních akcí, přebírané od nejzkušenějších sportovců.
Nelze nevzpomenout při této příležitosti na Petra Bursíka mnohaletého
starosty města Stříbra i předsedy spolupořádající sportovní organizace a
všestranného sportovce, na počest jehož památky se v současnosti tento běh
jako atletický svátek koná. A proto alespoň takto symbolicky děkujeme i Tobě
Petře, na tvůj odkaz jsme stále nezapomněli.
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Značení trati, spolupráce se sportovními organizacemi i se složkami IZS, organizace uzávěr města
pořadatelskou službou, řízení provozu i předávání informací řidičům o parkování a objížďkách, to vše jsou
běžné situace se kterými se tohoto dne museli bezpečnostní dobrovolníci vypořádat. Důležitá byla i příprava
potřebného materiálu před akcí a potřebné proškolení všech zúčastněných.

Nakonec vše dobře dopadlo a přestože trochu skráplo, dobrovolníci i všichni běžci si sportovní
akci města Stříbra v bezpečí vychutnali.

Proto všem děkujeme za pomoc i za účast a někdy příště při další akci na viděnou 
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