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Tisková zpráva 

Seniorské hlídky se městu osvědčují 

 
Nosí žluté vesty a jsou to milí lidé. Jejich přítomnost u škol má bezpečnostní důvod a také psychologický 
účinek. Řeč je o dvanácti seniorských hlídkách u přechodů libereckých základních škol. Už přes rok senioři 
u škol hlídkují a jejich služba se osvědčila. 
 
„Projekt ´Dozor seniorů na přechodech pro chodce´ se připravoval od února 2015. Město Liberec, ve 
spolupráci s libereckou městskou policií, tak aktivním seniorům nabídlo začlenění do veřejného dění,“ 
vysvětluje Daniela Bušková, tisková mluvčí Městské police Liberec. 
 
Už přes rok jsou přechody u základních  škol v ulicích Dobiášova, Ještědská, 28. října, Jeronýmova, 
Jabloňová, Na výběžku, Česká, Tanvaldská, Broumovská, U Soudu, Valdštejnská, Lesní, ul. 5 května a ul. 
Nám. Míru posilněny o dvanáct seniorských hlídek vybavených výstražnou vestou, výstražnou čepicí 
a zastavovacím terčem. 

„Když jsme s tímto projektem na začátku roku 2015 za městskou policií přišli, zdálo se, že bude 
uskutečnitelný velmi těžko. Neuměli jsme si představit seniory v hustém provozu, nevěděli jsme, zda o 
tuto činnost bude mezi nimi zájem, a pokud ano, jestli také vytrvají déle než pár dní či týdnů, netušili 
jsme, zda je budou školáci i řidiči respektovat. Ukazuje se, že to bylo skvělé řešení a že bychom podobných 
lidí klidně užili i více,“ uvádí náměstek pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

„V současné době máme dvanáct hlídkujících seniorů, tím jsme mohli zvýšit počet přechodů pro chodce, 
kde Městská policie Liberec provádí ranní dohled při přecházení žáků do škol, a tím také zvýšit pocit 
bezpečí žáků, rodičů i učitelů. Samotný dohled u přechodů nejprve probíhá ve dvoučlenné hlídce strážníka 
a pověřené osoby. Po získání praxe pak senior vykonává dohled při přecházení samostatně,“ upřesňuje 
Daniela Bušková.  

„Na tomto projektu si nejvíce cením jeho několikerého prospěchu. Senioři nejen pomáhají zvyšovat 

bezpečnost v okolí škol, ale zároveň učí školáky základům silničního provozu, ukazují vlídnou tvář městské 

policie a sami konají činnost, která je podle všeho baví. Jsou skutečně užitečným partnerem pro město 

jako celek a za to jim patří velký dík,“ uzavírá Ivan Langr. 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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