Den bezpečí a pořádku
MĚLNICKO- Již po deváté letos proběhl Den bezpečí a pořádku v Mělníku.
Ve čtvrtek 24. května 2018 proběhl již podruhé u řeky v přístavišti IX. ročník preventivně
prezentační akce Den bezpečí a pořádku. Jedná se o prezentaci výstroje, techniky a práce
policistů, strážníků, záchranářů, hasičů a dalších složek.
Akci zahájil za přítomnosti vedoucích pracovníků zúčastněných složek starosta města Mělník
MVDr. Ctirad Mikeš.
Na travnaté ploše byla připravena celá řada ukázek. Policejní psovodi předvedli ukázku zadržení
pachatele služebním psem, psi celníků zase vyhledávání tabákových výrobků. Následovala
společná ukázka Policie ČR a Hasičského záchranného sboru při záchraně tonoucího na hladině
řeky. Ještě předtím představily obě složky svá plavidla. Následovala ukázka zadržení
nebezpečných pachatelů, kteří ujížděli před policisty v kradeném autě po přepadení banky. Na
místě je zneškodnili a zadrželi policisté pořádkové jednotky z ÚO Mělník. Hasiči ukázali nejen
dětem, ale i dospělým, jak správně hasit některé kapaliny, například jak správně uhasit hořící olej
na pánvi.
Úplně posledním bodem programu byla společná ukázka všech složek integrovaného
záchranného systému, tedy policistů, hasičů a záchranářů. V osobním vozidle po dopravní nehodě
zůstaly zaklíněné dvě zraněné osoby. Záchranáři i hasiči postupovali velmi rychle a profesionálně,
od navázání komunikace, zajištění životních funkcí, vystříhání a vyproštění zraněných až po jejich
naložení a odvoz sanitkou. Policisté zatím zajistili místo dopravní nehody, odkláněli dopravu a po
odjezdu záchranářů začali zajišťovat a dokumentovat veškeré stopy. Celý průběh byl okomentován
odborníky, kteří vysvětlili, k čemu na místě dochází a proč je postup takový, jaký je.
Celé dopoledne si mohli účastníci prohlédnout i policejní techniku, jako například policejní
čtyřkolku, vozidlo dopravních policistů, kterým vyjíždějí k dopravním nehodám nebo jejich vozidlo
na tzv. skrytý dohled. Nechyběly ani policejní lodě, skútr a kolo. U stánku kriminalistických techniků
si zájemci mohli nechat sejmout otisky prstů a prohlédnout jejich automobil. Členové pořádkové
jednotky předvedli svou výzbroj a výstroj. V policejním stánku na děti čekaly malé dárky v podobě
omalovánek, pexesa, vystřihovánky policejní techniky a mnoho dalších. Zkušení policisté z
Obvodního oddělení Mělník byli připraveni zájemcům o práci u Policie ČR poskytnout informace
týkající jejich práce a přijetí se služebního poměru.
Na tomto dni se podíleli ukázkou své práce a činnosti i další účastníci, jako například Český
červený kříž, Centrum seniorů Mělník, BESIP, Městská policie Mělník a mnoho dalších.
Počasí nám přálo, všichni odcházeli spokojení, plní zážitků a dojmů.
Další informace a fotografie naleznete na :
https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-opile-deti-a-krvacejici-zraneni-nabidl-zakum-denbezpeci-a-poradku-20180524.html

