
Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky obce za rok 2013 

Obec:  Turnov 

Zpracoval: Klára Vlková 

Schváleno: Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí 

Odkaz na internetovou prezentaci obce, věnovanou drogám: - 

 

1. Drogová scéna – situace v obci 

Uveďte informace, které máte k dispozici k následujícím bodům: 

- Užívání drog v obecné populaci, ve školní populaci 

- Užívání drog v prostředí zábavy, nočního života 

- Problémové formy užívání drog (odhady počtu, užívané drogy, vzorce užívání) 

- Užívání drog ve specifických skupinách (cizinci, etnické menšiny, skryté populace) 

- Sociálně vyloučené lokality (uveďte počet sociálně vyloučených lokalit, jejich stručnou 

charakteristiku, jaká jsou tam opatření nebo služby) 

- Uživatelé drog v léčbě a ve službách 

- Nově se objevující trendy a fenomény např. užívání nových látek nebo kombinace látek, nové 

způsoby aplikace, nové skupiny uživatelů 

- Nové syntetické drogy, míra jejich rozšíření 

- Hraní sázkových a hazardních her, zdravotní a sociální dopady gamblingu, regulace hraní ze strany 

obce, vývoj počtu vydaných povolení k provozování VHP – rok 2013 a porovnání s předchozími 

roky, výše příjmu obce z provozování sázkových a hazardních her za rok 2013 

- Drogová kriminalita: 

- výroba a distribuce v ORP (zejména pervitin, marihuana, mimořádné případy co do rozsahu, počtu 

pachatelů, množství zachycených drog, zapojení různých etnických a dalších skupin), kritické 

lokality v ORP 

- drogové trestné činy a přestupky – rozdělení podle drog (viz. Tabulka 1-1, Tabulka 1-2 a Tabulka 1-3) 

- sekundární drogová kriminalita 

 

Užívání drog v obecné populaci, ve školní populaci: 

V Turnově a jeho okolí působí terénní pracovníci občanského sdružení Most k naději. Jeho činnost je 

finančně podporována z rozpočtu obce. 

Ze Zprávy o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov, vypracované výše zmíněným 

občanským sdružením, vyplývá následující: 

Na území města Turnova je z hlediska vysoké společenské závažnosti zneužíván pervitin, následuje 

poměrně masivní zneužívání marihuany. 

Uživatelé marihuany jsou mnohdy velmi nízkého věku, nezřídka pod 15 let. Tato skupina nespadá mezi 

klientelu terénního programu (TP). Kuřáci marihuany a dalších kanabinoidů užívají buď výhradně tuto 

látku, nebo mnozí pak ještě alkohol. Někteří navíc experimentují i s dalšími látkami jako jsou extáze, 

lysohlávky, ale také třeba pervitin. Většina uživatelů pervitinu, klientů TP, užívá marihuanu primárně za 

účelem zmírnění tzv. dojezdu (nepříjemný stav při odeznívání pervitinu). Pervitinoví klienti programu 

jsou nitrožilní uživatelé, kteří si mnohdy tuto látku aplikují také jinými způsoby (převážně šňupáním, ale 

také třeba kouřením přes alobal). U většiny klientů TP se nejedná o denní užívání pervitinu, ale spíše 

víkendové. Důvodem je, že velká část z nich pracuje. Velkou skupinou na místní scéně jsou 

experimentátoři ve věku okolo 19 let, kteří šňupou pervitin v prostředí tanečních klubů a barů. Ti ale 

nejsou klienty TP. Věk nejmladších uživatelů pervitinu se v Turnově pohybuje kolem osmnácti let. 

Drogová scéna se odehrává převážně na bytech a ubytovnách. Je uzavřená. Po městě nejsou žádná zjevná 

aplikační místa. V závislosti na počasí se město mění a mladí lidé chodí hlavně popíjet alkohol a kouřit 
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marihuanu do parků. Pracovníci TP pravidelně tyto parky navštěvují a oslovují party mladých lidí. 

V parcích se tak často střetávají skupiny mladých kuřáků marihuany, lidí popíjejících alkohol a také 

intravenózních (nitrožilních) uživatelů drog. 

Stávající klienti TP jsou stále sociálně stabilní. Chodí do práce, mají kde bydlet, rodinné vztahy udržují a 

pravidelně se TP ozývají. V Turnově se daří domlouvat sekundární výměny. 

Monitoring TP probíhal od počátku roku také v osmi spádových obcích, konkrétně v obci Příšovice, 

Svijany, Ohrazenice, Skuhrov, Mukařov, Sněhov, Malá Skála, Hrubý Rohozec. Zde probíhalo vylepování 

letáků a představení TP. 

Na malých obcích není běžný pohyb uživatelů zvykem. Z odpovědí při oslovování občanů obcí terénní 

pracovníci vyrozuměli, že mladí lidé zde vnímají „pouze“ hojné užívání marihuany. Pervitin je v těchto 

malých obcích příležitostná záležitost. Příležitostní uživatelé většinou pervitin šňupou a přímo tuto drogu 

nevyhledávají. Uživatelé, kteří zvýší svojí frekvenci užívání, mají tendence se stěhovat do větších měst, 

kde je vše více dostupné. Terénní pracovníci několikrát potkali obyvatele těchto obcí v Turnově. Sem 

jezdí za prací, zábavou a za účelem shánění, sdílení a užívání drog. Mnozí se do Turnova odstěhovali. 

Mnozí se však vrací zpět do svých obcí. 

Přímo v Turnově probíhal opakovaný monitoring sídliště Výšinka. Terénní pracovníci zde vyvěsili letáčky 

okolo smíšeného zboží a okolo celého sídliště. Prošli dětská hřiště a trávníky, zda se někde náhodou 

nenacházejí injekční stříkačky. Po tomto materiálu nenašli žádné stopy. Povšimli si pouze mnoha 

poházených lahví od tvrdého alkoholu, zejména okolo smíšeného zboží. 

Z hlediska pohozených injekčních stříkaček je v Turnově poměrně čisto. Celkový počet nálezů TP jsou 

za celý rok 4 kusy. 

 

Statistika – meziroční srovnání výkonů TP ve městě Turnov v letech 2012 a 2013 
Zdroj: Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov 

MOST K NADĚJI 

 

SROVNÁVANÁ DATA 

TP Liberec 

MOST K NADĚJI 

leden – prosinec 2012 

TP Liberec 

MOST K NADĚJI 

leden – prosinec 2013 

POČET KONTAKTŮ 191 101 

POČET KLIENTŮ 19 23 

DALŠÍ UŽIVATELÉ 30 219 

POČET VYMĚNĚNÝCH STŘÍKAČEK 
VYDANÝCH: 2.512 

VYBRANÝCH: 2.247 

VYDANÝCH: 3.669 

 VYBRANÝCH: 3.561 

POČET NALEZENÝCH STŘÍKAČEK 2 4 

POMĚR MUŽI/ ŽENY V % 60/ 40 65/35 

ZÁKLADNÍ DROGA PERVITIN 13 16 

ZÁKLADNÍ DROGA OPIÁTY 0 0 

ZÁKLADNÍ DROGA MARIHUANA A JINÉ  

(extáze, LSD, lysohlávky, léky, apod.) 
6 7 
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Užívání drog v prostředí zábavy, nočního života: 

 
Zdroj: Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov 

MOST K NADĚJI 

 

Terénní pracovníci občanského sdružení Most k naději monitorují v rámci své činnosti také prostředí 

turnovských heren a barů. 

Barmankou jedné z místních heren byla terénním pracovníkům poskytnuta informace o nalézání 

pohozených injekčních stříkaček na toaletě. Další spolupráci se bohužel nepodařilo domluvit.  

Výskyt uživatelů drog je zaznamenán také ve dvou místních klubech. Na Turnovských diskotékách se 

zřejmě vyskytují příležitostní uživatelé extáze i pervitinu, užívání marihuany je zde poměrně běžné. 

 

Problémové formy užívání drog (odhady počtu, užívané drogy, vzorce užívání): 

Viz informace k bodu „Užívání drog v obecné populaci, ve školní populaci“. 

 

Užívání drog ve specifických skupinách (cizinci, etnické menšiny, skryté populace): 

Informace nejsou k dispozici. 

 

Sociálně vyloučené lokality (uveďte počet sociálně vyloučených lokalit, jejich stručnou charakteristiku, jaká jsou tam 

opatření nebo služby): 

 
Zdroj: Vlastní zjištění + Analýza sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb prevence v těchto lokalitách v Libereckém 

kraji 

 

Na území města Turnova, ani v obcích spadajících do jeho územního obvodu, neevidujeme žádné sociálně 

vyloučené lokality. 

Tato skutečnost je podložena „Analýzou sociálně vyloučených lokalit a dostupnosti sociálních služeb 

prevence v těchto lokalitách v Libereckém kraji“, která byla v roce 2013 zpracována společností 

SocioFaktor.  

V rámci této analýzy nebyl Turnov, jako obec s rozšířenou působností, vybrán mezi několik obcí 

Libereckého kraje, v nichž byly identifikovány sociálně vyloučené lokality.  

 

Uživatelé drog v léčbě a ve službách: 

Informace o počtu uživatelů drog v léčbě nejsou k dispozici. Informace o počtu klientů terénního programu 

Most k naději, působícího na území Města Turnova a jeho okolí, viz tabulka „Statistika – meziroční 

srovnání výkonů TP ve městě Turnov v letech 2012 a 2013“. 

 

Nově se objevující trendy a fenomény např. užívání nových látek nebo kombinace látek, nové 

způsoby aplikace, nové skupiny uživatelů: 

Informace o nově se objevujících trendech a fenoménech, např. v oblasti užívání nových látek, nejsou 

k dispozici. Na území města je z hlediska vysoké společenské závažnosti zneužíván pervitin, následuje 

marihuana. Situace v oblasti užívaných látek v Turnově je ve srovnání s rokem 2012 neměnná. 

Kombinace látek, způsoby aplikace: viz informace k bodu „Užívání drog v obecné populaci, ve školní 

populaci“. 

 

Nové syntetické drogy, míra jejich rozšíření: 

Informace nejsou k dispozici. 
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Hraní sázkových a hazardních her, zdravotní a sociální dopady gamblingu, regulace hraní ze strany 

obce, vývoj počtu vydaných povolení k provozování VHP – rok 2013 a porovnání s předchozími 

roky, výše příjmu obce z provozování sázkových a hazardních her za rok 2013 

 
Zdroj: Finanční odbor MěÚ Turnov + informace poskytnuté spádovými obcemi ORP Turnov 

 

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 29. listopadu usnesením č. 194/2012 usneslo vydat 

obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her. Podle této mohou 

být sázkové hry a loterie a jiné podobné hry, stanovené vyjmenovanými paragrafy, provozovány pouze 

v hernách, a to na místech, jejichž číslo popisné a adresné označení je uvedeno v příloze. Ta je její nedílnou 

součástí. Obecně závazná vyhláška reguluje čas provozování, a to od 10.00 do 02.00 hodin následujícího 

dne. 

K 31. 12. 2012 bylo v Turnově evidováno 22 kusů výherních hracích přístrojů. Vyhláška č. 7/2012, která 

nabyla účinnosti dne 01. 01. 2013, již provoz VHP nepovoluje. 

V Turnově činil za rok 2013 odvod za herní zařízení (videoterminály) 6.097.983,- Kč, za sázky pak 

640.329,- Kč. 

 

V této otázce bylo dále elektronicky osloveno 35 obcí spadající pod správní obvod Turnova. Informace 

byly získány od osmi z nich (Radimovice, Jenišovice, Příšovice, Svijanský Újezd, Soběslavice, Frýdštejn, 

Pěnčín, Malá Skála). 

Obecně závazná vyhláška je vydána ve dvou obcích z osmi výše jmenovaných. V šesti těchto obcích 

nejsou žádné sázkové a hazardní hry provozovány. Jedna obec vydala v roce 2013 dvě povolení 

k provozování výherních hracích přístrojů. V roce 2012 byla vydána celkem čtyři tato povolení, a to dvěma 

obcemi. Dle získaných informací činila výše příjmů tří spádových obcí z provozování sázkových a 

hazardních her za loňský rok celkem 149.373,- Kč (zasílaný podíl ze státního rozpočtu). 

 

Drogová kriminalita: 

- výroba a distribuce v ORP (zejména pervitin, marihuana, mimořádné případy co do 

rozsahu, počtu pachatelů, množství zachycených drog, zapojení různých etnických a dalších 

skupin), kritické lokality v ORP 

 

Informace nejsou k dispozici. 

 

- drogové trestné činy a přestupky – rozdělení podle drog (viz. Tabulka 1-1, Tabulka 1-2 a Tabulka 

1-3) 
Zdroj: Odbor přestupkového řízení MěÚ Turnov – informace za celou ORP Turnov 

 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-1: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2013 podle § 30, odst. 1, 

písm. j) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení podle věku pachatele a druhu drogy: 

ROK 2013                ROK 2012 

Přestupky držení drog 

§ 30 odst. 1, písm. j  

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 0 1 

Pervitin 0 0 

Extáze 0 0 

Heroin 0 0 

Kokain 0 0 

Subutex/Suboxone 0 0 

Houby obsahující OPL 0 0 

Jiná OPL 0 0 

Celkem osob 0 1 

Přestupky držení drog 

§ 30 odst. 1, písm. j  

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Konopné drogy 1 2 

Pervitin   

Extáze   

Heroin   

Kokain   

Subutex/Suboxone   

Houby obsahující OPL   

Jiná OPL   

Celkem osob 1 2 
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Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. 

Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu 

drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 

 
Tabulka 2: Počet pachatelů přestupků projednaných v r. 2012 podle § 30, odst. 1, písm. k) zákona č. 200/1990 Sb. podle věku pachatele a 

druhu drogy: 

 

ROK 2013 

Přestupky pěstování rostlin a hub 

§ 30 odst. 1, písm. k 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí  1 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL   

Celkem osob  1 

 

 

ROK 2012 

Přestupky pěstování rostlin a hub 

§ 30 odst. 1, písm. k 

Věk osoby 

Do 18 let Přes 18 let 

Rostliny konopí 0 0 

Jiné rostliny nebo houby obsahující OPL 0 0 

Celkem osob 0 0 

 

Poznámka: "Celkem osob" nemusí být součtem osob ve sloupci, protože jedna osoba mohla být sankcionována za držení více drog zároveň. 

Např. 1 osoba, která byla sankcionována zároveň za držení konopných drog, pervitinu a extáze, bude vykázána v každém řádku podle typu 

drogy, ale jen jednou v řádku „Celkem osob“. 

 
Tabulka 3 Množství drog zajištěných v rámci projednaných přestupků podle § 30, odst. 1, písm. j) a k) zákona č. 200/1990 Sb. v rozdělení 

podle druhu drogy: 

ROK 2013 

Druh drogy Celkové množství 

Konopné drogy (g) 2,1 

Rostliny konopí (ks rostlin) 22 

Pervitin (g)  

Extáze (ks tablet)  

Heroin (g)  

Kokain (g)  

Subutex/Suboxone (ks tablet)  

Houby obsahující OPL (ks)  

Jiné rostliny obsahující OPL (ks)  

 

ROK 2012 

Druh drogy Celkové množství 

Konopné drogy (g) 5 

Rostliny konopí (ks rostlin) 0 

Pervitin (g) 0 

Extáze (ks tablet) 0 

Heroin (g) 0 

Kokain (g) 0 

Subutex/Suboxone (ks tablet) 0 

Houby obsahující OPL (ks) 0 

Jiné rostliny obsahující OPL (ks) 0 
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- sekundární drogová kriminalita 

 

Informace nejsou k dispozici. 

 

 

2. Koordinace protidrogové politiky 

 

2.1  Místní institucionální zajištění koordinace 

 

2.1.1 Místní protidrogový koordinátor 

 

Jméno:     Klára Vlková 

Kontaktní údaje:   k.vlkova@mu.turnov.cz 

     tel.: 481 366 855 

Vykonává funkci MPK od data: 02. 04. 2013 

Zařazení ve struktuře úřadu:  Odbor sociálních věcí 

Přímý nadřízený:   Mgr. Hana Kocourová 

Velikost pracovního úvazku:  0,25 

Jiné agendy vykonávané MPK: tajemnice Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova; pomoc 

národnostním menšinám; prevence kriminality; poradenská činnost 

Změny v roce 2013 (personální, změna postavení, zařazení MPK, změna úvazku apod.): 

K loňskému dubnu došlo na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Turnově k předání Agendy 

protidrogového koordinátora. Do března 2013 byla funkce místního 

protidrogového koordinátora vykonávána sl. Janou Macháčkovou. 

 

2.1.2 Místní protidrogová/ jiná komise, pracovní skupina 

- Uveďte, zda jde o specifickou protidrogovou komisi, nebo o komisi/ pracovní skupinu se širším 

záběrem, řešící také otázky protidrogové politiky 

 

Místní protidrogová/ jiná komise: 

- název:   0 

- vznik (rok):  0 

- zařazení komise: 0 

- jde o:   stálou skupinu/ ad hoc skupinu (vyberte) 

 

- uveďte složení komise (seznam členů/ skupiny): 

 

- počet jednání komise v r. 2013:   0 

- nejdůležitější projednávaná témata v roce 2013: 0 

Jméno a příjmení Instituce Funkce v instituci 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

mailto:k.vlkova@mu.turnov.cz
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- změny, které proběhly v r. 2013 (rozšíření/ zánik členství, změna statutu apod.): 0 

- v případě, že MPK není členem komise/ skupiny, uveďte, zda to považujete za vhodné řešení:  0 

 

Pracovní skupina: 

Název:    Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

Účast koordinátora (role): Člen pracovní skupiny 

Hlavní náplň:    Vyjednávání konkrétních potřeb cílové skupiny 

Složení skupiny:  Zástupci NNO: Most k naději, REP-občanské sdružení, Nová Naděje, o. s., 

        Fokus Turnov, o. s., Maják Liberec, Městská Policie, vedou- 

        cí odboru sociálních věcí, protidrogový koordinátor, sociál- 

        ní kurátor 

Přijatá opatření:  Udržení a rozvíjení stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu osob 

    ohrožených sociálních vyloučením na Turnovsku 

 

2.1.3 Vzájemná spolupráce subjektů protidrogové politiky na úrovni ORP 

- Koordinátor prevence kriminality, školský metodik prevence, koordinátor komunitního plánování 

sociálních služeb, příp. další instituce – orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři, ve 

kterých odborech jsou koordinátoři zařazeni, forma vzájemné spolupráce: formalizovaná/ 

neformální spolupráce, četnost vzájemných jednání, projednávaná témata, (spolupráce při přípravě 

strategických dokumentů, jakých apod.) 

- Způsob předávání informací z dané oblasti v rámci úřadu a směrem k obcím I. a II. stupně – je 

nastaven? 

- Spolupráce s poskytovateli protidrogových služeb – systematická či nahodilá, dle potřeby 

- Spolupráce s dalšími institucemi (Probační a mediační služby, policie, státní zařízení apod.) 

- Změny v roce 2013 

- Další důležité informace 

 

Koordinátor prevence kriminality ORP: 

Jméno:     Klára Vlková 

Kontaktní údaje:   k.vlkova@mu.turnov.cz 

     tel.: 481 366 855 

Vykonává funkci od data:  02. 04. 2013 

Zařazení ve struktuře úřadu:  Odbor sociálních věcí 

Přímý nadřízený:   Mgr. Hana Kocourová 

 

Spolupráce s institucemi na úrovni ORP 

  

Policie České republiky:  

Odbor sociálních věcí MěÚ Turnov, zejména kurátor pro mládež z úseku sociálně-právní ochrany dětí, 

spolupracuje s Policií České republiky při řešení konkrétních případů.  

 

Městská policie Turnov:  

Odbor sociálních věcí při Městském úřadu v Turnově spolupracuje se strážníkem Městské policie Turnov, 

Bc. Vladimírem Hladíkem, managerem prevence kriminality.  

Ve vzájemné spolupráci byly v průběhu loňského roku uspořádány dvě preventivní akce. První z nich byla 

zaměřena na děti z místních mateřských školek. Cílem bylo seznámit je v rámci prevence kriminality 

s činností jednotlivých záchranných složek. Na heliportu u Panochovy nemocnice v Turnově se vystřídalo 

téměř 150 dětí. Seznámily se s vybavením hasičů i strážníků, prohlédly si nejen jejich vozidla, ale i 

sanitku. 

mailto:k.vlkova@mu.turnov.cz
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Druhá akce byla věnována seniorům z Domu s pečovatelskou službou Výšinka. Přednáška byla tematicky 

zaměřena na prevenci nebezpečných jevů (např. ohrožení krádeží apod.). 

V případě potřeby konzultace jednotlivých situací a případů, řešení aktuálních případů s preventistou MP. 

 

Střední školy: 

Na úseku sociálně-právní ochrany dětí dochází k průběžnému předávání informací dle potřeby. 

 

REP-občanské sdružení, Nová Naděje, o. s.: 

Volnočasové aktivity dětí a mládeže jsou Městem Turnov finančně podporovány z Fondu na podporu 

sociální oblasti. Zpětná vazba v rámci vyúčtování a zpráv o uskutečněných činnostech. 

 

REP-občanské sdružení 

Poradna pro rodinu a děti: Poskytuje bezplatnou službu odborného sociálního poradenství podle § 37 dle 

zákona č. 10/2006 Sb., o sociálních službách. Online poradenství. 

1. Program výchovného poradenství pro rodinu a děti 

2. Program resocializace mladých obviněných nebo odsouzených 

 

Nová Naděje, o. s.  

Zabývá se prevencí sociálně patologických jevů ve společnosti formou přednášek, vydávání literatury, 

klubové činnosti, spoluprací se školami a dalšími neziskovými organizacemi. 

 

Spolupráce s dalšími institucemi působícími mimo ORP 

 

ADVAITA, o. s.: 

V roce 2013 byla občanskému sdružení ADVAITA přidělena dotace z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnova. 

Tato dotace byla městem poskytnuta na zajištění odborného sociálního poradenství. 

 

Most k naději: 

V roce 2013 byla občanskému sdružení Most k naději přidělena dotace z Fondu na podporu sociální oblasti 

Města Turnova. 

Tato dotace byla městem poskytnuta na provoz sekundární protidrogové prevence - terénní programu na 

území Města Turnova. 

Podávání zpráv o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě. Dle potřeby výměna informací.  

 

Probační a mediační služba (Semily, Liberec, Jablonec nad Nisou): 

Spolupráce zejména v rámci agendy kurátora pro mládež. Dle sdělení kurátorky, spolupráce s jednotlivými 

pracovišti je na dobré úrovni. 

 

Způsob předávání informací z dané oblasti v rámci úřadu a směrem k obcím I. a II. stupně – je nastaven? 

Zajištěno v rámci Komunitního plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 - 2015. 

koordinace 

2.1   Strategické dokumenty obce zahrnující protidrogovou politiku 

- zde uveďte všechny specifické strategie, koncepce, akční plány týkající se protidrogové politiky 

- zajímají nás  

 ilegální drogy, alkohol, gambling, tabák, léky 

 rizikové chování, školská prevence, HIV, prevence kriminality, zdravotní stav 

 

Samotný strategický dokument obce, zabývající se drogovou problematikou neexistuje.  
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Materiály zahrnující oblast sociálně – patologických jevů, hazardu, alkoholických nápojů a 

tabákových výrobků: 

 

Akční plán 2013 

 

Komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015 

V rámci komunitního plánování funguje pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ a 

pracovní skupina „Děti a mládež“. Tyto pracovní skupiny se mimo jiné zabývají prevencí vzniku a šíření 

sociálně-patologických jevů. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her 

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 29. listopadu 2012 usnesením č. 194/2012 usneslo 

vydat obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her. Podle této 

mohou být sázkové hry a loterie a jiné podobné hry, stanovené vyjmenovanými paragrafy, provozovány 

pouze v hernách, a to na místech, jejichž číslo popisné a adresné označení je uvedeno v příloze. Ta je její 

nedílnou součástí. 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 zrušuje vyhlášku č. 6/2011. Snižuje počet míst, kde je možné loterie 

a jiné podobné hry provozovat, a to z 10 na 7. Reguluje čas provozování, a to od 10.00 do 02.00 hodin 

následujícího dne. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se stanoví zákaz konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství 

Zastupitelstvo města Turnov na svém zasedání dne 28. listopadu 2013 usneslo vydat podle ustanovení § 

10 písm. a), § 35, § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Cílem je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Turnova vymezit 

některé plochy veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím 

vytvořit opatření napomáhající ochraně veřejného pořádku a zachování dobrých mravů, a to zejména 

s ohledem na děti a mladistvé. 

Konzumace alkoholických nápojů se zakazuje na všech veřejně přístupných dětských hřištích ve městě. 

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2013, kterou se stanoví zákaz kouření na veřejně přístupných 

dětských hřištích na území města 

Zastupitelstvo města Turnov se na svém zasedání dne 28. listopadu 2013 usneslo vydat podle ustanovení 

§ 9 a zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

Cílem je zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy pasivního kouření, omezení negativního 

příkladu kouření a ochrana zdraví osob. Ve městě je kouření zakázáno na všech veřejně přístupných 

dětských hřištích. 

 

2.2 Zadané/ realizované analýzy/ studie v oblasti drogové politiky a drogové situace 

- Uveďte, zda byly v roce 2013 zadané/ realizované nějaké analýzy/ studie v oblasti drog v ORP 

 

V roce 2013 nebyly Městem Turnov zadávány či realizovány žádné analýzy či studie v oblasti drog.  
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2.3 Další významné aktivity v oblasti protidrogové politiky v roce 2013 na místní úrovni 
Tabulka 2-1_ Aktivity v oblasti protidrogové politiky (např. konference, semináře, včetně vzdělávání 

pořádané v rámci ORP např. pro pracovníky prevence, úředníky, veřejnost, poskytovatele služeb, atp.) 

 

Název aktivity Realizátor Cílová skupina Popis aktivity 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
 

 

3. Finanční zajištění služeb pro uživatele drog 
 

3.1  Způsob financování protidrogových služeb obcí (popis) 

- Popište, jak je zajištěno financování služeb pro uživatele drog v obci, v regionu, čili kvalitativní 

popis systému financování vč. souvisejících služeb prevence (tj. zda existují dotační tituly, kolik 

jich je, jestli se realizuje víceleté financování, nákup služeb (přímá smlouva s poskytovatelem 

apod.) 

- U popisu dotačního řízení obce uveďte: 

- seznam vyhlašovaných dotačních titulů, ve kterých si v roce 2013 mohly služby pro uživatele drog 

žádat o dotaci + objemy rozdělovaných dotací v jednotlivých titulech 

- zda je podmínkou přidělení dotací platná certifikace odborné způsobilosti 

- seznam protidrogových služeb, které byly z těchto dotačních titulů podpořeny + výše podpory 

- popište, zda se obec zapojila do systému financování protidrogových služeb dle klíče 

vycházejícího z počtu obyvatel obce, propaguje ORP tento systém participace směrem k obcím I. 

a II. stupně? 

 

Popište, jak je zajištěno financování služeb pro uživatele drog v obci, v regionu, čili kvalitativní 

popis systému financování vč. souvisejících služeb prevence (tj. zda existují dotační tituly, kolik jich 

je, jestli se realizuje víceleté financování, nákup služeb (přímá smlouva s poskytovatelem apod.) 

 

Město Turnov se podílí na spolufinancování protidrogových služeb a služeb prevence formou dotací 

z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova. Tento je spravován odborem sociálních věcí MěÚ 

v Turnově. Výzvy k předkládání žádostí o dotace jsou vyhlašovány pravidelně 2x ročně. 

V roce 2013 činil rozpočet Fondu 1.050.000,- Kč (příspěvek z rozpočtu města). Ve dvou kolech výzev 

k předkládání žádostí bylo podáno celkem 25 žádostí, čtyřem žádostem z tohoto počtu nebylo vyhověno. 

Rozděleno bylo celkem: 1.000.000,- Kč. 

Formální a administrativní úplnost podaných žádostí je posuzována odborem sociálních věcí. Správní rada 

fondu na podporu sociální oblasti žádosti vyhodnotí podle schválených kritérií. Své návrhy pak předkládá 

Zastupitelstvu Města Turnova, které rozhoduje o přidělení finančních prostředků. 

Přidělené dotace jsou žadatelům poskytnuty na základě uzavřené smlouvy, ve které je přesně specifikován 

předmět smlouvy, trvání smlouvy (většinou na období jednoho roku) a přísná účelovost vynaložených 

prostředků. 

 

Organizace mohou dále čerpat finanční prostředky poskytované z rozpočtu města na sportovní aktivity 

sportovních organizací a volnočasové aktivit dětí a mládeže, a to ze Sportovního fondu. Tento spravuje 

odbor školství, kultury a sportu. 

 

 

 

 



11 

U popisu dotačního řízení obce uveďte: 

- seznam vyhlašovaných dotačních titulů, ve kterých si v roce 2013 mohly služby pro uživatele 

drog žádat o dotaci + objemy rozdělovaných dotací v jednotlivých titulech 

 

Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova byl zřízen usnesením zastupitelstva města č. 63/2009 ze 

dne 28. 04. 2009 jako trvalý účelový fond Města Turnova podle § 84 c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisu. 

V rámci tohoto Fondu byly v roce 2013 organizacím rozděleny dotace v celkovém objemu 1.000.000,- 

Kč. 

 

- seznam protidrogových služeb, které byly z těchto dotačních titulů podpořeny + výše 

podpory 

 

Fond na podporu sociální oblasti Města Turnova 

 

Rok 2013 

 

PRVNÍ KOLO ROKU 2013: 

 

ADVAITA, o. s. 

V I. kole byla podána žádost občanským sdružením ADVAITA, o. s., jemuž byla poskytnuta účelová 

neinvestiční dotace na provozní náklady spojené s poskytováním odborného sociálního poradenství ve 

výši 30.000,- Kč. 

 

DRUHÉ KOLO ROKU 2013: 

 

Most k naději 

Ve II. kole byla přijata žádost občanského sdružení Most k naději, jemuž byla Městem Turnov poskytnuta 

účelová neinvestiční dotace na provozní náklady na sekundární protidrogovou prevenci – terénní program 

na území Města Turnov ve výši 80.000,- Kč.  

 

Protidrogová politika v roce 2012 byla Městem Turnov finančně podpořena obdobně. Viz srovnání: 

 

Rok 2012 

 

Most k naději 

V roce 2012 byl občanskému sdružení Most k naději poskytnut finanční příspěvek ve výši 84.000,- Kč. 

 

ADVAITA, o. s.  

Občanskému sdružení ADVAITA, o. s., byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 28.000,- Kč. 

 

- popište, zda se obec zapojila do systému financování protidrogových služeb dle klíče 

vycházejícího z počtu obyvatel obce. 

 

Město Turnov se podílí na spolufinancování protidrogových služeb. 
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Tabulka 1: Souhrn výdajů obce podle typu služeb / podle účelu za r. 2013 (v tis. Kč) 

                                                           
 

Typ služeb 
Název 

organizace 

Název projektu / 

služby 
Výše finanční podpory 

Primárně-preventivní programy škol a 

školských zařízení 
   

Primárně-preventivní programy NNO, 

případně jiných subjektů 

REP – občanské 

sdružení 

Nová Naděje, o. s.  

 

Poradna pro rodinu a děti – 

Odborné sociální poradenství 

Zdravě fungující a spokojená 

rodina je posilou společnosti 

 

5.000,- Kč 

28.000,- Kč 

 

Primární prevence celkem   33.000,- Kč 

Terénní programy Most k naději 

Kontaktní centrum pro lidi 

ohrožené drogou – terénní 

program 

80.000,- Kč 

Kontaktní centra ADVAITA, o. s. 
Poskytování sociálních služeb 

- odborné sociální poradenství 
30.000,- Kč 

Harm Reduction celkem   110.000,- Kč 

Ambulantní léčba NNO    

Ostatní ambulantní AT/medicínská léčba    

Lůžková AT/medicínská léčba    

Terapeutické komunity    

Služby NNO ve vězení    

Léčba celkem    

Následná péče    

Záchytné stanice a ošetření 

intoxikovaných osob 
   

Informace/výzkum/koordinace*1    

Ostatní (specifikujte)    

CELKEM   143.000,- Kč 
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3.2 Finanční nároky na zajištění protidrogových služeb v obci/ regionu 

- Uveďte, zda jsou v aktuálním komunitním plánu či jiném dokumentu (studii) obce 

zahrnuty finanční nároky na zajištění protidrogových služeb v obci/ regionu. 

 

Ano, finanční příspěvky na zajištění protidrogových služeb jsou zahrnuty v rámci Akčního 

plánu 2013.   

 

4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogami 

v obci/ regionu 
 

- Uveďte, zda je definována síť služeb pro uživatele drog v obci: 

 

Síť služeb pro uživatele drog na Turnovsku je uvedena v rámci analytické části Komunitního 

plánu sociálních služeb regionu Turnovsko 2011 – 2015. 

 

- Popis situace podle jednotlivých typů služeb: 

 

Primární prevence probíhá prostřednictvím občanských sdružení, volnočasových aktivit 

sportovních nebo zájmových organizací, přednášek připravovaných managerem prevence 

kriminality strážníkem Bc. Vladimírem Hladíkem z Městské policie. Základní školy využívají 

nabídky NNO na besedy, přednášky nebo akce dle vlastních potřeb a zájmu. 

 

Město Turnov nemá vlastní terénní pracovníky, kteří by zajišťovali sekundární prevenci. 

V Turnově a jeho spádových obcích funguje program sekundární protidrogové prevence 

občanského sdružení Most k naději – terénní program. Terénní pracovníci dojíždějí do Turnova 

jednou týdně, pracují i ve spádových obcích. 

V průběhu roku 2013 byl zaznamenán zájem rodin o informace, odborné poradenství. Základní 

informace jsou poskytovány protidrogovou koordinátorkou na odboru sociálních věcí MěÚ 

Turnov. Dále odkazujeme na občanská sdružení ADVAITA, Most k naději. 

 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-4: Programy primární prevence realizované v r. 2013   

Název projektu / programu Realizátor 

programu 

Cílová skupina Charakteristika aktivit Počet akcí / osob 

Akce pro děti z MŠ v rámci 

prevence kriminality 

Město Turnov, 

odbor sociálních 

věcí, ve 

spolupráci s MP 

Děti z turnovských 

mateřských školek 

Seznámení s činností 

jednotlivých záchranných 

složek 

1/ 150 

Prevence nebezpečných jevů 

pro seniory 

Město Turnov, 

odbor sociálních 

věcí, ve 

spolupráci 

s preventistou MP 

Senioři z DPS 

Výšinka 

Seznámení s možnými 

nástrahami běžného 

života (podvodné jednání 

apod.) 

1/ 20 
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Zdravě fungující a spokojená 

rodina je posilou společnosti 

Nová Naděje, o. s. Děti a mládež, 

rodiny, senioři 

Besedy, přednášky, akce Pravidelní návštěvníci: 50 

Na jednorázových akcích: cca 

200 osob 

 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-5: Služby v oblasti snižování rizik poskytované v r. 2013 

(terénní programy, kontaktní centra) 

Název programu Realizátor Cílová skupina Počet klientů 

/z toho UD 

Počet 

kontaktů2 

Počet 

výměn3 

Počet 

vydaných 

inj. stř. 

Certifikát 

(ano/ne) 

Kontaktní centrum 

pro lidi ohrožené 

drogou – terénní 

program 

Most k naději, 

o. s. 

Osoby 

experimentující 

s OPL, lidé 

užívající a 

závislí na 

drogách, 

problémoví 

uživatelé OPL 

23 101 Vybraných: 

 

3561 

Vydaných: 

 

3669 

 

        

 

 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-6: Služby v oblasti ambulantní léčby v r. 2013 (včetně 

AT poraden – zdravotnických, komerčních) 

Název programu Realizátor Cílová skupina Kapacita/ 

rok 

Počet klientů  

- z toho 

nových 

Certifikát 

(ano/ne) 

Poskytování 

sociálních služeb - 

odborného soc. 

poradenství, služby 

následné péče a 

terapeutické 

komunity 

ADVAITA, 

o. s. 

Uživatelé a 

závislý na 

návykových 

látkách od 15 let 

věku, osoby po 

léčení, rodiče 

Doléčovací 

program 20 

kl/ rok 2013 

 

Program 

terapeutické 

komunity: 

15kl/rok 

2013 

Počet klientů 

z Turnova 

není k 

dispozici 

  

       

 

 

Tabulka Chyba! V dokumentu není žádný text v zadaném stylu.-7: Počet zařízení podle typu služeb v kraji v r. 2013 

v spádové oblasti ORP 

Obec Organizace 

poskytující 

primární 

prevenci 

Nízoprah. 

zařízení 

(TP a KC) 

Ambulantní 

léčba 

Lůžková 

AT léčba 

Terapeutic

ké 

komunity 

Doléčova

cí centra 

Služby ve 

vězení 

Detoxifika

ční 

jednotky 

Záchytk

y 

Turnov 1 1 

(Most 

k naději – 

1       

                                                           
2 Kontakt: Každá návštěva/situace, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu (tzn. poskytnutí určité 

služby, informace, nebo poradenství - včetně skupinového. Příjem telefonického hovoru není kontakt. 

3  Výměna: Kontakt, při kterém dochází k výměně (příp. jen odevzdání či výdeji) jedné nebo více injekčních jehel. 
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(Nová Naděje, 

o. s.) 

terénní 

program) 

REP – 

občanské 

sdružení 

          

          

ORP 

celkem 
1 1 1       

 

 

- Hlavní změny v poskytování služeb, zaniklé nebo nové programy v ORP v roce 2013: 

 

V roce 2013, stejně jako v předchozích letech, působí v Turnově a jeho okolí terénní pracovníci 

občanského sdružení Most k naději. Nové programy v loňském roce nebyly realizovány. 

 

- Hlavní nedostatky v poskytování služeb v ORP v roce 2013: 

 

Činnost terénních pracovníků občanského sdružení Most k naději je hodnocena pozitivně. 

Základní informace jsou poskytovány zde, dále odkazujeme na liberecká občanská sdružení 

ADVAITA, Most k naději. 

 

- Zhodnocení sítě služeb:  

 

V současné době se v Turnově služby o. s. Most k naději jeví jako dostatečné. 

 

5. Činnost represivních složek 
 

Činnost Městské policie v Turnově 

Práce Městské Policie v Turnově zahrnuje široké spektrum činností. V základním modelu 

provozovaném většinou městských policií se jedná především o přispívání k ochraně 

bezpečnosti a zdraví osob, k ochraně majetku, k dohlížení na dodržování pravidel veřejného 

pořádku, pravidel občanského soužití, dohlížení na dodržování vyhlášek a ustanovení obce, 

odchytu toulavých zvířat, řešení přestupků, spolupráce s PČR při řešení závažné kriminality a 

další běžnou činnost popsanou v zákoně č. 553/1991/ Sb., o obecní policii.  

Primární prevence MP v Turnově je realizována ve spolupráci s mateřskými školkami, školami 

a organizacemi v péči o seniory, ve spolupráci s odbory městského úřadu (sociální, 

živnostenský). Některé akce jsou rovněž koncipovány ve spolupráci s Policií České republiky, 

nebo se Sborem dobrovolných hasičů města Turnova. Velké popularitě ze strany škol, studentů 

a seniorů v domovech pro seniory se těší přednášky na aktuální témata. Zejména ve školách je 

velký zájem o přednášky na téma internetové kriminality a v domovech pro seniory na téma 

podvodná jednání. Realizaci těchto přednášek připravuje manager prevence kriminality 

strážník Bc. Vladimír Hladík. 
         Zdroj: informace MP 

Činnost živnostenského úřadu:  

Probíhající kontroly na místních diskotékách, barech, ve spolupráci se strážníky Městské 

policie. 

 
  Zdroj: Živnostenský úřad při MěÚ 
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6. Různé – další údaje 
 

Název:   REP – občanské sdružení 

Typ služby:  Poradna pro rodinu a děti – Odborné sociální poradenství 

Adresa:  Žižkova 1623, 511 01 Turnov 

Kontaktní osoba: Mgr. Zdena Flugrová 

předsedkyně, ředitelka sdružení 

Tel.:    737 214 246 

E-mail:  flugrova@email.cz 

Webové stránky: www.rodinné-poradenstvi.cz 

 

 

Název:   Nová Naděje, o. s. 

Typ služby: prevence sociálně patologických jevů ve společnosti, formou přednášek, 

vydávání literatury, klubové činnosti, spolupráce se školami a dalšími 

neziskovými organizace 

Adresa: 28. října 543, 511 01 Turnov 

Kontaktní osoba: Petr Boudný 

 předseda rady sdružení 

Tel.:  603 170 765 

E-mail: info@thebouda.cz 

Webové stránky: www.thebouda.cz 

 

Název: Most k naději 

Typ služby: Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou – terénní program 

Adresa: P. Jilemnického 1929, 434 01 Most 

Kontaktní osoba: Lubomír Šlapka 

 Výkonný ředitel a předseda sdružení 

Tel.: 476 104 877 

E-mail reditel@mostknadeji.cz 

Webové stránky: www.mostknadeji.cz 
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