
Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky

Obec: Turnov
Zpráva za rok: 2007
Zpracoval: Stanislava Havlová, místní protidrogový koordinátor

Dne: 29.2.2008

Schváleno:  Mgr. Hanou Kocourovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu 
v Turnově

1. Obecná charakteristika obce, regionu 
 
1.1 Popis obce

Turnov je  dynamické  město  v  Pojizeří,  které  leží  v  atraktivní  geografické  poloze  a  díky 
přírodním  krásám  v  okolí  je  významným  střediskem  cestovního  ruchu,  často  nazývaný 
,,srdcem Českého ráje“. Město Turnov je se svými 14,5 tisíci obyvateli čtvrtým nejlidnatějším 
městem Libereckého kraje ( po Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě). Po provedené 2. 
etapě  reformy  veřejné  správy  se   stal  obcí  s  pověřeným  úřadem  III.  stupně  s  poměrně 
rozsáhlým spádovým obvodem. A to  pro některé obce  bývalého okresu Semil, Jablonce nad 
Nisou  a  Liberce.  Správní  obvod  tvoří   obce  Čtveřín,  Frýdštejn,  Holenice,  Hrubá  Skála, 
Jenišovice,  Kacanovy,  Karlovice,  Klokočí,  Kobyly,  Ktová,  Lažany,  Loučky,  Malá  Skála, 
Mírová  pod  Kozákovem,  Modřišice,  Ohrazenice,  Olešnice,  Paceřice,  Pěnčín,  Přepeře, 
Příšovice,  Radimovice,  Radostná  pod  Kozákovem,  Rakousy,  Rovensko  pod  Troskami, 
Soběslavice,  Svijanský  újezd,  Svijany,  Sychrov,  Tatobity,  Troskovice,  Vlastibořice,  Všeň, 
Vyskeř, Žďárek    a Žernov. Počet obyvatel celé spádové oblasti tak činí dle údajů ze SLDB 
2001 asi 30 900. 

1.2 Obyvatelstvo a demografické údaje

Turnov  patří  mezi  města  s  méně  příznivou  věkovou  strukturou.  K  31.12.2007  bylo 
v samotném městě Turnově evidováno celkem 14 239 trvale hlášených obyvatel. Z toho 2 129 
dětí mladších 15ti let, dětí ve věku od 15-18 let je evidováno ke stejnému datu 585, občanů ve 
věku 19-60 let je zde 8 199 a  občanů ve věku 61-99 let   3 462. Lze tak konstatovat, že  od 
roku  2006 se nepatrně zvýšil počet narozených dětí a klesl počet občanů starších 60ti let. 

(*informace evidence obyvatel správního odboru MěÚ v Turnově, údaje  k 31.12.2007) 

1.3 Nezaměstnanost

Údaje  o  míře  nezaměstnanosti  vycházejí  ze  statistik  Úřadu  práce  v  Semilech,  který  má 
detašované pracoviště přímo v Turnově. Vzhledem k tomu, že spádovost Turnovska zasahuje 
do působnosti  nejen Úřadu práce v Semilech,  ale i  Úřadu práce v Liberci  a Jablonci nad 
Nisou, jsou zde údaje uvedeny pouze za okres Semily.  
Úřad práce v Semilech evidoval   k 31.12.2007 celkem 2 323 uchazečů o zaměstnání. Z toho 
je celkem 165 absolventů a mladistvých.  Celková míra nezaměstnanosti  v okrese Semily 
činila   v roce  2007  v průměru  5,7  %.  Z těchto  údajů  je  patrné,  že  v  Turnově  je  míra 
nezaměstnanosti  nižší  než  činí  republikový  průměr.  Celkově  dochází  k  poklesu 
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nezaměstnanosti, což je ovlivněno i možností  uplatnění pracovních sil v dobře prosperujících 
firmách a podnicích na území Turnovska. K nejdůležitějším zaměstnavatelům patří Preciosa 
a.s., Sklostroj s.r.o, Ontex CZ s.r.o., Šroubárna a.s., Granát v.d., Kamax s.r.o, Dioptra a.s., 
Skleněné Kameny s.r.o, Trevos a.s., Dias Turnov s.r. O , Saint-Gobain Adv. Ceramics, Grupo 
Antolin s.r.o a rovněž i Panochova nemocnice v Turnově. 

(*statistické údaje Úřadu práce v Semilech k 31.12.2007)

1.4 Kriminalita 

Kriminalita na Turnovsku se drží mírně pod celorepublikovým průměrem. V roce 2007 nebyl 
zaznamenán její pokles, ale ani nárůst. Téměř polovinu všech zjištěných trestných činů se daří 
objasnit. 

(* informace ředitele PČR OŘ Semily)

1.5 Školství a síť sociálních a zdravotnických služeb

V  Turnově  je  kvalitní  síť  předškolních  a  školních  zařízení.  Celkem  je  zde  využíváno 
8 mateřských škol  s  kapacitou 530 míst  a  k  31.12.2007 navštěvovalo předškolní  zařízení 
celkem 525 dětí.  Pro výchovu, vzdělávání a léčbu dětí  s kombinovanými vadami je určeno 
Dětské centrum Sluníčko v ulici Kosmonautů, jehož zřizovatel je  Město Turnov a určeno je 
dětem ve  věku  od  2  do  26  let.  Výchovu a  vzdělávání  dětí  zajišťuje  tým  pedagogů ze 
Základní školy speciální  a  mateřské škola speciální,  která sídlí přímo v budově.  Dobře 
funguje i Základní škola a Mateřská   škola se Speciálně pedagogickým centrem v Sobotecké 
ulici,  jejímž  zřizovatelem  je  Krajský  úřad  Liberec.  Třídy  této  mateřské  školy  jsou 
provozovány při Městské nemocnici v Turnově. Mimo tyto základní školy mají v Turnově 
dlouholetou tradici Základní školy v ulici Skálova, Žižkova, 28. října a v Mašově. Ve školním 
roce 2007/2008 navštěvuje tyto základní školy celkem 1728 žáků.  Základní školy fungují i v 
některých obcích spádové oblasti, kdy nelze opomenout zejména Základní školu v Rovensku 
pod Troskami a Jenišovicích. Nemalé zastoupení mají v Turnově i střední školy, které mají 
široké  spektrum zaměření.  Celkem je  zde  5  středních  škol   z  nichž  významné postavení 
zaujímá  Střední  uměleckoprůmyslová  škola  a  Vyšší  odborná  škola,  která  je  vyhledávána 
studenty téměř ze všech regionů naší republiky. Nelze však nezmínit ani Obchodní akademii a 
Hotelovou školu,  Gymnázium,  Střední  zdravotnickou školu  a  Integrovanou střední  školu. 
Celkem ve školním roce 2007/2008 navštěvuje tyto střední školy 1678 studentů.

(* informace odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově)

Důležitou součástí  služeb v oblasti  výchovy a vzdělávání  je  i  Pedagogicko-psychologická 
poradna Semily, která má svoji pobočku  i v Turnově. 

1.6 Další důležité informace z regionu 
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Pro   poskytování  psychosociálního  poradenství  rodinám  s  dětmi  je  určeno  a  využíváno 
občanské sdružení REP,  které má registrovanou službu  sociálního poradenství s názvem 
zařízení   Poradna pro rodinu a děti. Její  sídlo je v Žižkově ulici  čp. 1623 v Turnově. Poradna 
je určena pro děti do 18ti let a jejich  rodiče a poskytuje dva hlavní programy, kterými  jsou :
1. Program výchovného poradenství pro rodinu a děti 
2.  Program  resocializace  mladých  obviněných  nebo  odsouzených,  který  byl  v roce  2007 
akreditován  Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

Pro řešení rodinné problematiky je občanům v Turnově k dispozici i detašované pracoviště 
Poradny  pro  rodinu,  manželství   a  mezilidské  vztahy v Liberci,  která  je  zařízením 
příspěvkové organizace  Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje. 

Centrum  pro  rodinu  Náruč v  Turnově  je  občanským  sdružením,  které  je  zaměřeno 
na programy pro matky na mateřské dovolené a jejich děti a je zapojeno do  sítě  Mateřských 
center  ČR.  V roce  2007  v těsné   spolupráci  s odborem sociálních  věcí  Městského  úřadu 
v Turnově  připravilo první setkání pěstounských rodin z Turnovska. Pro velký ohlas a zájem 
se v rámci projektu 3P  tato setkání  pravidelně opakují. 
Pozornost je věnována  i volnočasovým aktivitám dětí a k tomuto účelu je Město Turnov 
zřizovatelem Základní umělecké školy a Střediska pro volný čas dětí a mládeže s názvem 
Žlutá ponorka. Plně využívána je i Městská knihovna.

 
Základní zdravotnická péče je plně zajištěna sítí  soukromých lékařských praxí s uceleným 
spektrem  základních  lékařských  oborů.  Především   Panochova  nemocnice  Turnov,  s.r.o 
poskytuje péči na 5 lůžkových odděleních a v odborných ambulancích. Na potřeby obyvatel 
navazuje i síť lékáren. V současné době jsou v Turnově provozovány celkem 4 lékárny.

Oblast péče o  zdravotně handicapované občany a důchodce  zajišťuje především příspěvková 
organizace Zdravotně sociální služby Turnov řízená Městem Turnov. Služby pro seniory jsou 
poskytovány v Domově důchodců Pohoda, Domech zvláštního určení , Terénní pečovatelskou 
službou  a  Klubem  důchodů.   Na  činnost  Zdravotně  sociálních  služeb  v  Turnově   úzce 
navazuje občanské sdružení Fokus a Poradenské centrum pro nevidomé a zrakově postižené, 
které sídlí v Městské knihovně  v Turnově. Ohlas u občanů  Turnova má i činnost občanského 
sdružení rodičů a přítel dětí postižených především autismem, ale  i  jiným onemocněním, 
které nese název ,,Slunce všem“.

2. Koordinace protidrogové politiky
2.1  Institucionální zajištění

Místní protidrogový koordinátor 
Jméno, příjmení: Stanislava Havlová
Email: s.havlova@mu.turnov.cz
Telefon: 481 366 852, 739 738 551
Velikost pracovního úvazku protidrogového koordinátora činí  0.1
Další funkce: výkon sociálně-právní ochrany dětí a zástup kurátora pro mládež
Odbor úřadu: sociální 
Úsek: sociálně-právní ochrany dětí, sociální prevence  a hmotné nouze
Přímý nadřízený: Mgr. Hana Kocourová
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Vzdělávání koordinátora v oblasti protidrogové prevence 
Název semináře, kurzu či školení: 0
Počet hodin: 0
Akreditováno: 0
Získáno (certifikát, osvědčení, atd.):0

Účast na konferenci s názvem včetně termínu: květen  2007 účast na konferenci zaměřenou na 
výstupy Analýzy drogové scény Libereckého kraje.

Místní protidrogová komise či jiná komise (event. výbor), který se zaobírá protidrogovou  
problematikou

Název: Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Účast koordinátora (role):člen
Počet členů:7
Hlavní náplň komise či výboru: bezpečnost  a prevence kriminality
Počet zasedání v daném roce celkem:1
Počet zasedání, na kterých se rozebírala problematika závislostí: 1
Probraná témata řešící problematiku závislostí: nedostatečnost  protidrogové prevence
V Turnově 

Přijatá usnesení:

Usnesení  č.  1/2007  :  Komise  navrhuje,  aby  Rada  Města   uložila  vedení  Města  Turnova 
projednat s vedením OŘ PČR Semily záležitost nedostatku personálního obsazení OO PČR 
Turnov a možnosti jejího řešení. 

Usnesení č. 2/2007  :   Komise doporučuje Radě města, aby uložila vedení Města Turnova 
provést kontrolu provádění protidrogové prevence na školách, jejichž zřizovatelem je město 
Turnov.

Usnesení  č.  3/2007:  Komise  doporučuje  Radě  města,  aby  uložila  vedení  Města  Turnova 
zajistit  průběžné informování občanů o umístění kamer městského kamerového systému a 
stacionárních radarů. 

Přijatá opatření: nebyla přijata

Pracovní skupiny 

V červenci 2007 se sešla pracovní skupina, která byla svolána z iniciativy představitelů města 
Turnova a impulzem pro toto setkání bylo písemné upozornění na výsledky šetření neznámé 
organizace  ,,Schonungslos  E.V“  ze  SRN,  která  se  údajně   zabývá  ,,upozorňováním 
Evropských  komunit   a  zemí  na  nedostatky  v oblasti  zneužívání  drog“  a  město  Turnov 
označila  za  ,,  Město  drog  v ČR“.   Toto  oznámení  adresované  na  Město  Turnov  přijala 
starostka  města,  která  na  toto  sdělení  promptně  reagovala  svoláním  pracovní  skupiny 
vytvořené ze zástupců Městského úřadu v Turnově, Policie ČR a Městské policie v Turnově. 
Za PČR byl přítomen ředitel Okresního ředitelství v Semilech  Mgr.Milan Franko a zástupce 

4



Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky

OOP v Turnově Mgr. Milan Drahoňovský,  MP  zastupoval velitel Luboš Trucka,  jednání 
probíhalo za účasti starostky Města Turnova PhDr. Hany Maierové a obou místostarostů – 
Ing.  Jaromíra Pekaře a Aleše Hozdeckého. Odbor školství  zastupoval vedoucí René Brož, 
odbor  sociální  jeho  vedoucí  Mgr.  Hana  Kocourová  a  dále  se  jednání  účastnil  místní 
protidrogový  koordinátor  Stanislava  Havlová.  Pracovní  skupina  se  snažila  v první  fázi, 
s pomocí využití kontaktů a technik PČR,  objasnit seriosnost této společnosti a jimi uváděná 
tvrzení. Činnost, působnost a formu  této společnosti se zjistit nepodařilo. Dále byl proveden 
podrobný rozbor  obsahu sdělení.   Závěrem bylo konstatováno,  že sdělení  této  organizace 
nekoresponduje s výstupy  Analýzy drogové scény Libereckého kraje, která byla v roce 2006 
zpracována  Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1.lékařské fakulty univerzity Karlovy 
v celém  regionu Libereckého kraje a dále uvedené skutečnosti jsou v rozporu i se závěrem z 
depistáže, kterou v roce 2007 provedlo v Turnově občasné sdružení Most k naději. Na základě 
výsledků této depistáže vydal Most k naději o.s. k celé  kauze pro Město Turnov  písemné 
stanovisko, ve kterém vyjádřil své znepokojení se zveřejněním výsledku ,,šetření“ společnosti 
„Schonungslos E.V“, když jimi uvedené údaje  neodpovídají  zjištěné a odborně zkoumané 
realitě,  byť  se   společnost  „Schonungslos“  snaží   na  základě  z kontextu  vytržených 
skutečností o opak. 

Nastavená pravidelná  spolupráce místního protidrogového koordinátora je  s:  

1. koordinátorem prevence kriminality v rámci Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, 
které je místní protidrogový koordinátor členem.  

2.  kurátorem  pro mládež při  výkonu profese,  kde je v rámci kumulované funkce kurátor 
zastupován  v době své  nepřítomnosti místním protidrogovým koordinátorem, který zároveň 
vykonává  agendu sociálně-právní ochrany dětí.  

3.  romským koordinátorem na  obci  při  výkonu  své  funkce,  především jde   o  pravidelné 
předávání informací, které jsou nezbytné i s ohledem na  komunitní plánování obce. 

4.  školskými  metodiky  prevence  v rámci  škol,  kde  jde  většinou  o  průběžné  předávání 
informací.  V roce  2007  místní  protidrogový  koordinátor  proškolil   metodiky  prevence 
základních a středních škol z Turnova v rozsahu 8 hodin. Při této příležitosti  byly zjištěny 
vzájemné potřeby v komunikaci  a nastavena další spolupráce.  

 5.  pedagogicko-psychologickou  poradnou  v okrese,  kde   jde  především  o  konzultaci 
konkrétních případů klientů zjištěných při výkonu funkce. Zároveň jsou vždy oslovování 1x 
ročně i v souvislosti se zpracováním závěrečné zprávy o realizaci protidrogové politiky obce. 

6. Policií ČR je udržován pravidelný kontakt, kdy je aktuálně řešena konkrétní problematika. 
Zároveň je  místní  protidrogový koordinátor v pravidelném kontaktu s pracovnicí  PIS PČR 
Semily.

7. Městskou policií v Turnově dochází k setkání v rámci Komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality a dochází ke  kontaktu v případě  potřeby.

8. PMS ČR je námi kontaktována  prostřednictvím svého  střediska v Semilech. Oslovena je 
vždy při zjišťování údajů sloužících k vypracování výroční zprávy o realizaci protidrogové 
politiky, a dále aktuálně, v případě  potřeby řešení konkrétní problematiky. 
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9.   občanským sdružením REP je rovněž navázána pravidelná spolupráce. Jde především o 
vzájemnou informovanost a společné řešení konkrétních případů. V roce 2007 bylo v obou 
poskytovaných programech evidováno celkem 30 klientů. V rámci činnosti bylo zjištěno, že z 
celkového počtu klientů, kteří výchovnými a resocializačními programy v roce 2007 prošli, 
bylo 20 klientů uživatelů  tabákových výrobků, 6 klientů uvedlo požívání alkoholu a 6 klientů 
závislost  na  marihuaně.  Experimentování  s dalšími  návykovými  a  psychotropními látkami 
přiznali 2 klienti.  
 
(* informace poskytlo občanské sdružení REP, údaje k 31.12.2007)

10. poradnou pro rodinu, manželství  a mezilidské vztahy v Turnově je nadále prohlubována 
spolupráce při   řešení potřeb jednotlivých klientů.  Odborné poradenství bylo v roce 2007 
poskytnuto tímto zařízením celkem 167 klientům, z toho bylo řešeno 13 závislostí,  kdy 4 
klienti byli pravidelnými uživateli drog. 

(* informace poskytlo detašované pracoviště poradny  v Turnově, údaje k 31.12.2007)

2.2 Komunitní plánování obce a začlenění protidrogové politiky

Do komunitního  plánování obce je  začleněna i protidrogová politika, která má   vazbu  na 
rozpočet.  

Pracovní skupiny komunitního plánování: 
Děti a mládež,
Senioři,
Zdravotně postižení,
Osoby společensky nepřizpůsobivé

Místní protidrogový koordinátor je členem skupiny „Děti a mládež“.
Účast zástupce protidrogové služby:  NE 

Probraná témata jednání:  prevence patologických jevů  u dětí a mládeže a podpora projektů 
k tomu směřujících, kde   prioritou č. 1 je vytvoření prostoru pro celoroční volné setkávání 
dětí a mládeže. 

Nositelem projektu Komunitního plánování  v Turnově je Občanské družení Fokus Turnov. 
Na  základě  Dohody  o  partnerství  jsou   města  Turnov,  Semily  a  Jilemnice  partnery 
komunitního plánování. Jako řídící orgán procesu plánování byl v  lednu 2006 byl vytvořen 
manažerský tým a následující období bylo zaměřeno na vznik pracovních skupin, které jsou 
výše  uvedeny.  V roce   2007  se  uskutečnily  dvě  pracovní  setkání  této  skupiny.  V rámci 
projektu komunitního plánování vznikl v červnu 2006 Katalog sociálních služeb  Turnovska, 
Semilska a Jilemnicka. V roce 2007 byl vytvořen Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 
regionu  Turnovsko  jako  odrazový  můstek  pro  tvorbu  dalších,  dílčích  projektů.  Tento 
komunitní  plán byl  schválen  Usnesením  zastupitelstva města  č.  31/2007.   Prioritou pro 
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region Turnovsko  je   vytvoření  prostoru pro celoroční  volné setkávání  dětí  a  mládeže a 
prevence patologických jevů  u dětí a mládeže a podpora projektů k tomu směřujících. Pro 
realizaci  priorit  definovaných v komunitním plánu  byl   vytvořen   nový projekt  „Rozvoj 
komunitního  plánování  sociálních  služeb  na  Turnovsku,  Semilsku  a  Jilemnicku“,  který 
předpokládá zpracování minimálně tří žádostí o dotaci tak, aby definované priority mohly být 
postupně uskutečňovány a získané finanční prostředky efektivně využity.           

2.3 Finanční zajištění protidrogové politiky 

Způsob financování služeb

MěÚ  v  Turnově  obdržel  pro  rok  2007  účelovou  neinvestiční  dotaci  z  Krajského  úřadu 
Libereckého kraje ve výši 1 246 976 Kč na zajištění a ošetření osob pod vlivem alkoholu a 
intoxikovaných osob  v lůžkovém zdravotnickém zařízení pro oblast Turnovska. Tato dotace 
byla v plné výši poskytnuta  Panochově nemocnici v Turnově, s.r.o. 

Žádost o poskytnutí finančních  prostředků  z rozpočtu města byla přijata od Občanského 
sdružení REP  a z Fokusu Turnov na komunitní plánování. Fokusu Turnov byla poskytnuta 
půjčka ve výši 180 000,- Kč a Občanské sdružení REP obdrželo na svoji činnost finanční 
příspěvek ve výši  100 000 Kč. V roce 2007 dále získalo toto sdružení 350 000 Kč  dotaci 
z MPSV a 125 346 Kč dotaci z Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Přidělené finanční prostředky obce na protidrogovou politiku za uplynulý rok (v tis. Kč)

Oblasti Název projektu Název organizace
Výše  finanční 
podpory od obce 
celkem

specifická primární prevence1

Nespecifická primární prevence2

Snižování  rizik  (Harm  Reduction)  – 
podpora  terénních  programů  a  činnosti 
K-centra
Léčba a  následná péče (Advaita,  o.s.  – 
ambulantní program, následná péče)

Dotace  KU 
Libereckého 

Panochova 
nemocnice  v 

1.246.976,- 

1 Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo na „primární prevenci užívání 
návykových látek“, tzn. jedná se o programy zaměřené již specificky na určitou formu sociálně-patologického 
chování. Explicitně se tedy zaměřují a snaží se řešit způsob, jak předcházet výskytu určité specifické formy 
takovéhoto chování,v tomto případě na užívání drog.  

2 Tvoří  nedílnou  součást  primární  prevence  a  jejím  obsahem  jsou  všechny  techniky  umožňující  rozvoj 
harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Zahrnuje 
veškeré aktivity nemající přímou souvislost se zneužíváním návykových látek, šikanou, xenofobií atd. Jedná se o 
aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje jakýchkoli nežádoucích forem chování a to 
prostřednictvím lepšího využívání a organizace volného času. Patří sem zájmové kroužky (kroužky při školách a 
školských zařízeních či lidových školách umění), sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také 
programy zaměřené na zlepšení životního stylu. Všechny tyto programy by existovaly a byly žádoucí i v případě, 
že by neexistoval např. problém zvaný drogová závislost, tj. i v takovém případě je smysluplné tyto programy 
rozvíjet a podporovat.
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kraje Turnově
Snižování nabídky a prosazování práva
Informace – výzkum - hodnocení

Resocializační programy Z  rozpočtu  Měú 
v Turnově

Občanské sdružení 
REP

100.000,- 

Koordinace 
Vzdělávání  pracovníků  v oblasti 
protidrogové politiky
Mezinárodní spolupráce
Jiné /konretizovat
Celkem

2.4 Provedené studie, analýzy, průzkumy v oblasti drog, které si obec nechala zpracovat

Název studie: Depistáž za účelem kvalifikovaného šetření drogové scény na místní úrovni.
Autor: občanské sdružení Most k naději ( MONA) 
Kontakt: reditel@mostknadeji.cz

Výstupy: zpráva z depistáže v Turnově

V průběhu roku 2007 bylo pokračováno v jednáních s občanským sdružením Most k naději o 
zajištění   terénního  programu  v Turnově.  Tato  jednání   byla  započata   již  v  roce  2005 
s Kontaktním  centrem  pro lidi ohrožené drogou v Liberci. V  lednu 2007 změnilo K-centrum 
právní subjektivitu a z  příspěvkové organizace Libereckého kraje přešlo  do oblasti nestátních 
neziskových organizací,  pod hlavičku občanského sdružení Most k naději. Další   jednání 
byla  proto  vedena  s Lubomírem  Šlapkou,  který  je  statutárním  zástupcem  a  výkonným 
ředitelem tohoto  sdružení. V   roce 2007 došlo ke třem pracovním setkáním, která se konala 
za  účasti  místního  protidrogového  koordinátora,  vedoucí  odboru  sociálních  věcí  Mgr. 
Kocourové  a   místostarosty  města  Ing.  Pekaře.  Jedna  pracovní  schůzka  proběhla   i  za 
přítomnosti krajské protidrogové koordinátorky Kateřiny Gruntové.  
První  z těchto  jednání  se  uskutečnilo  počátkem roku  2007  a  výsledkem byla   dohoda  o 
provedení depistáže, s cílem  zmapovat drogovou scénu v Turnově. Součástí tohoto  místního 
šetření bylo i  navázání prvních kontaktů terénních pracovníků Mostu k naději s latentními 
uživateli  drog.  Výsledky   depistáže  byly  zhodnoceny  na  druhé   pracovní  schůzce,  kde 
v souladu s nimi byl nastaven konkrétní rozsah poskytované služby. Třetí pracovní setkání 
navázalo na obě předchozí a  předmětem jednání byla  finanční rozvaha  terénní  činnosti s  
vazbou na rozpočet města pro rok 2008.
 
Optimalizace  sítě  poskytovatelů  služeb  drogové  prevence  v Turnově   bude  nadále  
v souladu  s výstupy  výše zmíněné provedené  depistáže. 

2.5 Nejvýznamnější  rozhodnutí  místních  orgánů  v  oblasti protidrogové politiky v 
uplynulém roce 
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V návaznosti  na  jednání  o  vzniku   služby  terénního  programu  v Turnově  se  jeví 
nejvýznamnějším rozhodnutím v uplynulém  roce podpora terénního programu jak  ze strany 
vedení tak i Zastupitelstva Města Turnova. A to  s  přímou vazbou na rozpočet  města.

2.6 Informace o protidrogové politice obce

Prezentace protidrogové politiky
Odkaz na web obce (název stránek): www.turnov.cz

Prezentováno konkrétně bylo: 
Výroční zpráva obce o realizaci protidrogové politiky

Média 

Počet tiskových zpráv včetně názvu zprávy: 0
Počet vydaných článků v tiskové formě:  1- měsíčník Hlasy a ohlasy Turnovska,  kde byla 
veřejnost informována o zveřejnění výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky za rok 
2006 na webu MU Turnov. 

2.7  Spolupráce s krajem
  

Místní protidrogový koordinátor úzce spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem. 
V  roce  2007  byla   Krajským  úřadem  v  Liberci   svolána  1   pracovní  porada  místních 
protidrogových koordinátorů obcí s rozšířenou působností III.  stupně.  V květnu 2007 byla 
uspořádána KU Libereckého kraje konference zaměřená na výstupy Analýzy drogové scény 
Libereckého kraje. V  měsíci říjnu 2007se uskutečnil dvoudenní pracovní seminář společně se 
zástupci nestátních neziskových organizací působících na území Libereckého kraje. Místní 
protidrogový koordinátor se zúčastnil  všech výše uvedených aktivit.   Místní protidrogový 
koordinátor je pravidelně informován krajským protidrogovým koordinátorem. 

3.  Situace na drogové scéně 

Město Turnov je z hlediska incidence drog v regionu Libereckého kraje, v porovnání s jinými 
městy regionu, nejméně promořeno toxikomanií. Odhadovaný počet problémových uživatelů 
drog se nijak zvlášť neliší od podobně velkých měst. Dokonce kriminalita, která doprovází 
zneužívání a dealerství drog, se zdá být nižší. 
V roce 2007 nedošlo na našem území k žádnému úmrtí v souvislosti s požitím návykových 
látek.  V minulosti  nejvíce  užívané legální drogy -   alkohol a cigarety,  začíná z hlediska 
dostupnosti  nyní  nahrazovat  především u  dětí  a  mládeže  marihuana  a  konopné produkty, 
přičemž  se snižuje  věk uživatelů. Tato droga se stává na Turnovsku  nejrozšířenější.   Druhou 
„ příčku“ drží  pervitin, který  je asi polovinou uživatelů aplikován nitrožilně.  
Mezi  mládeží  se   oblibě  těší  i  experimenty  s LSD  a  extází.  Nevyhýbají  se  ani  užívání 
přírodních  drog,  kde  vzhledem   k  dostupnosti  je  nejvyhledávanější   lysohlávka.  Nelze 
opomenout ani těkavé látky, které   jsou pro mládež zatím stále dostupné.  Výskyt kokainu a 
heroinu je na okrese Semily v minimálním zastoupení  ve srovnání s jinými okresy a kraji. 
Zároveň nelze konstatovat, že by k užívání drog docházelo pouze mezi určitými skupinami 
obyvatel, popřípadě pouze v daných lokalitách. Toxikománie zasahuje všechny společenské 
vrstvy  a  přesahuje  regiony.  V Turnově  jsou  mládeží  oblíbená  místa,  kde  se  zdržují, 
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konzumují  alkohol,   kouří  tabákové  výrobky  i  experimentují  s  drogou  -  především 
marihuanou.  Tato  místa  jsou  pravidelně  kontrolována  jak  ze  strany  Městské  policie 
v Turnově,  tak  i  příslušníky  Obvodního  oddělení  PČR  Turnov.  Rovněž  jsou  tato  místa 
podchycena i terénními pracovníky občanského sdružení Mostu k naději, kteří zde již zahájili 
svoji činnost na sklonku roku 2007 právě zmapováním problémových lokalit a navázáním 
prvních kontaktů s uživateli. 

4. Služby poskytované uživatelům drog a osobám ohroženým drogou
4.1 Specifická primární prevence 

Poskytovatelé programů primární prevence (mimo škol a školských zařízení): 
NNO,  město/obec  (resort  školský,  sociální  a  zdravotní),  městská  policie,  Informačně 
preventivní skupina /PIS/ Policie ČR, pedagogicko-psychologické poradny, atd…

Poskytovatel Realizátor programu Cílová skupina Charakteristika aktivit
PČR OŘ Semily PIS 0-18 besedy, přednášky
PPP Semily PPP Semily Žáci 6-7 tříd ZŠ Peer program,
Křesťanské 
společenství Turnov

Ing. Michal Koťátko Žáci  základních  a 
středních škol

Specifická   primární 
prevence 

Pedagogicko  psychologická  poradna  v  Semilech  uspořádala  v roce  2007  v  rámci  Peer 
programu dvě   víkendová setkání  pro  žáky 6-7  tříd  ZŠ a  studenty  osmiletých  gymnázií. 
Tohoto vzdělávacího programu se v  roce 2007  zúčastnilo  56 dětí z Turnovska, Semilska  a 
Jilemnicka. V rámci vzdělávání  školních  metodiků prevence  uspořádala PPP v Semilech 
dvoudenní  setkání  odpovědných  pracovníků.  Zároveň  byl  zorganizován  v rámci  primární 
prevence soutěžní výstup s názvem Kozákov 2007, kterého se zúčastnilo celkem 740 dětí 
z Turnova a Semil. 
Specifickou primární prevencí se zabývá i  Křesťanské společenství Turnov,  které v roce 
2007 v  základních a středních školách na Turnovsku provedlo  7 přednášek  v celkovém 
rozsahu 12 hodin na téma drogy a závislosti a dále  tři dvouhodinové přednášky na téma 
šikana.
Preventivně informační skupina PČR OŘ v Semilech provedla na úseku primární prevence 
za rok 2007 celkem 80 besed pro různé věkové skupiny. Jednalo se o děti mateřských škol, 
žáky  základních  škol,  učně  a  studenty  středních  škol  na  území  celého  okresu  Semily. 
Z celkového počtu besed bylo 75% zaměřeno na drogovou problematiku. Přednášky a besedy 
se uskutečnily ve školách, popřípadě přímo v budově  Okresního ředitelství PČR  v Semilech. 
Především besedy  pro děti MŠ se konaly přímo v budově PČR. Některé z besed a přednášek 
byly  obohaceny   o  ukázky bojového  umění  a   výcvik  služebních  psů.  Asi  1/3  besed   z 
celkového počtu byla určena žákům a studentům na Turnovsku. 
V lednu 2007 zahájilo svoji činnost v Turnově občanské sdružení Nová naděje, které v ulici 
28. října provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, jehož cílem je aktivní a efektivní 
vyplnění volného času dětí a mládeže se zaměřením i na protidrogovou prevenci. Za tímto 
účelem  poskytuje  i   poradenství  a  věnuje  se   přednáškové  činnosti.  Ve  spolupráci  s 
Libereckým  Majákem  o.p.s.  realizuje  na  školách  preventivní  programy,  nejen  s  
protidrogovou tématikou. 
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4.2 Snižování rizik (HR): Na území Turnovska nejsou výše zmíněné služby provozovány, s výjimkou právně začínající terénní služby.  Na 
sklonku roku 2007 došlo již k  zahájení činnosti terénní práce,a to navázáním prvních kontaktů s uživateli. .

4.3 Léčba a resocializace: popis subjektů (psychiatři + psychologové, nemocnice, NNO) a statistická data s tím spojená
Služby v oblasti léčby a resocializace
Název 
projektu/programu

Realizátor Typ služby Cílová 
skupina

Kapacita/rok Počet  osob, 
kt.  služby 
zař. využily 
v r. 2007

Počet  nově 
evid.  žádostí 
o léčbu 
v r. 2007

Územní 
působnost,
spádovost

Certifikát 
odb. způs.
udělen do...

AT poradna MUDr.  Vít 
Šlechta

Léčba 
závislostí  a 
poradenství

neomezeno neomezeno 156 Okres Semily ANO
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Přímo v Turnově je dobře fungující psychiatrická ordinace, kterou provozuje   MUDr. Zdena 
Stegerová a MUDr. Leoš Válek. Přesto, že tito  lékaři   jsou oprávněni  provádět substituční 
léčbu,   tuto  léčbu   nevykonávají.  Pacienti  jsou  odkazováni  na  služby   AT  poradny 
v  Semilech,  kde   je  léčba    poskytována   na  vysoce  profesionální  úrovni  i  pro  oblast 
Turnovska a svojí kapacitou je doposud postačující. V roce 2007 navštívilo  AT poradnu  156 
klientů.  Z celkového počtu klientů  byli 3 muži a 1 žena do 20ti let, kteří vyhledali pomoc AT 
poradny z důvodu  závislosti na drogách,  14 mužů a 5 žen s drogovou závislostí bylo ve věku 
od 20 do 39 let.

4. 4 Represivní složky  

4.4.1 Městská policie

Městská Policie v Turnově  nezaznamenala ve svém regionu za uplynulý rok  nárůst drogové 
trestné činnosti. Při výkonu služby úzce spolupracuje především s OOP v Turnově. Společně 
provedli  v  průběhu roku  2007 jednu   kontrolu  restauračních  zařízení  a  klubů za  účelem 
dodržování  zákona  č.  379/2005  Sb.,  o  opatření  k  ochraně  před  škodami  působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem i jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů. 
Další dvě kontroly byly provedeny výhradně MP. Na sklonku roku 2007 byla MP nucena 
zlikvidovat nález použitých injekčních stříkaček v dětském pískovišti Turnovského sídliště. 
Zároveň  strážníci  MP  výrazně  přispěli   svojí  znalostí  místních  podmínek  občanskému 
sdružení  Most  k naději  při  provádění  depistáže  zaměřené  na  drogovou  scénu  v  Turnově. 
Pracovníky terénního programu byla tato spolupráce hodnocena jako  vysoce profesionální a 
zároveň neformální, čímž došlo k trvalejšímu navázání vzájemné spolupráce.   

( *informace velitele MP Turnov)

Městský úřad v Turnově v Komisi pro projednání přestupků v roce 2007 neprojednával žádný 
přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 

(* informace odboru přestupkového řízení MěÚ v Turnově, údaje k 31.12.2007) 

4.4.2 Policie ČR

Trestní paragrafy

Trestní stíhání výrobců  a distributorů návykových látek

Drogové paragrafy zjištěno 
případů objasněno stíháno

recidivisté nezletilci mladiství

Z  toho 
podána 
obžaloba

§ 187 10 10 10
§ 187a  2 2 1 0 1 2
§ 188
§ 188a
celkem
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V roce 2007 bylo v působnosti Obvodního oddělení PČR v Turnově zjištěno  780 trestných 
činů.  Převažuje  majetková  trestná  činnost,  která  má  asi  70%  zastoupení.  Násilná  trestná 
činnost činí asi 10% z celkového nápadu trestné činnosti. Z objasněných  trestných  činů  bylo 
asi 25% spácháno toxikomany. Ve sledovaném období bylo  na Turnovsku zajištěno 10 řidičů 
pod vlivem drogy,  kteří  byli  následně  obviněni  ze  spáchání   tr.  činu dle  §  201 trestního 
zákona,  z toho  jeden  pachatel  byl  mladistvý.  Odborem  dopravním  Městského  úřadu 
v Turnově byli řešeni 2 řidiči pro přestupek dle § 22 odst. 1 písm. b), u kterých byla OOP 
Turnov  zjištěna přítomnost drogy.  
V říjnu 2007 provedla PČR ve spolupráci s MP kontrolu 6 provozoven přímo v Turnově a 3 
provozoven v Rovensku  pod Troskami, kde bylo zkontrolováno asi 30 mladistvých. Z toho 
asi u 1/3 z nich bylo zjištěno požití alkoholických nápojů.  

Služba správních činností Policie ČR v Semilech projednala v roce 2007 celkem 7 přestupků 
dle §  30 odst.  1  písmena j),  zákona č.  200/1990 Sb.,  o  přestupcích,  ve znění  pozdějších 
předpisů. Ve dvou případech byl tento přestupek spáchán nezletilou osobou a pro nedostatek 
věku byla věc odložena.  

(* informace PČR SKPV Semily  a OOP Turnov)

4.4.3 Probační a mediační služba 

Středisko  PMP v   Semilech  neevidovalo  v roce  2007  osoby,  kterým  za  páchání  trestné 
činnosti spojené s užíváním návykových látek byl uložen trest obecně prospěšných prací.
Již  v roce  2005  iniciovala  PMP  v Semilech   vznik  Multidisciplinárního  týmu,  kde  se 
pravidelně  scházejí zástupci PPP Semily, Probační a mediační služby v Semilech, Policie ČR 
v Semilech , oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Turnova, Semil a Jilemnice, soudce 
a státní zástupce.  V roce 2007 došlo celkem ke 2 setkáním na nichž byla mimo jiné řešena i 
problematika trestné činnosti dětí a mladistvých v souvislosti s návykovými látkami.

(* informace poskytl Mgr. Doležal ze střediska PMP v Semilech)

Souhrn 
V oblasti Turnovska nebyl zaznamenán v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006  vyšší výskyt 
uživatelů drog. Z hlediska kriminality rovněž nebyl zjištěn vyšší výskyt tzv. ,,drogové“ trestné 
činnosti. Dokonce kriminalita, která doprovází zneužívání a dealerství drog, se zdá být nižší 
v porovnání  s podobně  velkými  městy  ČR.  Rovněž  nebyly  zaznamenány  nové  trendy 
v užívání drog.  Všechny instituce,  které na území Turnovska působí,  mají  zájem o řešení 
drogové  problematiky  a  zároveň   v tomto  směru  aktivně  využívají  svých  možností  a 
schopností k protidrogové prevenci.  

Výhled do roku 2008
Na  základě  dosavadních  poznatků  a  nastavené  spolupráce  především  s občanským 
sdružením  Most  k naději  vytvořit  trvalý,  dlouhodobě  realizovatelný  a  udržitelný 
protidrogový program s přesahy do primární a terciální prevence. Prvním krokem je 
uzavření  smlouvy  Města  Turnova   s občanským  sdružením   MONA o  poskytnutí 
finančního  příspěvku  v rámci  rozpočtu  schváleného  ZM  Turnova  na  činnost 
protidrogové prevence – terénního programu pro rok 2008. 
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Odkazy 

Informace byly získány: 

ze statistik  PČR OŘ v Semilech a  sdělení  služby správních činností  ,  SKPV OOK,  PIS 
a Obvodního oddělení v Turnově
z MěÚ v Turnově – odboru sociálních věcí,

odboru finančního
odboru správního
odboru školství, kultury a sportu
komise pro projednávání přestupků 
komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
městské policie

 
ze zprávy  o depistáži občanského sdružení Most k naději  a následné spolupráci 
ze  zprávy o činnosti Občanského sdružení REP
ze statistiky   Úřadu práce v Semilech
z Pedagogicko-psychologické poradny v Semilech
ze závěrečné zprávy Křesťanského sdružení v Turnově
ze statistiky AT poradny v Semilech a psychiatrické ambulance v Turnově
ze statistiky střediska  Probační a mediační služby v Semilech
ze zprávy  Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Turnově. 

 Tímto všem děkuji za  poskytnuté informace. 
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