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ÚVOD 

 

Program prevence města Sedlčany pro rok 2020 (dále v textu „Program prevence“) vznikl 

v souvislosti s usnesením Zastupitelstva města Sedlčany k problematice ochrany dětí 

a mládeže před sociálně patologickými jevy, který byl projednán a přijat dne 14. října 2019 

(usnesení ZM č. 110/2018-2022). Program prevence byl zpracován v souladu se schválenou 

Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016-2020 (dokument vlády ČR), 

Koncepcí prevence kriminality Středočeského kraje na léta 2018-2021 a Koncepcí 

protidrogové politiky Středočeského kraje na léta 2016-2020. 

Jedná se o pilotní, prvotní dokument, vytvořený pro město Sedlčany v této oblasti, i když jsou 

určité preventivní aktivity již historicky vyvíjeny a realizovány, a to zejména policejními 

orgány (prevence a represe), školskými, zdravotnickými a jinými subjekty, kulturními, 

společenskými, sportovními organizacemi, poskytovateli sociálních a dalších veřejných 

služeb. 
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PROGRAM PREVENCE MĚSTA SEDLČANY  

 

Cílem města Sedlčany je zajistit, aby se v našem městě občané cítili bezpečně a rozšiřovali si 

znalosti v předcházení rizikovým situacím. Preventivní aktivity jsou zaměřené na cílové 

skupiny, například děti a mládež nebo seniory, ale i na širokou veřejnost.  

 

Město Sedlčany k dosažení tohoto cíle plnilo následující body Programu prevence na rok 

2020: 

 

1. smluvně zavázat vhodnou osobu 

2. uplatnění žádosti do vyhlášeného dotačního programu 

3. zpracování Akčního plánu prevence města na rok 2020 

4. vytvoření pracovní skupiny prevence 

5. zpracování Bezpečnostní analýzy města Sedlčany 

6. zpracování Strategického plánu prevence města Sedlčany 

7. realizace preventivních akcí pro veřejnost a cílové skupiny 

8. příprava potřebných materiálů k uplatnění žádosti o finanční dotaci 

 

1. SMLUVNĚ ZAVÁZAT VHODNOU OSOBU 

 

Pozice manažera prevence kriminality a protidrogové prevence, zároveň preventisty 

patologických jevů dětí a mládeže (dále v textu „manažer prevence), byla personálně 

obsazena v březnu 2020. V období 3-5/2020 probíhala adaptační příprava manažera prevence 

pod záštitou vedoucí Odboru sociálních věcí, Mgr. Skálovou. Stanovené úkoly adaptační 

přípravy manažer prevence splnil, případně s ohledem na epidemiologickou situaci a vládní 

opatření jsme jejich realizaci odložili na jaro 2021. Dalšími úkoly splněné manažerem 

prevence jsou samostudium interních předpisů Městského úřadu Sedlčany, obecně závazných 

vyhlášek města Sedlčany a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a další školení.  

Bodem adaptačního plánu bylo zřízení záložky „Prevence kriminality a protidrogová 

prevence“ a její správa, která zahrnuje zveřejňování informačních preventivních materiálů 

a rad, jak se chovat v rizikových životních situacích anebo jak jim předcházet. Aktualizování 

map kriminalit 1x měsíčně ve spolupráci s Policií ČR, obvodním oddělením Sedlčany. 

Zveřejňování aktualit z našeho města ve spolupráci s Městskou policií Sedlčany a sdílení 

pořádaných akcí v rámci prevence, které s ohledem na epidemiologickou situaci jsou 

pořádány online formou (například Cybershow, různé soutěže pro děti nebo širokou veřejnost, 
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webináře, konference). Pod touto záložkou jsou také uvedeny kontakty na organizace, které se 

zabývají prevencí patologických jevů, anebo pomáhají lidem, kteří se už dostali do tíživé 

životní situace. Dalším úkolem v adaptační přípravě byl sběr materiálů k Bezpečnostní 

analýze a příprava Strategického plánu.  

Plánovaná osobní setkání s metodiky škol, jsme odložili na rok 2021, z důvodu vládních 

opatření kvůli nemoci Covid-19. Přesto jsme se školami komunikovali elektronickou formou 

sdílením dostupný preventivních programů prostřednictvím online webinářů a konferencí, 

kterých se mohli účastnit. Pro děti a mládež byla uspořádaná soutěž s názve Kraje 

pro bezpečný internet, do které se mohli zapojit a zdokonalit si svou znalost v oblasti 

bezpečného fungování na internetu a úspěšní mohli získat hodnotné ceny. Uskutečnili jsme 

(2x za rok) mapování patologického chování dětí a mládeže ve spolupráci se školami 

a s policejními odděleními, které spadají do naší oblasti působení. Komunikace s pracovní 

skupinou prevence probíhala také elektronickou formou a podle potřeby individuálním 

jednáním s členy. Setkání s metodiky s jiných měst a sbírání zkušeností bohužel ze stejných 

důvodů neproběhlo. Komunikace a sbírání zkušeností jsme uskutečnili telefonicky 

a elektronickou formou.  

 

2. UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTI DO VYHLÁŠENÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU  

 

Žádost jsme uplatnili ve vyhlášeném dotačním řízení KÚSK „Prevence 2020“ pod názvem 

„Preventista patologických jevů dětí a mládeže“. Žádost jsme řádně podali a splnili jsme 

všechny formální náležitosti. Přesto město Sedlčany v dotačním titulu neuspělo, a to z důvodu 

nedostatečných finančních prostředků v tomto programu pro schválené projekty, které podaly 

obce.  

 

3. ZPRACOVANÍ AKČNÍHO PLÁNU PREVENCE MĚSTA NA ROK 2020 

 

Akční plán jsme zpracovali pod názvem Program prevence města Sedlčany na rok 2020. Plán 

byl schválen Radou města Sedlčany usnesením č. RM 39-700/2018-2022 dne 13. května 

2020. 

 

4. VYTVOŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PREVENCE 

 

Tým pro děti a mládež dosáhl v roce 2019 v uspokojivé míře svého úkolu (práce mířena 

na děti a jejich rodiny, snaha přiblížit rodinám potřebné služby), a proto jsme tento subjekt 
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požádali o změnu zacílení své práce, s čímž souhlasil, tzn. že jej město vnímá jako pracovní 

skupinu prevence, partnera v komunálních snahách o řešení prevence patologického chování 

a předcházení rizikovým situacím. Ve skupině mají zastoupení zástupci vedení města 

a subjektů odpovědných a činných v bezpečnosti a prevenci, manažer prevence kriminality 

a protidrogové prevence města, zástupci škol, zástupci městské policie, zástupci Policie ČR 

a zástupci neziskových organizací a další odborníci pracující v této problematice. 

 

Členové pracovní skupiny:  

Kontakty na členy Pracovní skupiny pro prevenci 

Město Sedlčany, 

místostarosta 
Mgr. Zdeněk Šimeček 

 

simecek@mesto-sedlcany.cz 

 

+420 777 933 694 

Sportovní areály, 

Sedlčany 
pan Pavel Bednář info@arealysedlcany.cz +420 734 232 782 

Městská knihovna 

Sedlčany 
paní Blanka Tauberová tauberova@knihovna-se.cz +420 318 821 186 

 

KDJS Sedlčany 

 

Ing. Martin Severa kdjs@sedlcany.cz +420 318 821 741 

Komise sociální 

a zdravotní města 

Sedlčany 

MUDr. Karel Marek 
marek.zastupitel@mesto-

sedlcany.cz 

 

 

Komise SPOD 

Sedlčany 
Mgr. Libor Novotný 

 

novotny.zastupitel@mesto-

sedlcany.cz 

 

+420 318 822 572 

Policie ČR, 

OO Sedlčany 
npor. Bc. Milan Daniel 

 

Milan.daniel@pcr.cz  

 

+420 602 307 343 

Městská policie 

Sedlčany 
pan Petr Krch 

 

mestska-policie@mesto-

sedlcany.cz 

krch@mesto-sedlcany.cz 

+420 602 307 343 

mailto:simecek@mesto-sedlcany.cz
mailto:info@arealysedlcany.cz
mailto:tauberova@knihovna-se.cz
mailto:kdjs@sedlcany.cz
mailto:marek.zastupitel@mesto-sedlcany.cz
mailto:marek.zastupitel@mesto-sedlcany.cz
mailto:novotny.zastupitel@mesto-sedlcany.cz
mailto:novotny.zastupitel@mesto-sedlcany.cz
mailto:Milan.daniel@pcr.cz
mailto:mestska-policie@mesto-sedlcany.cz
mailto:mestska-policie@mesto-sedlcany.cz
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1. ZŠ Sedlčany 

 

Mgr. Libor Novotný skola@1zs-sedlcany.cz +420 318 822 572 

2. ZŠ Propojení 

Sedlčany 

 

PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník 
zs@propojeni.cz +420 318 822 403 

ZŠ Konečná 

Sedlčany, 

Komise pro 

výchovu a 

vzdělání 

Mgr. Pavel Pína reditel@zskonecna.cz  +420 318 821 427 

Gymnázium 

a SOŠE Sedlčany 
Mgr. Radomír Pecka pecka@goasedlcany.cz  +420 318 822 895 

 

SOUZ Sedlčany 

 

Ing. Jiří Kolín info@sousedlcany.cz +420 774 730 043 

Orlíček Přední 

Chlum, SVP 
Mgr. Olga Vernerová orlicekprednichlum@seznam.cz +420 702 062 681 

Azylový dům 

Sedlčany 

pan Stanislav 

Zápotocký 
sedlcany.azyl@volny.cz +420 318 820 364 

Centrum Petrklíč 

Sedlčany, z. s. 
Paní Lucie Kakosová mcpetrklic@seznam.cz +420 773 334 822 

Maranatha, z. s. 

Sedlčany 
Bc. Pavel Smolka pavel.smolka@post.cz +420 608 739 855 

Charita 

Starý Knín, SAS 

Sedlčany 

Bc. Kateřina Pilíková pilikovakaterina@socialnipece.cz +420 734 646 873 

 

Městský úřad 

Sedlčany 

Odbor sociálních 

věcí 

 

 

Bc. Jana Větrovcová, 

DiS 

Bc. Milena Štěpánová, 

DiS 

 

 

vetrovcova@mesto-sedlcany.cz 

 

stepanova@mesto-sedlcany.cz  

 

 

 

mailto:skola@1zs-sedlcany.cz
mailto:zs@propojeni.cz
mailto:reditel@zskonecna.cz
mailto:pecka@goasedlcany.cz
mailto:info@sousedlcany.cz
mailto:orlicekprednichlum@seznam.cz
mailto:sedlcany.azyl@volny.cz
mailto:mcpetrklic@seznam.cz
mailto:pavel.smolka@post.cz
mailto:vetrovcova@mesto-sedlcany.cz
mailto:stepanova@mesto-sedlcany.cz
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Odbor školství a 

památkové péče 

 

Dana Čížková 

 

cizkova@mesto-sedlcany.cz 

 

 

5. ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZY MĚSTA SEDLČANY 

 

Bezpečnostní analýza za období 2015-2019 byla schválena Radou města Sedlčany 

19. července 2020. Analýza je složena ze tří částí, analýza protiprávních činů, sociální analýza 

a institucionální analýza.  

Analýza protiprávních činů obsahuje počty trestných činů a věkové rozhraní pachatelů. 

Tyto informace jsou získané od Policie ČR, obvodní oddělení Sedlčany. Ze zjištěného 

lze usoudit, že mezi nejrozšířenější trestnou činnost v našem městě patří majetková trestná 

činnost. Páchání trestné činnosti se nejčastěji dopouštějí lidé ve věku 18 a více let. Další 

důležitá data zajistila Městská policie Sedlčany, která disponuje informacemi týkající se 

páchaných nebo podezřením z páchání přestupků, které postupuje Komisi pro projednání 

přestupků. O počtu spáchaných přestupků řešených Městským úřadem Sedlčany předala data 

Komise pro projednání přestupků a na základě těchto dat lze usoudit, že meziroční porovnání 

počtu přestupků je srovnatelné (v roce 2018 celkem 255 přestupků, v roce 2019 celkem 

244 přestupků).  

Sociální analýza se věnuje zajištění dat v přehledu nezaměstnanosti a dávek z nepojistného 

sociálního systému vyplácených Úřadem práce ČR. Tyto informace zajistila krajská pobočka 

Příbram. Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice měla v letech 2015-2019 klesající 

trend, a i v našem městě došlo k poklesu nezaměstnaných (v roce 2016 počet nezaměstnaných 

666, v roce 2017 počet nezaměstnaných 499). Nejčastěji vyplácené dávky z nepojistného 

sociální systému jsou přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, příspěvek 

na živobytí nebo mimořádná okamžitá pomoc. Další součástí sociální analýzy jsou informace 

o osobách bez domova a nezletilých dětech v péči kurátora, takzvané. „kurátorské děti“, 

které má k dispozici Odbor sociálních věcí. 

Institucionální analýza obsahuje informace o orgánech a institucích spolupracujících 

na prevenci kriminality, pomoci lidem v nouzi, v závislostech apod. Ve většině případů 

se jedná o neziskové organizace na Sedlčansku.  

 

 

mailto:cizkova@mesto-sedlcany.cz
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6. ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU PREVENCE MĚSTA 

SEDLČANY  

 

Dokument Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020-

2022 byl schválen Zastupitelstvem města Sedlčany dne 14.prosince 2020. 

Součástí dokumentu je uvedena celostátní, krajská a městská strategie prevence kriminality 

a cíle prevence kriminality města Sedlčany. Strategie specifikuje hlavní rizika města a cílové 

skupiny, na které bude zaměřená plánovaná prevence.  

 

7. REALIZACE PREVENTIVNÍCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST A CÍLOVÉ 

SKUPINY 

 

Z důvodu vládních opatření kvůli epidemiologické situaci v České republice nebylo možné 

všechny plánované akce uskutečnit.  

V plánu jsme měli mimo jiné pokračovat v preventivních nočních akcích Městské policie 

Sedlčany a Policie ČR, obvodního oddělení Sedlčany, nově ve spolupráci s manažerem 

prevence. Cílem této akce je zejména prevence proti požívání alkoholu nezletilými osobami, 

případně hraní hazardních her nezletilými a mladistvými v místních kulturních a restauračních 

zařízeních. Četnost těchto akcí měla proběhnout na základě dohody zúčastněných a zjištěné 

výsledky předány na OSPOD Sedlčany k řešení kurátorovi pro děti a mládež nebo Komisi 

pro projednávání přestupků města Sedlčany.  

Dalším částí programu byla realizace diskuzních besed pro žáky základních a středních škol 

působících ve městě, případně pro jejich rodiče. Prezenční diskuze nemohli být uskutečněny, 

a proto jsme se školami sdíleli dostupné online preventivní webináře, konference a soutěže, 

ve kterých si děti a mládež mohly zdokonalit znalosti preventivního chování například 

v oblasti pohybu na internetu. Seznámili jsme se s jednotlivými metodickými plány primární 

prevence školských zařízení města Sedlčany. Na schůzi škol, kterou pořádal Odbor školství, 

se manažer prevence představil ředitelům škol a vyzval je k předložení návrhů konkrétních 

preventivních programů, které postrádají a budou pro jejich školy přínosem.  

Terénní protidrogový program v našem městě zajišťuje centrum adiktologických služeb 

Magdaléna, o.p.s. středisko Příbram. Účelem terénního programu je snižování zdravotních 

a sociálních rizik souvisejících s užíváním návykových látek a k ochraně společnosti 

a veřejného zdraví před možnými negativními důsledky, které vyplývají z jejich zneužívání. 

Organizace poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog a jejich blízkým. 
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Plánovanými preventivními akcemi byly den sv. Floriana, pořádaný sborem Sedlčanských 

hasičů ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného systému a Den zdraví, pořádaný 

nemocnicí Sedlčany. Tyto dvě akce byli zrušeny kvůli nemoci Covid-19. 

Na webových stránkách města Sedlčany jsme zveřejňovali aktuality z našeho města 

a možnosti účasti na preventivních aktivitách, které se konali online formou. Občané 

zde mohou nahlížet do map kriminalit, které obsahují trestné činy nebo přestupky spáchané 

v konkrétní oblasti města. Z těchto map lze také zjistit, že některé měsíce (říjen, listopad 

2020) jsou s minimálním nebo dokonce s žádným nápadem trestné činnosti. Sdíleli jsme 

užitečné rady, návody nebo informace, jak se chovat a předcházet rizikovým situacím 

(například bezpečný pohyb v online prostředí, jak se chránit před hazardem nebo zdůraznění 

funkčnosti reflexních prvků u chodců). 

V měsících říjen a listopad 2020 proběhlo dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjištění 

pocitu bezpeční občanů v našem městě. S ohledem na vládní opatření (Covid-19) proběhlo 

pouze online formou. Dotazníky jsou ve fázi vyhodnocování a výsledky výzkumu budou 

zveřejněny na webových stránkách pod záložkou Prevence kriminality a protidrogové 

prevence. 

 

8. PŘÍPRAVA POTŘEBNÝCH MATERIÁLŮ K UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTI 

O FINANČNÍ DOTACI  

 

MV ČR vyhlásilo v prosinci 2020 dotační řízení s názvem Program prevence na rok 2021. 

Dotace byly určené na investiční (kamerové systémy, mříže, osvětlení rizikových míst, 

oplocení, nebo sportovní hřiště a plácky) a na neinvestiční projekty (vzdělávací a informační 

akce).  

Navrhli jsme dva projekty – osvětlení „Mrskošovny“ a realizaci preventivních přenášek. 

Návrh těchto projektů do dotačního řízení jsme předložili k projednání vedení města včetně 

zpracovaných podmínek k řádnému podaní žádosti. Po zvážení vedení města potřeb 

a možností, nebyla žádost uplatněna, a to z následujících důvodů – osvětlení sportovního 

plácku „Mrskošovna“ nelze zrealizovat z dotačního titulu, protože město vlastní pouze 2/3 

pozemků, na kterých se rozkládá. Neinvestiční projekt byl podmíněn zajištěním distanční 

formy přednášek v případě vládních opatření kvůli nemoci Covid-19. Po uvážení této formy 

přednášek, jsme usoudili, že není pro naše občany zajímavá.  

Dotační titul Středočeského kraje nebyl zatím vyhlášen.  
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ZÁVĚR 

 

Program prevence města Sedlčany na rok 2020 byl prvním vytvořeným dokumentem 

preventivních aktivit města Sedlčany. Popisuje začátky prevence ve městě, a to několika 

body, kterými město Sedlčany chtělo nastínit dosažení cíle posílení pocitu bezpečí občanů 

ve městě a prohloubení jejich vědomí v oblasti prevence.  

Cíle specifikované v Programu prevence a jejich naplnění popsané v této Závěrečné zprávě 

vyhodnocujeme jako splněné a v dalších letech je budeme dál rozšiřovat dalšími plánovanými 

aktivitami. 

  


