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Zpracoval: 

Ing.  Jiří  Vaníček,  manažer  prevence  kriminality  a  členové  Pracovní  skupiny  prevence
kriminality města Tanvald.
Plán prevence kriminality  města Tanvald na období  2023 až  2027 projednalo a  schválilo
Zastupitelstvo města Tanvald na svém zasedání dne 15.února 2023 s číslem usnesení XI. ze
dne 15.2.2023.

I. Úvod, struktura prevence kriminality, úrovně preventivních aktivit

Plán prevence kriminality města Tanvald na léta 2023 až 2027 (dále jen Plán) je zpracován
v souladu  se  Strategií  prevence  kriminality  v České  republice  na  léta  2022  až  2027
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schválenou usnesením vlády České republiky č.276/2022 a v souladu s Metodikou pro tvorbu
strategických dokumentů prevence kriminality, část B Programu prevence kriminality MVČR
na rok 2023. Systém prevence kriminality v ČR v letech 2022 až 2027 bude mít 3 úrovně, a to
republikovou a resortní, krajskou a lokální (samosprávy měst a obcí). 
Pro období 2022 a další byla starostou města Tanvald ustanovena funkce manažer prevence
kriminality,  Pracovní  skupina  prevence  kriminality,  jejímiž  členy  jsou  manažer  PK,  dále
zástupci městského úřadu – pracovnice oddělení sociální práce a sociálních služeb, romská
poradkyně,  zástupkyně  OSPOD,  pracovník  magistrátu  odpovědný  za  prevenci  kriminality,
romská  poradkyně,  zástupce  Policie  ČR  ÚO  Jablonec  nad  Nisou-OO  Tanvald,  zástupce
Městské policie Tanvald a zvaní zástupci občanských iniciativ, NNO a  fyzické osoby činné
v oblasti prevence kriminality. 
Pracovní skupina se podílela na tvorbě Plánu, který vychází z hodnocení Koncepce v letech
2016  až  2020  a  z bezpečnostní  analýzy  města.  Ta  zahrnuje  analýzu  kriminality,  sociálně
demografickou analýzu a institucionální analýzu.
Pracovní skupina se bude scházet minimálně dvakrát do roka, a to zejména pro tvorbu a
vyhodnocení  Plánů  prevence  kriminality  města  na  daný  kalendářní  rok,  dále  veřejného
pořádku a  bezpečnosti na  území  města  a  úkolů  stanovených  Strategií  se  zaměřením na
nejčastější  druhy  trestné  činnosti,  dále  na  cílové  skupiny  obyvatel  nejvíce  ohrožené  či
zasažené pácháním trestné činnosti. V úvahu budou brány skutečnosti, které lze na  úrovni
města formami a prostředky prevence kriminality ovlivnit.

1.1.Struktura prevence kriminality.

Sociální prevence

Představuje  aktivity  zaměřené  na  odstranění  kriminálně  rizikového  chování  v cílových
skupinách ovlivňující  proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu
nepříznivých  společenských  a  ekonomických  podmínek,  které  jsou  považovány  za klíčové
příčiny páchání trestné činnosti. Důraz je nutné položit v současné době na děti a mládež se
zaměřením na rizikové a ochranné faktory spojené s trestnou činností. Sociální prevence je
součástí sociální  politiky.  Efektivita  sociální  prevence je  obtížně statisticky či  ekonomicky
měřitelná,  lze  o  ní  jen  usuzovat,  a  to  z  hlediska  odhadů  sociálních  perspektiv  jedinců  -
objektů preventivního působení.
 
Situační prevence

Má  za  cíl  snižování  příležitostí  a  podnětů  k páchání  trestné  činnosti,  maximalizaci  rizika
dopadení a minimalizaci prospěchu z trestné činnosti. Staví na zkušenosti, že určité druhy
kriminality  se  objevují  v  určité  době,  na  určitých  místech  a  za  určitých  okolností.
Prostřednictvím  opatření  režimové,  fyzické  a  technické  ochrany  se snaží  kriminogenní
podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. 

Úspěšnost  situační  prevence  je  vysoká,  je  však  podmíněna  adekvátní  volbou  opatření  a
finančními  a  personálními  prostředky  do  ní  vložených.  Těžiště  odpovědnosti za  opatření
situační prevence nesou především město, městská policie, v rámci kompetencí vymezených
ministerstvem vnitra Policie ČR a další subjekty působící v oblasti ochrany majetku a osob.

Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů.

Je  založena  na  konceptech  bezpečného  chování  diferencovaného  s  ohledem  na  různé

3



kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové
i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích
a propagaci  technických  možností  ochrany  před  trestnou  činností.  Užívá  metody  sociální
i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni.

1.2.Úrovně preventivních aktivit:
 
Primární  prevence  je   zaměřena  na  kořeny  delikvence,  na  hlubší  příčiny  kriminálního
jednání. Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti. 

Sekundární prevence se zaměřuje na konkrétní rizikové jedince a skupiny obyvatelstva úžeji
vymezené podle věku, druhu ohrožení, teritoria apod. Usiluje o odvrácení od kriminálního
jednání a o aktivní podporu společensky akceptovaného chování.

Terciární prevence  představuje resocializační a reintegrační opatření směřující k těm, kteří
se již protiprávního jednání dopustili, na lokality, které již byly kriminalitou zasaženy, a na
osoby, které se již staly oběťmi trestných činů.

                                                                                                                                     

II. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

1.Analýza kriminality

Kriminalita (přečiny, zločiny)
Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Index

2021 109 17 4 41 176,5

2022 116 14 4 47 183,0
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Pachatelé
Rok Věk 0-14 let 15-17 let 18 a více let Recidivisté

2021 1 3 49 32

2022 2 2 47 28

Z uvedeného přehledu vyplývá, že došlo k mírnému nárůstu trestných činů na území města
Tanvaldu. Bylo to ovlivněno i přetrvávajícím stavem a náladami ve společnosti v důsledku
opatření  vlády  k plnění  nouzového  stavu  v letech  2020,2021  a  současným  stavem
ekonomiky.  Došlo   k  nárůstu  trestných  činů  majetkových  (o  14,6%),  především  krádeží
vloupáním, naopak mírně poklesla násilná trestná  činnost s největším podílem trestných
činů úmyslného ublížení na zdraví. 
Co se týče pachatelů trestných činů, jejich struktury, lze i nadále konstatovat, že v Tanvaldu
přetrvávají  dvě  rizikové  skupiny,  a  to  pachatelů  ve  věku  18  a  více  let  a  recividujících
pachatelů.  Co  se  týče  obětí  trestných  činů,  tak  ze  skupin  se  i  nadále  jeví  jako  nejvíce
ohrožená skupina seniorů, i když v minulých dvou letech došlo k poklesu.
Nejvíce  zatíženými  lokalitami  z hlediska  nápadu  trestné  činnosti  jsou  centrum  města  a
lokality u ulice Krkonošská, a to s největším nápadem pouliční kriminality jak majetkového,
tak  násilného  charakteru.  Je  zde  jednak  koncentrace  veřejných  budov,  kulturních  a
společenských zařízení a objektů s obyvateli ohrožených sociálním vyloučením.

Vybrané druhy přestupků

počet obyvatel přestupky – abs. počet index na 10 tis. obyv.

druh 2022

změna

proti
roku
2020

2021 2022
změna rok

2021
rok

2022

změna

20-21

(index)

změna
20-21

(%)

Proti veřejnému
pořádku

6339 -155 34 38 +4 55,0 60,0 +12,8 +11,7

Proti
občanskému

soužití

150 145 -5 242,8 228,7 -10,5 -3,3

Proti majetku 116 129 +13 177,8 182,9 +47,9 +11,2

přestupky proti
obecně

závazným
vyhláškám
v oblasti

bezpečnosti a
veřejného
pořádku

8 3 -5 6,3 4,7 -1,6 -37,5

Z uvedeného přehledu vyplývá, že se celkový nápad vybraných přestupků na území města
Tanvaldu výrazně zvýšil u přestupků proti majetku, mírně proti veřejnému pořádku a mírně
se snížil u přestupků proti občanskému soužití, i když i tak je nápad tohoto druhu přestupku
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vysoký. Výrazné zvýšení lze přičítat i přetrvávající nervozitě a napětí ve veřejnosti v důsledku
nařízených a přijímaných omezujících krizových opatření v letech 2020,2021 a stavu nálad ve
společnosti obecně.
(V počtu obyvatel je uveden i počet cizinců s přechodným pobytem)

Zaměření některých činností a opatření . 

a) Omezování příležitosti k     páchání trestné činnosti  
▪ Zaměření na pouliční kriminalitu a páchání přestupků; 
▪ Zaměření a zvýšení účinnosti pochůzkové služby MP Tanvald a hlídkové činnosti OOP

Tanvald;
▪ Zaměření a zvýšení účinnosti pochůzkové služby APK ve vytipovaných lokalitách (Krko-

nošská, centrum města, lokalita ZŠ a sportovního areálu Sportovní, nádraží ČD, ná-
draží  bus,  hranice katastrů Tanvald-Smržovka,  Tanvald-Desná;  lokality  se  zvýšenou
koncentrací uprchlíků z Ukrajiny);

▪ Pokračovat v tipování a hodnocení rizikových lokalit s ohledem na „přesuny rizikových
lokalit“ v důsledku dohledu kamerovým systémem a zvýšenou pochůzkovou činností.

b) Včasná intervence a návazné programy nebo podobně  
▪ Sociálně aktivizační činnost pro seniory a veřejnost;
▪ Besedy a přednášky pro veřejnost a specifickou cílovou skupinu (senioři, žáci škol);
▪ Vytvoření podmínek k adaptaci a začlenění dětí uprchlíků z Ukrajiny do učebního pro-

cesu ZŠ a možných zájmových činností ve smyslu novely zákona (Lex V).

c) Řízení, součinnost, stabilita  
▪ Pokračovat v zavedené průběžné analytické činnosti a součinnosti MP, PČR a města,

součinnost při hodnocení efektivity přijímaných opatření;
▪ Jednání Pracovní skupiny prevence kriminality – hodnocení efektivity opatření, reakce

na  skutečnou  bezpečnostní  situaci  ve  městě,  operativa,  součinnost  se  subjekty;
zprávu předkládat zastupitelstvu obce v lednu za uplynulý rok počínaje r. 2023;

▪ Aktualizace zásad spolupráce a přizpůsobení činnosti MP a PČR stávající situaci a bez-
pečnostní analýze; 

▪ Finanční  podpora  města  prevenci  kriminality  –  prostředky  vyčleněné  v rozpočtu
města;

▪ Realizace projektů prevence kriminality s dotační podporou MV ČR.

III. Závěry ze sociálně demografické analýzy  

1. Vývoj nezaměstnanosti v     Tanvaldu v     letech 2021, 2022  
(podklady-zdroj Úřad práce Jablonec nad Nisou)

Rok Obyvatelstvo
15-64 let

Počet
uchazečů

Dosažitelní
uchazeči

Podíl nezaměstnanosti
v %

2021 3781 239 202 5,3

2022 3648 260 228 6,3

2. Počet vyplacených sociálních dávek  
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Rok Dávky hmotné nouze Dávky státní sociální
podpory

Celkem Rozdíl

2021 7608 5174 12782

2022 7465 6073 13538 + 756

 Z     TOHO:   

 Dávky hmotné nouze 

Rok Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná
okamžitá

pomoc

Rozdíl

2021 4599 2727 282

2022 4462 2670 333 -143

Dávky státní sociální podpory

Rok Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Rozdíl

2021 3402 1772

2022 3998 2075 + 899

3. Sociálně vyloučené lokality  

Sociálně vyloučené lokality se na území města Tanvald nenachází. Přesto je ve městě několik
lokalit  se  zvýšenou  koncentrací  osob  ohrožených  sociálním  vyloučením.   Dochází  zde  a
v jejich  okolí  k rušení  veřejného  pořádku,  případně  porušování  některých  OZV  města,
především hlučnost a požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Jak už bylo uvedeno výše,
několik těchto lokalit se nachází na rozhraní katastrů měst Tanvald a Smržovka a Tanvald
Desná.

IV. Závěry z institucionální analýzy

Prevencí kriminality se zabývají následující subjekty:

Pracovní skupina prevence kriminality města Tanvald
Policie ČR – OO Tanvald
Městská policie Tanvald
Asistenti prevence kriminality města Tanvald
Oddělení sociální práce a sociálních služeb města Tanvald
Oddělení sociálně právní ochrany dětí města Tanvald

 Poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit na území města.
Sociální služby jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení. 
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Související aktivity zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociální službou dle
zákona, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují.  Bez těchto aktivit by pomoc a podpora
osobám v nepříznivé situaci byla neúplná (jedná se např. o vzdělávání, volnočasové aktivity,
alternativní doprava pro lidi s handicapem, dobrovolnictví). 
Poskytovatelé služeb ve městě Tanvald.
Město  Tanvald  nabízí  své  služby  seniorům  a  to  formou  terénní  pečovatelské  služby.
Pečovatelská služba uživatelům poskytuje pomoc s vedením domácnosti, zajištění nákupů,
doprovod na úřady či k lékařům, donášku obědů a další činnosti. Vedle toho jsou pečovatelky
pro  uživatele  velkou  psychickou  podporou  a  dávají  jim  pocit  soběstačnosti,  který  je  
pro psychickou pohodu uživatele zásadní. 
Město Tanvald vlastní a provozuje dva objekty pro seniory.
Jedním je Penzion pro seniory (čp. 593 část Šumburk nad Desnou), novostavba, která byla
dána do užívání v červnu 1994. Má kapacitu 33 malometrážních bytů a je bezbariérovým
objektem splňujícím požadavky pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením.
Druhým je Dům s pečovatelskou službou (čp. 614 část Šumburk nad Desnou), novostavba,
která  byla  dána  do  užívání  v  září  2004.  Má  kapacitu  30  malometrážních  bytů  a  je
bezbariérovým objektem splňujícím požadavky pro bydlení  seniorů a osob se zdravotním
postižením.  V  domě  je  zázemí  pro  poskytování  pečovatelské  služby  nejen  v  objektu
samotném, ale i v penzionu pro seniory a v terénu.
V současné době je kapacita v obou objektech pro občany Tanvaldu dostačující. 
Pečovatelskou službu provádějí tři zaměstnanci.  Pečovatelská služba zajišťuje rozvoz obědů,
a to i do terénu osobám potřebným ze zdravotních důvodů.
Most k naději spolupracuje v terénní formě s cca pěti desítkami uživatelů, kteří trpí závislostí
na návykových látkách. Dává uživatelům možnost hovořit s erudovaným pracovníkem, který
zná oblast a problematiku závislostí. Organizace Most k naději nabízí tzv. výměnný program, 
který je terciární prevencí proti přenosu chorob – uživatelé mají možnost požádat pracovníka
v terénu o výměnu injekčních stříkaček a tím se zabraňuje jak přenosu chorob mezi uživateli
návykových látek, tak přenosu chorob na zdravé jedince, kteří by mohli narazit na injekční
stříkačky, které uživatelé volně pohodili. 
D.R.A.K., o.s. realizuje terénní formu spolupráce v rámci Terénních programů – zaměřených 
na práci s jednotlivci, kteří hledají pomoc a podporu při zajištění běžných záležitostí a také 

v  rámci  Sociálně  aktivizačních  služeb  pro  seniory  a  osoby  se  zdravotním  postižením.
Podstatou této služby je pomoci uživatelům v jejich přirozeném prostředí, reagovat na jejich
specifické potřeby  spojené s  jejich  handicapem nebo stavem souvisejícím se  seniorským
věkem. 
Oblastní charita Most nabízí spolupráci dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let v ambulantní
a  terénní  formě.  Cílem  této  spolupráce  je  nabídnout  uživateli  takovou  službu,  která  jej
aktivizuje a umožní rozšířit jeho schopnosti a dovednosti a nabídne mu přístup ke vzdělání.
Aktivitami realizovanými v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež se poskytovatel snaží
předejít možnému sociálnímu vyloučení a stigmatizaci uživatele služeb. 

Druh sociální
služby

Forma
poskytová

ní 

Plánovaný
rozvoj

Požadovaná
kapacita

Specifika cílové skupiny -
řešené potřeby

Opatření
(aktivita)

komunitního
plánu

ANO/NE
Odborné 
sociální 
poradenství

ambulantní ano 5/den dluhové poradenství ano

Pečovatelská terénní ano
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služba 5/den
potřeba pomoci při chodu

domácnosti ano

Raná péče

terénní ano

1/den
pomoc rodinným

příslušníkům při práci s
uživatelem

ano

Nízkoprahová 
zařízení pro 
děti a mládež

ambulantní ano 20/den
rozvoj schopností,

dovedností a vzdělanosti
cílové skupiny

ano

terénní ano 5/den
pomoc s rozvojem uživatelů

v jejich přirozeném
prostředí

ano

SAS pro rodiny 
s dětmi

terénní ano

50/den

podpora a pomoc s při práci
s rodinami ve všech
životních oblastech

zasahujících do života
jednotlivých členů

ano

SAS pro OZP a 
seniory

terénní ano

Probační a mediační služba má své pracoviště v Jablonci nad Nisou. Spolupracuje s ní 
sociální kurátor a oddělení sociální práce a sociálních služeb městského úřadu.

Na území města Tanvald nabízí sportovní činnosti celkem 11 subjektů, sportovní a zájmovou 
činnost nabízí dalších 23 klubů a zájmových organizací.
Nezastupitelné místo mají i kluby a organizace zabývající se zapojováním některých skupin
obyvatelstva,  např.  RC  Maják  z.s.,  Komunitní  centrum  ROMA  Tanvald,  ROMANY  ART
WORKSHOP z.s. a další, které se významně podílí na začleňování dětí z problematických rodin
do běžného života, do kolektivu dětí z ostatních rodin.
Nabídka činností zájmových organizací je pestrá; zapojení vytipovaných skupin obyvatel a
především kontakty s rodinami má své rezervy.

V. CÍLE, PRIORITY

Na základě závěrů z bezpečnostní analýzy, na základě vyhodnocení předešlého plánu preven-
ce kriminality a v souladu s cíli Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022
až 2027 (dále jen „Strategie“) je stanoveno zaměření prevence kriminality v městě Tanvald
na tyto oblasti a cílové skupiny:
- Oběti trestné činnosti – především senioři (skupina narůstající – populace stárne), děti a

mládež, především ze sociálně slabých rodin, příslušníci menšin
- Lokality  ohrožené  sociálním  vyloučením  v součinnosti  s příslušnými  orgány  měst  Smr-

žovka, Desná
- Nové způsoby, metody se zapojením veřejnosti
- Drogové a jiné závislosti a z toho plynoucí nežádoucí či trestné chování
- Pachatelé trestné činnosti, resocializace
- Menšiny, lokality s vyšších koncentrací uprchlíků
- Měkké cíle

Cíle, vycházející ze Strategie na léta 2022 až 2027:
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Cíl I – Rozvíjení dosud vybudovaného systému prevence kriminality s důrazem na koordinaci
a  spolupráci subjektů prevence kriminality a možnosti zapojení dobrovolníků, dobrovolných
organizací a spolků

 Pravidelné porady pracovní skupiny prevence kriminality s přizváním subjektů
 Rozvoj spolupráce orgánů prevence se zájmovými skupinami, kluby
 Zapojení NNO a dalších „veřejných“ subjektů

Cíl II – Pomoc obětem trestné činnosti se zaměřením na zvlášť zranitelné skupiny obyvatel
 Besedy a přednášky pro seniory, pro veřejnost
 Specifické zaměření na ohroženou skupinu romské mládeže i dospělých
 Organizace výchovně vzdělávacích (osvětově preventivních) táborů (příměstských, 

pobytových) se zaměřením na děti rodin ohrožených sociálním vyloučením
 Domácí násilí

Cíl III – Zintenzivnění práce s pachateli trestné činnosti se zaměřením na resocializaci pacha-
telů a na prevenci dětí a mládeže

 Probační programy
 Přednášky, společenské akce

Cíl IV – Komplexní přístup k řešení rizikových a možných rizikových lokalit
 Činnost Pracovní skupiny prevence kriminality k lokalitám
 Pokračování a rozvoj projektu Asistent prevence kriminality
 Modernizace a rozvoj MKDS
 Spolupráce s městy Smržovka, Desná

Cíl V – Reakce na nové hrozby, trendy
 Nové hrozby – pandemie, migrační vlny, energetická krize, apod.
 Měkké cíle a jejich ochrany

Návrh projektů, aktivit a jiných akcí na období 2023 až 2027:

1. Asistent prevence kriminality – 2 až 3 s finanční podporou MVČR
2. Pobytový tábor v letních měsících v období prázdnin
3. Příměstský tábor v letních měsících v období prázdnin
4. Víkendový pobytový tábor v zimních měsících
5.  Domovní preventista ve vybraných objektech– Krkonošská ulice
6. Multifunkční hřiště – Horní Tanvald
7. Modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému – stacionární

 
a dále 

8. Hřiště s herními prvky pro nízkoprahové zařízení
9. Senior klub II. na sídlišti (místo konání - MAJÁK + D.R.A.K.) – pravidelné a nepravidelné 

akce, výlety, přednášky, bezpečnost, dílničky)
10. Senior klub I. Šumburk n. Desnou – lokalizace v DPS
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11. Středisko volného času – programy generací…

Realizaci konkrétního projektu s finanční i jinou podporou MV ČR – Odboru prevence krimi-
nality, Libereckého kraje, MŠMT a jiných orgánů projednat a připravit vždy v termínech 
stanovených ve vyhlašovaném ministerstvem vnitra v Programu prevence kriminality na 
daný kalendářní rok při splnění stanovených podmínek.

VI. KONTROLA, HODNOCENÍ.  
Kontrolu realizace Plánu a plnění jednotlivých opatření provádět na jednání pracovní skupiny
prevence kriminality dvakrát ročně tak, aby bylo možné s ohledem na termíny Programu MV 
ČR včas vyhodnotit stav jeho plnění, bezpečnostní situaci ve městě a navrhnout opatření 
k jeho aktualizaci a postupy k včasnému podání žádostí na spolufinancování potřebných 
projektů a činností.

V Tanvaldu 7.února 2023.

PŘEHLED AKTUALIZACÍ A ZMĚN PROVEDENÝCH V     PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TANVALD  

P.č. Datum Dílčí část Popis změny Provedl

1. 16.3.2023
Stať II, Bezpečnostní 
analýza, odst. 
Zaměření činností

Dodatek č.1 – doplnění BA o 
specifikaci činnosti APK 
k menšině UA uprchlíků

Ing. Vaníček
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MĚSTO  TANVALD
K čj.: MěÚT/06564/2023
10.března 2023

DODATEK č.1
K Pánu prevence kriminality města Tanvald na období 2023 až 2027 čj. MěÚT/06564/2023, stať II.

Bezpečnostní analýza, odst. Zaměření některých činností a opatření

Nově, od r. 2022, je v zaměření preventivní činnosti kriminality dohled asistentů prevence kriminality,
strážníků městské policie i  příslušníků OOP Tanvald nad chováním menšiny válečných uprchlíků z
Ukrajiny v centru města, v úřadech, v nákupní zóně a v lokalitách se zvýšenou koncentrací ubytování
Ukrajinců.  A  to  nejen  ubytovaných  v katastru  města  Tanvald,  ale  i  těch  dalších  několika  set
dojíždějících do Tanvaldu k vyřízení úředních záležitostí, nákupů, do sportovních zařízení, aj.
Asistenti  prevence  kriminality  dohlíželi  především  na  chování  dětí  a  mládeže  z potenciálně
vyloučených lokalit ale i ukrajinské na veřejnosti. Specifickým úkolem bylo a bude dohlížet na chování
školní mládeže, včetně ukrajinské, na veřejnosti, na její bezpečnost jako skupiny ohrožené. Činnost
asistentů PK a strážníků MP byla a bude zvlášť zaměřena na zajištění bezpečnosti dětí a veřejného
pořádku při  jejich cestě do škol a při  jejich návratu po vyučování domů, na chování u hřišť  a ve
sportovních centrech; v centru města především na nádraží bus a ČD a v okolních ulicích. V tom je
jeden z hlavních úkolů a cílů působení APK. 
Nadále bude asistent prevence kriminality v součinnosti se strážníkem městské policie dohlížet na
veřejný  pořádek  v místech  většího  soustředění  osob  –  uprchlíků,  a  to  na  vyžádání  osob  k tomu
oprávněných nebo po předchozím dohovoru. Jsou to např. pobočka úřadu práce, OSPOD, oddělení
sociální práce a služeb městského úřadu.
Město Tanvald organizovalo v roce 2022 v městské knihovně, za řízení akreditované osoby, jazykové
kurzy českého jazyka o 10 lekcích. A to pro uprchlíky z Ukrajiny ubytované v  Tanvaldu, ale i v jeho
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okolí.  Je  připraveno tyto  kurzy  organizovat  i  v roce  2023  dle  potřeby  a  požadavku.  Desítky  dětí
úspěšně navštěvují základní školy – 1. stupeň od první třídy, bez jakýchkoliv problémů a s  rychlou
adaptací do kolektivu tříd.
Dětem, které ukončily základní vzdělání na ukrajinských školách, umožnilo město docházku do  9.tříd
našich  základních  škol  i  proto,  aby  si  zvykly  na  „normy našeho života“,  adaptovaly  se  v třídních
kolektivech. Aby si alespoň částečně  osvojily český jazyk, absolvovaly základní předměty výuky a
testy z nich, a mohly si podat přihlášky ke studiu na středních školách.
Výše uvedené aktivity a činnosti směrem k menšině uprchlíků bude město naplňovat i v roce 2023 a
dalších ve smyslu ust. zákona č. 65/2022 Sb. novelizovaného k 1.4.2023.
Na  základě  úspěšnosti  projektu  APK  v rámci  prevence  kriminality  v minulých  letech  a  zejména
kladného vlivu přítomnosti a působení APK v místech soustředění uprchlíků z UA na jejich jednání a
chování v roce 2022, plánujeme udržitelnost tak, jak je uvedeno v bodě 12 Strukturovaného popisu
projektu.  Podle  změn  počtů  uprchlíků  bude  plánovaná  i  případná  změna  udržitelnosti  tohoto
projektu. Jak je konstatováno i v bezpečnostní analýze, do Tanvaldu – ORP, dojíždí i stovky uprchlíků
z okolních  lokalit  a  obcí  k  vyřizování  úředních  záležitostí,  dále  do  nákupních  center,  sportovních
zařízení, na výlety.

Ing. Jiří Vaníček Mgr. Vladimír Vyhnálek
manažer prevence kriminality starosta města
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