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Jak zvládly naše města a obce koronavirou krizi?

Jednoznačně na výbornou. V polovině března bleskově zareagovaly na vzniklou situaci a
snažily se co nejdříve zajistit ochranné roušky a dezinfekci pro své obyvatele. Nečekaly,
zda přijde nějaká finanční nebo materiální pomoc od vlády či krajů.
U drtivé většiny samospráv šlo jen o první krok. Navázala celá řada dalších opatření,
jejichž cílem bylo pomoci občanům v tomto složitém období. Pomoc byla nasměrována
k seniorům i samoživitelům, k rodinám s dětmi, které nemohly chodit do školy, nebo
dokonce i k OSVČ, které přišly ze dne na den o práci. Ochranné pomůcky dodávaly obce i
do zdravotních středisek, obchodů nebo na pošty, které pod obec samotnou nespadají.
Forem pomoci bylo opravdu nepřeberné množství. Rozhodně více, než by kdokoli z nás
očekával. Přesvědčil mě o tom průzkum, který jsem mezi městy a obcemi provedla a ve
kterém se o své zkušenosti podělilo na 800 starostů a starostek z celé republiky.
To nejdůležitější, co samosprávy pro své občany dělaly, shrnují následující stránky. A
protože nic nedokáže popsat skutečný stav věcí více než reálné fotografie, několik jsem
jich připojila.
Myslím si, že můžeme být na představitele našich měst a obcí právem hrdí.

Inga Petryčka



1. Roušky a zase ty roušky
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První dny a týdny koronavirové epidemie se nesly ve znamení shánění ochranných pomůcek,
především roušek. Všechny obce a města u nás dokázaly v rekordně krátkém čase ušít textilní
roušky pro své obyvatele. Do slovní zásoby pak plynule přešly nové výrazy jako rouškovníky,
improvizované stojany a stromy, kde byly roušky zdarma k rozebrání, nebo rouškomaty, tedy
automaty na roušky.

Rouškovníky v Jemnici na Třebíčsku (vlevo) a v Chebu (vpravo).
Zdroj: Facebook Královské město Jemnice a Facebook Město Cheb 



2. Štíty z 3D obecní tiskárny
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Našli se i starostové, kteří šli ve snaze zajistit kvalitní ochranné pomůcky pro pracovníky
ve zdravotnictví, školství nebo v sociálních zařízeních ještě dál. Po vzoru vědců a
podnikatelů pořídili 3D tiskárnu a ochranné štíty dodávali i do sousedních obcí, např. v
rámci mikroregionu.

Ochranný štít vyrobený na 3D tiskárně v obci Kvíčovice na Domažlicku. 
Zdroj: Facebook Mas Radbuza



3. Dezinfekce do každé rodiny
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Samosprávám se podařilo zajistit dostatečné množství dezinfekce, kterou pak mnohdy
nabízely obyvatelům zdarma. Při stáčení pomáhali hasiči, při distribuci pracovníci z úřadů,
obchodů nebo pošt.

Hasiči stáčejí dezinfekci v České Lípě.
Zdroj: Facebook Město Česká Lípa 



4. Zásobování (nejen) pro seniory
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Všechny obce i města bez výjimky zabezpečily nákupy potravin a léků pro starší občany,
samoživitele a jiné skupiny obyvatel, pro které by návštěvy obchodů byly obtížně
realizovatelné nebo by představovaly zbytečné riziko. Některé obce nabízely
potravinovou pomoc i lidem, kteří vlivem nařízení vlády přišli o mzdy, typicky OSVČ.
Kromě potravin jako takových poskytovaly samosprávy i obědy nebo vitaminové
balíčky zdarma.

Potravinová pomoc pro potřebné ve Strakonicích. 
Zdroj: Faceboook Město Strakonice



5. Bezpečná hřiště i koupaliště
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Scény podobné těm ve filmu se staly běžnou součástí života. Pracovníci v ochranných
oblecích pravidelně dezinfikovali dětská hřiště, veřejné budovy a další místa, kde se
shromažďuje větší množství lidí.

Dezinfekce hřiště v Boskovicích na jižní Moravě.
Zdroj: Facebook Služby Boskovice



6. Prodejny na kolečkách 
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Koronavirová pandemie vrátila zašlý lesk všem typům pojízdných prodejen. Ty tak
prodlužovaly své trasy o nové zastávky. V mnoha obcích si je lidé oblíbili, takže tam budou
své služby nabízet i nadále.

Pojízdná prodejna zajíždějící mimo jiné do obce Lažany na Turnovsku.
Zdroj: Facebook Obec Lažany



7. Nový městský mobiliář: dezinfekce
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Stejně jako obchody a úřady, i samosprávy pořizovaly nové dezinfekční stojany. A to jak do
vnitřních, tak do venkovních prostor. Některé typy svým designem nijak nenarušují okolí,
naopak, zdá se, jako by tam byly odjakživa.

Dezinfekční stojany u Domova pro seniory ve Vratislavicích nad Nisou v Liberci  (nahoře) a 
u sportovního hřiště Praha Újezd (dole)

Zdroj: Facebook Městský obvod Liberec – Vratislavice nad 
Nisou a Facebook Městská část Praha-Újezd



8. Kulturní akce v netradičním pojetí
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Nejen školní výuka, ale i divadelní představení, koncerty a další kulturní akce se přesunuly do
on-line prostředí. Aby lidé nepřišli ani o oblíbené každoroční oslavy, snažili se starostové
hledat alternativní pojetí nebo akce odložit. Pálení čarodějnic se tak někde uskutečnilo místo
30. dubna až na konci května a dárky ke dnu dětí si děti tentokrát nevysoutěžily, obecní úřady
je distribuovaly každému až domů.

Netradiční pojetí oslav Mezinárodního dne dětí v Háji u Duchcova na Teplicku. Dárky 
dorazily dětem domů.

Zdroj: Facebook Obec Háj u Duchcova
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