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Zastupitelstvu města Tišnova jsou předkládány informace o řešení nouzového stavu.

Informace o řešení nouzového stavu
Letošní pandemie koronaviru si vyžádala vyhlášení nouzového stavu. Na území České
republiky k němu v tomto století došlo celkem po páté – poprvé však pro celé území země a
území správního obvodu ORP Tišnov. Toto období trvalo celkem 66 dní a vyžádalo si celou
řadu jednání, rozhodnutí a opatření.
Před vyhlášení nouzového stavu se situací zabývala Bezpečnostní rada ORP Tišnov (poradní
orgán zřizovatele pro přípravu na krizové situace, 8 členů z řad Městského úřadu Tišnov a IZS),
která zasedla celkem ke dvěma mimořádným jednáním, poprvé dne 11. 3. 2020, podruhé dne
13. 3. 2020.
Po vyhlášení nouzového stavu byl dne 16. 3. 2020 aktivován Krizový štáb ORP Tišnov
(pracovní orgán zřizovatele pro řešení krizových situací, celkem 24 členů z řad Městského
úřadu Tišnov a složek IZS), který vzhledem k povaze situace nezasedal standartním způsobem,
ale elektronicky a to celkem sedmkrát. Tento způsob zasedání byl zcela logicky zvolen
z důvodu zamezení riziku, že by se při případném výskytu nemoci u jednoho člena štábu,
dostala do karantény celá skupina. První zasedání Krizového štábu se konalo dne 18. 3. 2020.
Využití vzdálené komunikace probíhalo hladce. Hojně byly využívány videokonference,
pomocí nichž byl pravidelně každý týden, v případě potřeby i častěji, konzultován vývoj
situace, a to i s řediteli příspěvkových organizací.
Dalším opatřením bylo zřízení linek pro tišnovské seniory, prostřednictvím kterých byly
zprostředkovány nákupy potravin, vyzvednutí léků, ale i vyslechnout a uklidnit občany, kteří
byli mnohdy vyděšeni zprávami valícími se na ně z médií. Bylo zaznamenáno celkem 46 osob,
kteří se na MěÚ obrátili s prosbou o pomoc v konkrétní věci, nespočet seniorů volal s dotazy
obecné povahy. Linka byla obsluhována referentkami odboru sociálních věcí dle stanoveného
rozpisu služeb. K zabezpečování jmenovaných činností přispívali dobrovolníci, kterých se na
vyzvání zaregistrovalo do zřízeného systému celkem sedmdesát. S dvaceti dvěma z nich poté
byla navázána spolupráce.
K informovanosti veřejnosti bylo po celou dobu krize využíváno všech dostupných
informačních kanálů, tedy webu města (celkem 42 aktualit a zpráv), FB profilu města (149
zpráv a oznamů), mobilního rozhlasu (14 871 SMS , 24 292 e-mailů, 7 727 push notifikací do
aplikace Mobilní rozhlas, 53 hlasových zpráv pro slabozraké a nevidomé), LSD panelů a
infosmyčky Tišnovské televize. Ve spojení jsme byli i se starosty obcí ve správním obvodu
ORP Tišnov, kterým jsme se snažili být maximálně nápomocní při řešení krize na úrovni obcí.
Ze strany obyvatel města byly zaznamenány mnohé pochvalné ohlasy na četnost a kvalitu
informovanosti v období nouzového stavu.
Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje bylo MŠ Sluníčko nařízeno vykonávání péče o
děti, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče, kterými jsou zaměstnanci
bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, příspěvkových
organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociální, zaměstnanci lékáren, vězeňské služby a
další. MŠ Sluníčko se této úlohy tzv. „určené školy“ zhostilo velmi dobře a zajistilo
bezproblémový chod zařízení včetně stravování, a to pro děti výše uvedených zaměstnanců ve
věku od 3 – 13 let.
Během pandemie ředitelé škol zajistili nejen řízení organizací, ale i plnění krizových opatření
a v návaznosti na ně zorganizovaly základní a mateřské školy za významné podpory zřizovatele
zápisy. Situace byla velmi ztížena, protože vše muselo proběhnout bez přítomností dětí a rodičů.

Zřizovatel zajistil pro pracovníky MŠ a ZŠ distanční školení (tvz. „webináře“) tak, aby jim
usnadnil práci s elektronickým systémem pro podporu zápisu do mateřských a základních škol
a dále právní podporu postupů při nestandardním zápisu.
Nyní jsou již v provozu všechny školy a školská zařízení v Tišnově. Situace spojena se
znovuotevřením škol, školek a střediska volného času byla s ředitelkami a řediteli opakovaně
konzultována a na zahájení byly subjekty zodpovědně připraveny. Dnes lze již konstatovat, že
chod v nestandartním režimu zvládají.
Město Tišnov také komunikovalo s ostatními školami, jichž není zřizovatelem a dalšími
subjekty péče o děti a mládež, které se nacházejí ve městě a ORP Tišnov.
Krizový štáb ORP Tišnov ve spolupráci s Městskou policií Tišnov a dobrovolníky dále
prováděl distribuci osobních ochranných prostředků, a to zejména 87 zdravotnickým subjektům
nacházejícím se na území celého správního obvodu. Prostřednictvím Krajského úřadu
Jihomoravského kraje bylo dodáno a MěÚ Tišnov následně odbaveno celkem deset zásilek.
Mezi tyto subjekty bylo distribuováno celkem 5481 ks respirátorů, 27540 ks roušek, 15880 ks
rukavic, 110 ochranných obleků, 635 ks ochranných brýlí, 1320 ks testovacích sad a 3 l
desinfekce. Při informování subjektů o distribuci pomůcek byl využíván mobilní rozhlas, který
se pro tyto účely skvěle osvědčil.
Otázka nedostatku osobních ochranných prostředků byla řešena i na úrovni krizového řízení
MěÚ Tišnov. Celkem 14 pracovnic Městského úřadu začalo šít roušky (podařilo se jim vytvořit
celkem 675 ks). Pořízeno bylo 1000 ks respirátorů FFP2, 80 ks ochranných štítů, 18 ks
ochranných přepážek, 3023 ks jednorázových rukavic). Důraz byl kladen na desinfekci,
přičemž nakoupeno bylo celkem 108,35 l desinfekce na povrchy a 41,8 l desinfekce na ruce.
Krizový štáb ORP Tišnov ukončil svoji činnost dne 18. 5. 2020 (tedy druhý den po ukončení
nouzového stavu). V současné době probíhá interní vyhodnocení činnosti po dobu nouzového
stavu s cílem přípravy na případný příchod dalších obdobných situací.

