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Projekty 2020- 22. Stavby pokračují (zatím), rampy od 1.4.
Parkoviště P+R u nádraží, cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka – i v tomto čase oba tyto velké
projekty se sekce ITI Pražské metropolitní oblasti MMR běží. V pravidlech poskytnutí podpory je sice financování až
ex post, zdroje obce jsou 100%-ně připravené, tak jen věříme, že peníze i po zhotovení děl obdržíme. Obě firmy mají
pouze české zaměstnance, tak snad se uchrání a vše půjde jako dosud – stavby již pěkně nabírají své kontury!

I/ 3 Mirošovice, „Rampy“ – rekonstrukce vjezdových „brejlí“
Mirošovic včetně zásahů na přilehlé silnici I/3 budou zahájeny 1.4.
a práce potrvají asi do 15.6. vč. objížďky po silnici na Senohraby.
Připomínáme – na Senohrabské nelze parkovat!

Různé – jednou větou
•
•
•

V úterý 17.3. náhle zemřel p. František Servus, dlouholetý zaměstnanec OÚ Mirošovice. Čest jeho památce!
Územní řízení „Zástavby Na Hůře“ bylo přerušeno, SÚ Mnichovice uznalo pochybení. Obec Mirošovice požaduje
uvedení pozemků ZPF do původního stavu
ČEZ – nepůjde proud v lokalitě Na Oblouku v úterý 14.4. od 8 -15 hodin

„Tento netopýří čínský virus, ať už je přírodní, nebo byl vytvořen laboratorně a třeba i neúmyslně došlo
k jeho úniku, by měl posloužit jako precedens.
Je to zdvižený prst, protože na genetický terorismus nejsme připraveni.
Je to válka s něčím, co jsme nikdy neviděli“
(MUDr. Soňa Peková, molekulární genetička, vedoucí laboratoře Tilia)

Vážení spoluobčané,

Koronavirus a Česko

když už to vypadalo, že novodobý světový historický
mezník (teroristický útok z 11. září 2001), kdy svět začal
počítat dobu před a po tomto datu, bude nadlouho
jediný, přichází v relativně krátkém čase druhý úder –
koronavirus a nemoc COVID-19. Situace je vážná, nový
SARS-CoV-2 se šíří Evropou a celým světem (ale více než
samotná nemoc a pandemie jsou tragické ekonomické
dominové dopady všech přijatých opatření) a moc se
neví, co bude dál. Hledají se účinné látky a zkouší se léky,
zkoumají se (a také už i připravují) očkovací vakcíny. Svět
to určitě zvládne, ale hraje se o čas. V Česku teď každý
musí přispět svou disciplínou, vzájemnou solidaritou a
věřit, že nedojde ke kolapsu zdravotního systému.
Striktní karanténní opatření jsou v tuto chvíli bohužel asi
jediná šance, a snad budou mít efekt – ale nelze
plošnými zákazy totálně zničit fungování společnosti.
Proto musí dojít k postupnému uvolňování.
V Mirošovicích jsme stihli před nastolením nouzového
stavu veřejně projednat návrh nového územního plánu,
podařilo se i uskutečnit zasedání zastupitelstva a
proběhl také první odpadový víkend. Museli jsme sice
zrušit návštěvu Vinohradského divadla, ale skvělé je, že
zase zatím nepřetržitě pokračují práce na parkovišti P+R
u nádraží a byla zahájena výstavba cyklostezky do
Mnichovic podél Božkovského jezírka. A od 1. dubna
nastupuje firma COLAS CZ, která je zhotovitelem
rekonstrukce vjezdových a příjezdových ramp ze silnice
I/3. A více (psáno 28.3.2020):

Vůbec není vyhráno, a to nejtěžší nás skutečně teprve
čeká. Posuzováním dle průběhu v Asii bychom mohli být
za 2-3 měsíce snad z nejhoršího venku. Nelze proto nic
hodnotit a obzvlášť platí, že po bitvě je každý generál.
Ale právě odběry vzorků obyvatel (nejen s jasnými
příznaky) jsou to nedůležitější – a zde dostatečné
kapacitní testování stále strašně vázne (nejen nízký
počet odběrových míst, ale především dlouhá doba
jejich vyhodnocení). O kritickém nedostatku ochranných
a dezinfekčních prostředků včetně zmatené distribuce
(respirátory, roušky..) už nemá cenu psát. Když už se
s obrovskou pompou dovezou respirátory z Číny (odkud
virus přišel a na které je teď celý svět téměř vitálně
závislý), splňují pouze standard FFP2, které nechrání
plně proti virům. Místo toho ministerstvo zdravotnictví
rychle přehodnotilo svoji tabulku a oznámilo, kdo
najednou respirátory FFP3 nepotřebuje! Zdravotníci
jsou tak posíláni do první linie naprosto neozbrojeni. A
prezident Zeman, místo aby poděkoval a povzbudil
všechny lékaře a sestry, záchranáře a dobrovolníky a
další profese (třeba prodavače, živnostníky, popeláře..)
– děkuje Číně, běs.. No a tiskové komické PR výstupy
selhávajícího premiéra a ministra Vojtěcha už raději
vůbec nekomentovat.

▪

„Kořenem štěstí je altruismus - přání sloužit druhým.“
(Dalajláma)

▪

S pozdravem a přáním pevného zdraví MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

▪
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Koronavirus v Česku –
nouzový stav až do 11.5.?
Koronavirus a Mirošovice
– 1000 ks roušek a balíček
do každé domácnosti
Veřejné projednání návrhu
ÚP, nyní hodnocení došlých připomínek
Zasedání zastupitelů schválilo mírně upravenou
verzi obecního znaku
ITI projekty (parkoviště i cyklostezka) – zatím
neohroženy, stavba probíhá
Rampy – jarní dopravní omezení u I/3
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A co tedy bude? Vláda zřejmě vyhlásí prodloužení
nouzového stavu o dalších avizovaných 30 dní. A až
budou získána a posuzována (snad správně) potřebná
data z testování, ukáže se, jak moc se máme bát a zda
mají být karanténní opatření stále tak přísná. Klíčové
podle všeho bude procento infikovaných zdravotníků,
schopnost ochránit nejstarší občany od nákazy (což se
bohužel nedaří v seniorských domech) a nechat
relativně svobodně fungovat zbytek země, pro nějž snad
není koronavirus životně nebezpečnou nemocí.
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onemocnění, zhruba po týdnu se obvykle přidává ještě
dušnost. Léčba – běžný (lehký COVID-19) je jako běžná
infekce dýchacích cest, základem je odpočívat a přijímat
dostatek teplých tekutin, jíst vitaminy, z léků lze použít
ty klasické – antipyretika, mukolytika, antitusika (proti
kašli). Nejvíce dbejte na důkladnou hygienu i očištění
nakoupených potravin. V domácnosti pravidelně
uklízejte a větrejte. Nekašlete do dlaní, ale do rukávu či
do předloktí. Pokud nosíte jako kryt obličeje ochrannou
roušku, ujistěte se, že mezi rouškou a obličejem není
mezera, a nepoužívejte ji opakovaně.
Stručná diferenciální diagnóza:

Koronavirus a Mirošovice.
K pátku 27. března zatím 0 případů!
Dezinfekce k odběru

Stručné poznámky – výběr:
Koronavirus není běžná sezónní chřipka. Chřipka se šíří
rychleji a má kratší inkubační dobu. Inkubační doba u
koronaviru je zhruba 14 dní. Tedy ode dne nakažení do
propuknutí prvních příznaků mohou uplynout celé dva
týdny. Přenos se děje vzduchem kapénkami až do 5 m,
zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích
cest. Horečka a suchý kašel se projevují hned na počátku

Výborná zpráva na úvod - na můj cílený dotaz o výskytu
COVID-19 v obci Mirošovice mi bylo v pátek 27.3.
potvrzeno, že tomu tak není, že krajská hygienická
stanice doposud žádný pozitivně potvrzený případ u nás
v obci neeviduje! Tak super.
Jinak s námi Středočeský kraj, ale ani ORP Říčany nijak
moc nekomunikují (kromě duplovaného přeposílání
vydaných sbírek zákonů a opatření, která jsou navíc
rozesílána i přes vládní portál), žádná koordinace
jednotných postupů neprobíhá, už vůbec ne snad
přidělování ochranných pomůcek či dezinfekce. Tu si ale
už zajišťujeme vlastní cestou – viz níže. Proto jsme
v prvním okamžiku po vyhlášení nouzového stavu dle
obecní databáze kontaktovali telefonicky nebo osobně
všech 189 seniorů 70+ ke zjištění jejich situace.
Bylo úžasné slyšet a vidět, jak až na několik případů byli
všichni oslovení zabezpečeni – ať už svou soběstačností
nebo péčí jejich dětí a příbuzných či přátel.
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V dalším kroku jsme přistoupili k celoobecní akci roznosu
alespoň 2 ks roušek společně se základními informacemi
a kontakty do každé domácnosti. Víme, že všichni roušky
už dávno máte (šije celé Česko), ale nechtěli jsme házet
jen papírky, protože distribuce EXITu byla ještě daleko.
Do výroby se nakonec zapojilo 7 báječných švadlenek,
které za chodu své běžné domácnosti zvládly vyrobit
dohromady 1000 roušek během necelých 7 dní. Moc
děkujeme paním Šafaříkové, Fliegerové, Hálové,
Komárkové, Šelichové, Horadové, Lagové. Nyní jsme je
poprosili o uvedení do pohotovostního stavu, roušek je
v obci dost, v případě nouze kontaktujte obecní úřad
(zde máme stálou železnou zásobu, kterou budeme dle
potřeby doplňovat), roušky Vám buď přivezeme nebo
budou k vyzvednutí. Dále děkujeme mirošovické firmě
SHIMA-SEIKY, která přeprogramovala svůj pletací stroj a
vyrobila přes 200 m šňůrek. V neposlední řadě velké
poděkování Vám všem, kteří jste přinesli materiál
k výrobě! Informace tedy podáváme:
• roznos do schránek (všechna čísla popisná, evidenční
na požádání)
• SMS obecní infokanál (nahlaste, pokud chcete být
v databázi)
• Webové stránky obce
• Obecní rozhlas (po hlavní páteřní kabelové ose)
Dále:
Obecní úřad Mirošovice – otevřeno v pondělí a středu
vždy 9-10 a 15-17 hodin
Mateřská škola – také stále v provozu pondělí až pátek.
Všechny děti mohou chodit, jsou-li zdravé. Zápis bude
probíhat elektronicky, sledujte webové stránky skolky.
Odpadové hospodářství – funguje, snad to
nezakřikneme.
Domácnosti
v karanténě
(nebo
domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by
měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek
a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat
výhradně do směsného komunálního odpadu, případně
na místo, které určí obec. Pro domácnosti, které nejsou
v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani
v třídění odpadů, nemění.
Divadla, Čistý Ladův kraj, pochod Krajinou barona
Ringhoffera – vše zrušeno. Už jsme měli zamluvené
jedno pěkné červnové představení. Kdyby se náhodou
konalo, budou propadlé vstupenky vyměněny, jinak asi
budeme vracet peníze. Ještě však nevíme, prosím,
vyčkejte.
Fotbalisté SK – forma a kondice byla parádní, udržujte
se individuálně!
Děkujeme Vám všem, kteří nabízíte různou pomoc –
nákupy a rozvozy potravin a jídla, léků, drogérie,
fyzioterapeutické konzultace, administrativní práci,
hlídaní dětí, venčení psů aj. Moc si toho vážíme, a
prosíme – buďte připraveni, situace, kdy se na Vás
obrátíme, může kdykoliv nastat!
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Aktualita – p. Janovský (Školní 265) nabízí zdarma PICK
UP službu k přezutí zimních kol, tj. že by Vám odvezl (a
zase hotové přivezl) Vaše auto k výměně pneu, abyste
nemuseli nikam chodit. Volejte 603 281 995 k domluvě.

DEZINFEKCE – ANTI COVID
Podařilo se kontaktovat sklady hmotných rezerv ČEPRO,
kam jsme v minulém týdnu odeslali objednávku
k osobnímu převzetí 1000 l této alkoholové dezinfekce
přímo ve skladu u Havlíčkova Brodu. Jakmile (a pakliže)
bude naše objednávka odsouhlasena Ústředním
krizovým štábem ČR, ihned vyrážíme pro 1m3 barel.
V optimistickém scénáři počítáme s distribucí po 1 litru
do každé domácnosti už třeba o příštím víkendu (do
Vámi přinesené PET lahve či kanystru odtočíme 1l a
nádobu označíme samolepícími štítky hořlavina). To by
probíhalo před obecním úřadem, budeme Vás včas výše
uvedenými informačními kanály informovat.

Veřejné projednání územního plánu a
zasedání zastupitelstva
V poslední možný termín jsme stihli veřejně nejen
prezentovat návrh územního plánu, ale také
zastupitelsky zasednout.
Územní plán – pořizovatel a zhotovitel ÚP společně se
zástupci obce ukázal a vysvětlil základní podobu dalšího
rozvoje obce min. na 4 roky. Nyní jsme v termínu do
16.3. obdrželi 11 připomínek. Všechny budou
vyhodnoceny a v případě oprávněnosti budou po
diskusi s dotčenými orgány do plánu zapracovány. To by
se mělo uskutečnit během 4-5/2020. Sledujte webové
stránky obce, info samozřejmě naleznete i v Exitu.

Veřejné zasedání zastupitelů – celý zápis ze zasedání
k nahlédnutí na webu obce. Podvýbor pro heraldiku
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR požadoval
drobné úpravy naší podané žádosti z konce roku 2019,
zastupitelstvo obce schválilo nový návrh znaku a vlajky
obce dle upravené varianty.

