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I/3 Mirošovice, „Brejle“ – a pak, že to nejde - co se stalo? Najednou nás
kontaktovali z Krajského úřadu SK, zda souhlasíme se zkrácením výstavby
ramp, resp. délky objížďky přes Mirošovice po Senohrabské! A to téměř o
měsíc! A tak je již vydáno odborem dopravy Rozhodnutí – stavebník firma
COLAS (investor projektu ŘSD) ukončí práce na druhé rampě SEVER
(opravená JIH je od 23.4. v provozu) do 10.5. místo původního termínu 8.6.
Tak OK.

Výměna členů obecní pracovní čety, veselé dětské hřiště u obecního úřadu
Od 1. dubna vítáme v řadách naší pracovní čety nového člena – pana Emila Michalíka!
Naopak odchází pan Alfonz Dobrý, dlouholetý člen a vedoucí. To nás však mrzí, protože p. Dobrý byl spolehlivým a
obětavým parťákem, který odvedl pro obec spoustu práce i ve svém volném čase. Navíc si myslíme, že je ještě stále
plný síly! Respektujeme ale jeho přání si odpočinout a zvolnit a přejeme mu tedy hezké klidné dny. Děkujeme!
Jak proti trudomyslnosti nám ukázala naše
správkyně sportovního areálu, paní Jana
Pechová – s manželem a kamarády vyměnila
staré plotové plaňky u dětského hřiště Na
Ohradě za malované! Skvělý nápad, Jano!

Různé – jednou větou
•
•
•
•
•

Společnosti SENZORplus paní Smrčkové moc děkujeme za finanční dar 10 tis. Kč na nákup ochranných pomůcek
a dezinfekce!
Stejné poděkování pak patří vážené rodině p. Nguyen Van Tuan, majiteli obchodu s potravinami v ulici K Nádraží,
za dar 500 ks jednorázových roušek (už před více než měsícem..)
Nová zelená krajnice u historické cesty Na Oblouku, výsadba dle
jarní květeny
Divadlo – vratky. Zatím stále nevíme, jak červnové představení
Kontejner pro objemný bioodpad u nádraží bude 30.4. odvezen,
opětovné přistavení 1.10. – 30.11.
Již brzy by mohl být dostupný lék, který zcela vymýtí koronavirovou epidemii.
Americkým vědcům se podařilo zjistit, že na tuto nemoc, účinkují slzy Chucka Norrise!
Zbývá jen vyřešit poslední překážku - Chuck Norris nikdy neplakal...
Pokud budou ještě dlouho zavřené školy, tak rodiče najdou vakcínu dřív než vědci.
S pozdravem MUDr. Tomáš Zvěřina, starosta obce Mirošovice

MIROŠOVICE - HORSKÁ KOLA – PRODEJ – SERVIS
www.horska-kola-mirosovice0.webnode.com
www.horskakola.prodejce.cz
E-mail: horskakola.ek@centrum.cz,
Telefon: 602 972 861
Jsme tady s vámi již 25 let a chvíli ještě vydržíme. Za tu dobu si někteří
z vás u nás několikrát obnovili svůj kolový park. Jsme tomu moc rádi.
Přijďte i vy ostatní. Kolo zn. Author vybereme a objednáme on-line z celé
jejich nabídky ve všech barvách a velikostech za nejnižší doporučenou
cenu. Opět platí servis na kola u nás zakoupená sleva 30 %.
Těšíme se na vás.
Vaši Eva a Petr Kofnovcovi

Středa – Pátek 1400 – 1800 a Sobota celý den 900 – 1800.
Polední přestávka 1200 – 1300 hod.

Restaurace na Hřišti otevřena pro vydávání jídla a pití z okénka.
Každý den si můžete přijít pro oběd nebo pizzu do krabice. Objednávky na tel: 727 806 037. Jídelní lístek k nahlédnutí na FB stránkách:
Restaurace Na Hřišti Mirošovice. Otevírací doba denně 1100- 1900 hod.
Těšíme se na Vás Jirka a kolektiv
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Vážení spoluobčané,
už se asi nikdy v klídku nebudeme zaobírat milým
rébusem 5P o ženách, místo toho řešíme tvrdou
nelítostnou totalitu 5K – Kůrovec, Koronavirus, nyní
nastoupila žlutá hrůza řepKa olejKa, K…. ksakru. A tomu
všemu vládne Kalamita sucho. A přitom nevíme, Kdy to
skončí, zapadnout by nemělo Kdo za to může a Kde se to
vzalo. A tak s tím nějak bojujeme, bohužel se stále větší
panikou, hysterií i nerozumem. Velmi lehce se
smiřujeme se všemi opatřeními a Kontrolami, kdy se
doslova pod rouškou ochrany zdraví a zájmu nás všech
IT firmy (vedené však svými obchodními zájmy) spojují
s vládou a státem, aby společně naprosto brutálně
narušovaly soukromí občanů (viz níže třeba Chytrá
karanténa). Jak je fajn, že se v Mirošovicích zatím daří jet
v nastolené linii – stavíme parkoviště a cyklostezku,
udržujeme v chodu mateřskou školku, kolegové ze
základní školy pak s rodiči úspěšně zvládají dálkové
učení. Probíhají rozsáhlé jarní zásahy na veřejné zeleni,
údržby hřišť a kurtů, komunikací a chodníků (zde nám
navíc pomohla výjimečná zima, kdy se poprvé za 20 let
nemuselo vůbec sypat!). I společnost Marius Pedersen
se zatím v nouzovém stavu se situací úspěšně
vypořádává a stíhá nám zabezpečit nejen všechny
mimořádné svozy odpadu, ale i navyšovat množství
kontejnerů v důsledku větší přítomnosti chatařů. A
zajímavá, ale velmi dobrá zpráva na závěr – termín
ukončení rekonstrukce obou ramp byl zkrácen
z původního 8.6. na 10.5..?! A více (psáno 25.4.2020):
▪ Koronavirus v Česku –
chaos v uvolňování zákazů,
na koronavirus neumřel
žádný zdravý pacient!
▪ Koronavirus a Mirošovice –
zatím jen 1 pozitivní občan,
druhá
fáze
distribuce
dezinfekce
▪ Výstavba parkoviště i cyklostezky nám dělá radost
▪ A veselo je i při pohledu z úřadu na nové oplocení
dětského hřiště
▪ Zelený pás u historické cesty k lokalitě Na Oblouku
▪ Rampy – dopravní omezení u I/3 se výrazně zkrátí !!!

Koronavirus a Česko. Informační zmatky,
hobby hobby doprovody a šmírující Chytrá
karanténa
No, co napsat. Vládě se podařilo uvést celý národ do
hypnotického stavu a premiér si jako marketingový
populista vytvořil auru ochránce. Jak bylo psáno současná produktivní síla je rozdělená na 3 skupiny –
přepracovaní až vyčerpaní (nejen lékaři, sestřičky,
pečovatelé a záchranáři, ale všichni, kdo udržují funkční
stát, a na jejichž počet vlaje i na našem úřadě stání
vlajka), zakázaní (tedy ti, kteří přišli ze dne na den o své
živobytí) a nadneseně pak vítězové doby, tj. dovolenkáři,
kterým se splnil český sen – doma či na chatách si pod
legendou home office užívají placené dovolené..
A do toho nonstop koronavirové vysílání České televize
o počtu nakažených a mrtvých – tentokrát však tomu
všemu prokazující šílenou medvědí službu. Pak je
společností velmi snadno ve jménu boje s koronavirem
za lidské životy souhlaseno se špehováním a fízlováním.
Příkladem je stále omílaná Chytrá karanténa, kdy
telefonní operátor či banky (přes platební karty) mohou
sledovat nejen toho, kdo udělil souhlas, ale i desítky lidí,
které svolení nedaly a jejich pohyb a polohu budou také
zjišťovat – dobrovolně se tak všichni vzdáváme
soukromí! A přitom je to epidemiologicky špatně, neboť
Chytrou karanténou (to má být odchycení lidí s virem,
jejich izolace, a tak způsobení vymýcení viru – což ale
není nikdy možné) se brání imunizaci zdravých lidí.
A přitom tak naopak vůbec nejsou cíleně chráněni
rizikové skupiny (nemocnice, domovy důchodců, apod.).
Pod tlakem odborníků, opozice, veřejnosti a
kopírováním sousedního Rakouska a Německa dochází
(za výmluv my nic, vše nám radí epidemiologové)
konečně k uvolňování nesmyslně dlouho nastavených
restrikcí. Věřme, že pro koronaviry nastává sezónní
útlum a pakliže přijde druhá vlna, budeme na ni už lépe
a jinak připraveni. A také doufejme, že drobný soukromý
sektor není zlikvidován, a že nedojde k zestátňování.
Koronavirus ekonomiku nezabije. Tu velmi vážně
ohrožují nepřiměřená opatření – navíc stále se měnící
podle nám neznámých a nepochopitelných modelů a
scénářů..
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Koronavirus a Mirošovice.
K pátku 24. dubna hlášen 1 pozitivní případ.
AntiCovid i roušky do každé rodiny
Dlouho se Mirošovice držely (sousední Mnichovice,
Senohraby i Hrusice mají několik případů), ale nedá se
nic dělat. Od získání této zprávy však již uplynulo 20 dní,
možná, že jsme opět na nule. Ale tak to prostě nyní je.
Lze předpokládat, že vývoj vakcíny snad nebude trvat
dlouho nebo účinné léky budou brzy k dispozici a COVID
- 19 se stane běžnou nemocí.
DEZINFEKCE – ANTI-COVID
Před třemi týdny se nám podařilo nakoupit a přivézt
1000litrový barel této alkoholové dezinfekce přímo ze
skladu hmotných rezerv a při osobních odběrech u
obecního úřadu Vám bylo následně odtočeno prvních
300 litrů.

V týdnu od 4.5. bude pokračovat distribuce – ale to už
do každé domácnosti (číslo popisné) postupně
rozneseme naplněné 1litrové plastové lahve (označené).
V případě, že nebudete zastiženi doma, bude ponechána
lahev v igelitové tašce u vchodových dveří. Budeme tak
mít jistotu, že každá rodina obdržela alespoň toto
základní množství. V případě, že byste do 11.5.
dezinfekci neobdrželi, kontaktujte obecní úřad. Zbylým
množstvím zásobíme školy a něco necháme jako
železnou zásobu. Jak nyní víme z hobby marketů,
podobná dezinfekce je již v prodeji.
ROUŠKY
Potvrzení stále trvajících zmatků nastalo v pátek 23.4.,
kdy naprosto neohlášeně dorazila krabice z Krajského
úřadu Středočeského kraje - s čínskými motivy. A v ní
4000 ks jednorázových roušek. Že soudruzi z Číny dělají
výnosný obchod, je jasné, že Kraj (asi jen redistributor
nouzového centrálního Hamáčka) posílá prostředky,
které jsme potřebovali před 6 týdny a o které jsme
nežádali, je trestuhodné (jen ve Středočeském kraji je
1150 obcí = 4,6 mil. roušek x cca 10,- Kč = 46 mil. Kč!).
Tedy přidáme Vám k dezinfekci ještě do sáčku 7
jednorázových roušek. A někdo ještě najde i zbylé roušky
látkové od našich úžasných švadlenek (nyní stále v záloze
jako blaničtí rytíři). Věřme, že to není předzvěst toho, že
doba roušková jen tak nezmizí..
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Obecní úřad Mirošovice – jak už víte, otevřeno je
normálně, tj. v pondělí a středu vždy 8-12 a 13-17 hodin,
samozřejmě, v případě potřeby čehokoliv nás navštivte i
ve zbylé dny, lépe je však se domluvit telefonicky. Nutné
dodržovat hygienické zásady (před vchodem je
instalován rozprašovač s Anti-Covidem) i 2m rozestupy.
Obecní knihovna – zavřeno do odvolání
Sportovní areál, , workout a dětská hřiště – v provozu
Mateřská škola – funguje nepřetržitě, chodí 3-6 dětí
Základní škola – probíhá dálková výuka
Oběma paním ředitelkám (a učitelským kolektivům a
paním kuchařkám) velké poděkování za odvedenou
práci! Obě paní ředitelky otiskují svá sdělení:
Informace ze školky:
Po dobu vyhlášeného nouzového stavu (dle nařízení vlády)
v rámci ochrany pedagogických i nepedagogických
pracovníků, ale především ochrany dětí a jejich rodinných
příslušníků, funguje školka od 12. března tohoto roku
v omezeném provozu. V březnu navštěvovaly školku 3 děti
většinou na dopolední provoz. Od 20. dubna už se zájem
navýšil, dětí dochází celkem 6 (v předškolním věku)-také na
dopolední provoz. Připravujeme se denně na školu v rámci
Projektu „ Těšíme se do školy“ -vypracováváme
grafomotorické listy a především si pořád hrajeme, povídáme
a je nám spolu moc dobře.
Využíváme i zahradu, na pohybové hry a pozorujeme změny
v přírodě. Děti jsou poučeny o ochranných opatřeních (zvýšená
hygiena rukou, ochranné roušky, bezpečná vzdálenost).
Doporučený počet dětí ve skupině je stanoven na max. počet:
15 dětí - při splnění všech zvýšených hygienických opatření.
Stravování je pro přítomné děti zajištěno. V rámci
preventivního opatření probíhá ve školce zvýšená hygienická
ochrana (dezinfikování rukou při příchodu i v průběhu dne,
dezinfekce všech prostor a předmětů, děti přichází s rodiči
v rouškách, rodiče každé ráno vyplňují prohlášení o
zdravotním stavu). Roušky pro zaměstnance nám ušila paní
Markvartová. Tímto ji ještě jednou mockrát děkujeme. Denní
informace o počtu dětí zveřejňuji pravidelně na stránkách
školky www.msmirosovice.cz . Plánujete přivést po delší
nepřítomnosti dítě (děti) do školky? Volejte prosím – alespoň
den předem.
Děkujeme všem rodičům za nabídky pomoci, zasílání fotek
dětí a povzbudivá a velmi milá slova. Moc nás to vždy potěší.
Zápis do mateřské školy na škol.rok 2020/2021 bude probíhat
v období od 4.5.-16.5.2020.
Vzhledem k mimořádným opatřením bude letošní zápis
probíhat bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.
Postup: Žádost o přijetí do mateřské školy odešle zákonný
zástupce na e-mail: ms.mirosovoce@volny.cz. Poté mu budou
zaslány všechny potřebné dokumenty. Po vyplnění a podepsání
obou zákonných zástupců – je vhodí v obálce do schránky
mateřské školy (případně poštou, elektronicky, datovou
schránkou). Další informace včetně kritérií jsou zveřejněny na
stránkách mateřské školy.
V případě potřeby, neváhejte volat ředitelce. Ráda zodpovím
všechny Vaše dotazy.
Přeji Vám pevné zdraví, veselou mysl a hodně radosti v těchto
nelehkých časech.
Bc. Šachová Anetta, mobil: 603 997 675
Kontakty: mobil MŠ: 739 452 650
mobil ŠJ: 739 214 190
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ZŠ Mirošovice v době koronavirové a poté...
Máme za sebou více než měsíc nestandardní výuky bez
přítomnosti žáků i učitelů ve škole. Snažíme se s novou situací
všichni vypořádat tak, jak nejlépe umíme. Výuku “na
dálku“ přizpůsobujeme věku a aktuálním možnostem
samostatné práce dětí. Učitelé jsou s rodiči v kontaktu,
pravidelně poskytují individuální podporu dětem formou
zadávání úkolů a procvičování. Rodičům patří obrovský dík,
neboť na sebe naložili a zvládají se svými dětmi tíhu
každodenní domácí přípravy do školy.
Pro společné sdílení a jednoduchou práci používáme
WhatsApp, nahráváme výuková videa a společně se setkáváme
na Hangouts. Se žáky 5. ročníku se vidíme a slyšíme
pravidelně, využíváme jejich počítačové samostatnosti a
gramotnosti, ale především oceňujeme jejich zájem a přístup k
on-line vyučování. V upraveném rozvrhu hodin klademe
největší důraz na hlavní výukové předměty – český jazyk,
matematiku, angličtinu, prvouku, vlastivědu a přírodovědu.
Abychom neseděli jenom před obrazovkou počítače, mají děti
tréninkový deník, do kterého si zapisují svoje sportovní aktivity.
V rámci uvolňování mimořádných preventivních opatření
proběhne návrat do školy v omezeném režimu. Podle
harmonogramu Ministerstva školství se od 25. května 2020
mohou do školy vrátit žáci pouze 1. stupně ZŠ. Tento
harmonogram zohledňuje současnou epidemiologickou situaci
v České republice a v závislosti na jejím vývoji může být
aktualizován nebo doplněn. Podstatné je, že tento návrat bude
dobrovolný a na této dobrovolnosti by se do konce školního
roku nemělo nic měnit. V rámci ochrany rizikových skupin
žáků, rodičů, rodinných příslušníků i zaměstnanců školy bude
pokračovat distanční výuka na dálku. Do konce dubna by měl
být zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a
další podmínky v souvislosti s otevřením školy.
Ministerstvo školství předpokládá, že se při dodržení těchto
podmínek vrátí do škol jen určitý počet dětí. Současně
stanovilo, že budou utvořeny skupiny po 15 žácích tak, aby
každé dítě sedělo v lavici samostatně a složení skupiny bylo
neměnné. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní
družiny nad rámec jedné skupiny nebudou povoleny a tělesná
výchova bude zakázána. S tím souvisejí další nutná opatření v
rámci provozu školy (hygiena ve třídách, v šatně, o
přestávkách, při stravování atd.).
K předpokládanému návratu dětí do školy zbývá ještě měsíc,
během této doby budou podmínky provozu školy dále
upřesňovány. Veškeré nové informace týkající se návratu dětí
do školy zveřejníme na webových stránkách školy www.zsmirosovice.cz.

Projekty 2020 – 22. Stavby parkoviště i
cyklostezky v plném proudu, rampy do 10.5.
Parkoviště P+R pod nádražím – plocha pro parkoviště je
„čím dál větší“, na východní straně bylo realizováno
oplocení z prefabrikovaných panelů, na jižní pak do
betonu přibývají palisády.

Rozvody kabelů pro osvětlení a kamerový monitoring
také ukončeny. Pokládku odvodňovacích prvků sice
komplikuje skála, ale postup nic nezastaví, cykloboxy
(20 ks) objednány.
Cyklostezka do Mnichovic kolem Božkovského jezírka –
jak jsme rádi, že výběrová kritéria pro zhotovitele této
rozsáhlé akce byla velmi přísná. Společnost Swietelsky
si zatím umí poradit nejen s koronavirouvou
karanténou, ale jejich buldozery a bagry pokračují
neochvějně k Božkovu a Mnichovicím a navrací trasu
cyklostezky do svého původního koryta vedoucího
pouze obecními pozemky.

Kontakt mezi školou a rodinou je pro nás i nadále prvořadý,
jakmile budou známy přesné instrukce k nástupu dětí do školy,
budou rodiče informováni prostřednictvím emailové
korespondence. Během dubna probíhá také zápis dětí do
prvního ročníku, a to elektronickou formou, tedy bez osobní
přítomnosti dětí i rodičů.

Upřímně děkuji všem rodičům, kteří se
školou a jejími pedagogy spolupracují.
Velmi si vážíme času a energie, kterou svým
dětem věnujete. Děkujeme!
Mgr. Dagmar Pilousová
kontakt 323 656 158,
skola.mirosovice@seznam.cz

Vzniká zde dostatečný koridor nejen pro živičnou
cyklostezku, ale především pro výsadbu nové kvalitní
stromové i keřové aleje a také vyhlídkový mobiliář.

