
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
Starosta
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Milí sousedé a obyvatelé Jižního Města,

utekl další měsíc a osobně se domníváme, že pro některé z nás byl jedním z nejnáročnějších v
našem životě. Důvodem je rozsah omezeni vlády České republiky a Ministerstva zdravotnictví ČR v
souvislosti se šířením nebezpečného viru COV)D-19, které se přenesly do našich každodenních
životních činností. Uzavřené školy a školky, omezení ve zdravotnických zařízeních, zákaz sdružování
osob, nutnost používat ochranné prostředky mimo naše domovy, na jednotlivých pracovištích
úřadu atd. Na radnici jsme od 10.03.2020 přijali spoustu důležitých rozhodnutí v rámci krizového
štábu, porady vedení, rady MČ či jiných operativních pracovních skupin. Vždy jsme jednali ve
spolupráci s důležitými organizacemi na území Jižního Města, jako např. Jihoměstská majetková,
Jihoměstská sociální, Kulturní Jižní Město, Domov seniorů Háje a Chodov (zde je zřizovatelem hl.
město Praha), Klub vozíčkářů Petýrkova, KC Filipovka, zástupci okolních městských částí Křeslice,
Šeberov a Újezd a složkami IlS. Rozhodnutím rady také vznikly dvě pracovní skupiny, které již
pracují na analýze a návrhu řešení pro snížení dopadu vzniklé situace v oblasti majetku a financí
MČ Praha 11.

Výsledkem těchto činností je úspěšná distribuce ochranných roušek (téměř 25.000 ks) a dezinfekce
na ruce a povrchy Anti-COVID (více než 7.000 1) pro vás a vaše SVJ/BD. Výdej probíhá v lokalitách
„K Milíčovu a KC Filipovka“, některým jsme ochranné prostředky doručili až do vašeho bytu. Tímto
velmi děkuji všem, kteří se na uvedené činnosti podíleli a dále podílejí (především zaměstnancům
MČ, JMM, JMS, KiM atd.), jelikož díky vám se reálně daří pozvolný návrat do běžného života. Velké
díky patří i vám, kteří jste např. ušili látkové ochranné roušky a poskytli jste je našemu úřadu k
distribuci potřebným, dovezli ochranné štíty, darovali nám respirátory apod. O všech těchto
skutečnostech jsme vás obratem informovali na internetových stránkách a facebooku naší MČ.

V současné době se platná nařízeni pomalu uvolňují, např. od pátku 24.04.2020 dochází k otevření
všech dětských hřišť. Před jejich otevřením došlo k plošné dezinfekci herních prvků a nejbližšího
okolí tak, aby byly tyto lokality pro vaše děti co nejvíce bezpečné. Je také velmi pravděpodobné, že
ke konci května dojde i k otevření našich základních a mateřských škol.

Pokud budete potřebovat jakoukoliv pomoc či konzultaci, kontaktujte uvedené informační linky:

- Krizová linka pro seniory na tel.: 800 160 166, 800 157 157 (24 h denně)

- Občanská linka radnice (Olinka) na tel.: 800 104 300, e-mail: obcanskalinka@prahall.cz

- Poradenské centrum pro podporu podnikatelům a živnostníkům na tel.: 607 055 573, e-mail:
covid@cz.gt.com

Osobně vám přejeme pevné zdraví a děkujeme za vaši součinnost.
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