
V Sudkově semusí vypořádat
i s omezením v dopravě

S
tarostka Okresního
sdružení hasičů
ŠumperkMilena
Sobotková je záro-
veň starostkou obce

Sudkov. Mimo organizace spo-
lupráce s dobrovolnými hasiči
má během nouzového stavu
na starost i zajištění chodu
obce. V rozhovoru popisuje
zkušenosti s krizovou situací.

Paní starostko, jak jste se na
začátku vyhlášení tohoto
opatření se situací vypořádali?
V neděli 15. března, po vy-

hlášení nouzového stavu,
jsem svolala náš krizový štáb a
tam se rozhodlo, že se budou
od pondělí pro celou obec šít
roušky. Šily jsme je asi čtyři
dny a v pátek jsme je všechny
roznášely. Další týden semi
podařilo sehnat čtyři sta litrů
dezinfekce, kterou jsme
všechnu rozlévali do PET lahví
a smístními dobrovolnými
hasiči jsme je rozdávali do
každé domácnosti.

Pro zlepšení komunikacemezi
občany jste použili i aplikaci
„Živé obce“…
Ano, bylo potřeba, aby si

všichni stáhli aplikaci domo-
bilního telefonu, my do ní
průběžně zadáváme všechny
důležité informace, které si
pak všichni mohou přečíst.
Obvolávali jsme všechny ob-
čany, jestli si chtějí tuto apli-
kaci stáhnout, pokud neměli
chytrý telefon, dali nám na

sebe emailovou adresu, takže
jsme jemohli informovat
prostřednictví emailu. Pro-
střednictvím této aplikace a
emailu informujeme každou
domácnost v obci o všech
změnách.

Od 6. dubnamáte uzavřenou
dopravní komunikaci v Sudko-
vě, ohrozí to nějakým způso-
bem fungování obce?
Museli jsme vydávat povo-

lení pro vjezd do obce pro ob-
čany, kteří tu nemají trvalý
pobyt, povolení ale nedostal
každý. Například pokud v obci
žijí rodiče amají dvě děti,
které tu ale nežijí, povolení
dostal pouze jeden z nich. Za-
mezili jsme tím dopravu v
obci, abychom cestumohli
opravit, ale i nekontrolova-
telným návštěvám.

Máte pro všechny, kdo pracují
na obci, ale i pro dobrovolné
hasiče dostatek ochranných
pomůcek?
Roušky jsme si ušili, těch

máme dostatek, mám i
ochranné štíty. Rukavice jsem
sehnala hned na začátku stej-
ně jako ochranné brýle a ob-
leky, především pro pracovní-
ky jednotky. Odměsta Šum-
perk jsme dostali dezinfekci
na ruce a na postřiky, od Olo-
mouckého kraje jsme obdrželi
další roušky a respirátory.
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