OBEC SUDOVO HLAVNO
Sudovo Hlavno 15, 294 76 Kostelní Hlavno
IČO: 00509213, číslo účtu: 34928181/0100, KB a.s., pobočka Brandýs nad Labem
telefon: 326 971 081, 724 107 079, e-mail: ou@sudovohlavno.cz, www: sudovohlavno.cz
Aktuální informace v souvislosti s onemocněním COVID-19
➢ V obci je potvrzeno pozitivní onemocnění nákazou COVID-19. Žádáme všechny občany o důsledné
dodržování všech vyhlášených nařízení a opatření. O nákaze nás informují pracovníci krajské
hygienické stanice, nejsou nám sdělovány žádné konkrétní údaje o osobách, nemáme je k dispozici.
Protože po obci koluje spousta zpráv, prosíme vás všechny o respektovaní soukromí. Nešiřme
osobní informace o svých sousedech, buďme ohleduplní. Nikomu z nás by to nebylo příjemné. Lidé,
kteří se s nákazou, nebo karanténou potýkají, si zaslouží naši podporu a velkou ohleduplnost.
➢ Obecní úřad zajistil dezinfekci Anti-COVID, která bude po vesnici distribuována v pátek 3. dubna
mezi 16 – 18 hodinou. Dezinfekci vám přineseme k vrátkům rodinného domu, obyvatele o tom
upozorníme prostřednictvím domovního zvonku, nebo telefonicky. Dezinfekce je určena na ruce,
dávkování je 3 ml na každou ruku. Před použitím si přečtěte příbalový leták. Množství přípravku na
dům je nastaveno podle počtu obyvatel. Půllitrové balení vystačí na 83 použití. Dezinfekci je vhodné
použít např. po příchodu z nákupu, pošty, z míst, kde se zdržuje více osob.
➢ Současně s dezinfekcí budou distribuovány jednorázové roušky, které máme během dnešního dne
obdržet od Středočeského kraje. Množství na obyvatele bude určeno podle toho, kolik roušek nám
bude dodáno. Určitě doporučujeme používání také látkových, pratelných roušek. Moc děkujeme
místním i přespolním švadlenkám za ušití roušek, které vystačily pro celou ves.
➢ Pro čištění povrchů v domácnosti využijte některý z dostupných prostředků na úklid, lze doporučit
přípravky na bázi chloru.
➢ V obci bude provedena dezinfekce poklopů u kontejnerů na tříděný odpad.
➢ Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19. Domácnosti v karanténě a domácnosti s
potvrzeným onemocněním COVID-19 mají svůj veškerý odpad (směsný, tříděný, použité roušky a
kapesníky) ukládat do plastových pytlů na odpad a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného
komunálního odpadu, tzn. do popelnice. Plastové pytle by měly mít min. tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění má být pytel pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Plastový
pytel má být následně vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle opět ošetřit
dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel odložit do popelnice. Pro domácnosti, které nejsou
v karanténě, nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.
➢ Úřední hodiny na obecním úřadě: pondělí 8 - 11 h., středa 8 - 10 h., 17:30 - 18:30 h. Mimo úřední
hodiny jsme vám k dispozici na mob. č. 724 107 079, na e-mailu: ou@sudovohlavno.cz. Pokud
budete potřebovat, zavolejte, napište, jsme připraveni poradit a pomoci.

Další informace z obecního úřadu
➢ Na úvod jedna úsměvná zpráva (i když mi při jejím zjištění moc do smíchu nebylo
) Kromě viru,
který v těchto týdnech útočí na naše tělesné schránky, zaútočil na počítač v kanceláři obecního úřadu
vir počítačový. Naštěstí je díky antivirové ochraně a dalším provedeným opatřením už vše zase
v pořádku a technika funguje.
➢ Dne 31. března skončila platnost loňských známek na popelnice. V pátek 3. dubna musí být při
svozu na popelnici nalepena platná známka pro rok 2020. Pokud ještě někdo nemá zaplaceno, lze si
na mob. č. 724 107 079 (L. Houdková) vyžádat podklady k bezhotovostní úhradě.
➢ Důležité zprávy zasíláme prostřednictvím krátkých SMS zpráv přes službu Infokanál. Je vhodné,
aby jeden člen z rodiny měl tuto službu aktivovanou. Pokud ještě nejste přihlášeni a máte o tuto
službu zájem, ozvěte se na mob. č. 724 107 079.
➢ V období od 6. dubna do 10. května bude ve dvou etapách probíhat rekonstrukce hlavní silnice
v obci Dřísy. S tím je spojena uzavírka průjezdu touto obcí. O aktuálním stavu se dozvíte
z mobilního dopravního značení.
➢ Tento pátek 3. dubna přijede do obce v obvyklém čase pojízdná masna spol. Goldšmíd
➢ Bioodpad na okraj sadu prosíme ukládat stejně jako loni odděleně - vlevo trávu, listí, plevel, vpravo
větve do průměru max. 6 cm. Větší větve, kmeny stromů, nebo pařezy sem nepatří. Po předchozí
dohodě je lze odvézt do skály na místo, kde se dříve pálily čarodějnice. Připomínáme, že hnůj do
bioodpadu také nepatří!
➢ Informace Základní a mateřské školy Kostelní Hlavno k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2020/2021. Zápis proběhne ve dnech: 14. – 24. dubna. Věk dítěte 6 let k 31. 8. 2020
a děti starší s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku. Zápis proběhne bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. Více informací nejdete na webu školy.

A několik slov na závěr…
Také u nás v Sudově Hlavně bydlí lidé, kteří pracují jako hasiči, lékařky, zdravotní sestřičky, sestřičky
v domovech seniorů, prodavačky…, tedy v profesích, které jsou každodenně v rizikovém kontaktu s
nákazou. Vám všem bych chtěla moc poděkovat za to, co pro nás děláte. Vážím si vás.
Milí spoluobčané, přeji vám hodně zdraví, štěstí a klidné jarní dny. Věřím, že společně vše v dobrém
překonáme.

Mgr. Lenka Houdková
starostka obce Sudovo Hlavno
V Sudově Hlavně dne 1. 4. 2020

