
zastupitelé obce Trnava 

Opatření proti nákaze COVID-19 v Trnavě 

V reakci na nařízení vlády jsme pro Vás připravili shrnutí, jak se v této situaci chovat. Děláme vše pro Vaši ochranu a 

žádáme Vás, abyste spolu s námi zachovali chladnou hlavu a zároveň byli ohleduplní k sobě i k svým nejbližším. Pokud 

se necítíte dobře, zůstaňte doma. Chodit nemocní do práce nebo na veřejnost není hrdinství, ale sobectví. Cílem 

opatření je omezit rozšíření nákazy. 

Co pro nás znamená „karanténa všech občanů“? 

Lidé by měli přijít do kontaktu s co nejméně lidmi. Proto je pohyb lidí omezen pouze na cesty z domu do 

zaměstnání, k lékaři, nebo na nákup potravin, drogerie a léků.  

• Lidé nemusí zůstat zavření ve svém domě. Jsou povoleny procházky do přírody, do lesa, avšak nechoďte ve 

skupinkách. Můžete také pracovat okolo domu / na zahradě. Při rozhovoru se sousedem, známým nebo přáteli 

dodržujte bezpečnou vzdálenost (nejméně 2 m). 

• Postarejte se o rodiče a prarodiče, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou. Pro jejich ochranu vždy dodržujte 

pravidla karantény a snažte se vyhnout přímému kontaktu. Zjistěte například, co potřebují nakoupit, a poté jim 

nákup nechejte třeba před dveřmi. 

Občané, kterým nemá kdo zajistit potraviny či léky, či je dopravit k lékaři, se mohou obrátit na Obec Trnava, a 

to telefonicky na některé z níže uvedených telefonních čísel. Po dohodě s trnavským obchodem připravíme nákup 

a dovezeme vám jej ke dveřím. Stejný princip bude platit pro nákup léků. V případě potřeby Vás také dopravíme k lékaři. 

Nadále funguje rozvoz jídel z Pivovaru Vraník, kdy Vám jídlo přivezou až ke dveřím. V případě Vašeho zájmu 

kontaktujte tel. 602 967 480. 

Co dělat, pokud se objeví v Trnavě nakažený člověk? 

Rozhodně není důvod k panice. Podle statistik se vyléčí více než 99 % nakažených. Nemoc si nevybírá. Je možné, že 

se nemocní objeví i u nás. V takovém případě se k tomu musíme postavit odpovědně. Rozhodně není důvod pro 

osočování a vzájemné napadání. Toto by nikomu nepomohlo. Podle statistik nejméně polovina nakažených netuší, kde 

k nemoci přišli, výčitky tedy nejsou na místě. Nezapomeňte na to, že poté co situace odezní, všechny vaše činy zůstávají 

v paměti lidí, proto bychom se měli k sobě chovat, jak nejlépe umíme. Samozřejmě platí, že nakažený jedinec potom 

musí dodržovat přísná pravidla, která mu sdělí lékaři.  

Upozornění za nedodržení karantény 

Za nedodržování 14denní karantény těch, kteří se vrátili z nebezpečných lokalit, hrozí pokuta 3 miliony Kč, při vědomém 

šíření viru až 13 let odnětí svobody. Určitě si řeknete, že nyní nemá nikdo čas, řešit takovéto záležitosti. Myslete však 

na to, že porušení těchto pravidel bude vymáháno i zpětně, poté co krizová situace opadne. Vedle možného finančního 

postihu tu máme také lidský rozměr. Apelujeme na všechny, aby zbytečně neriskovali svoje nebo zdraví svých 

nejbližších. 

Jak bude Obec Trnava sdělovat důležité informace? 

Hlavní sdělovací kanál od obce k Vám, bude veřejný rozhlas, webové (www.trnava.cz) a facebookové stránky obce a 

SMS rozhlas. Prosíme o vaši registraci, ale hlavně registraci vašich rodičů a prarodičů. Služba je pro Vás úplně zdarma 

na: trnavazlin.mobilnirozhlas.cz 

Ordinace lékařů 

MUDr. Filip Bartl ordinuje v nouzovém režimu. Vzhledem k nedostatku respirátorů je ordinace uzavřena. Všichni 

pacientu první volejte na 577 983 662 nebo piště na info@doktorbartl.cz a sledujte www.doktorbartl.cz. 

Autobusová doprava, Farnost Trnava 

Autobusy jezdí v prázdninovém režimu. Kostel uzavřen, mše se nekonají, sledujte www.farnost-trnava.cz 

Výzva pro občany – respirátory a roušky 

Žádáme občany, kteří mají více, roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek, aby se nám ozvali. Budeme velmi 

vděční za Vaši pomoc. Těmito ochrannými pomůckami vybavíme akční skupiny, které by v případě potřeby měly 

zajištovat zmíněné nákupy pro seniory, či odvoz k lékaři. Další ohroženou skupinou jsou naše prodavačky, pro které 

potřebujeme zejména respirátory. 

Občané, kteří mají doma roušky, prosíme, aby je začali nosit! Ochrání tak sebe i své okolí. Není prostor pro 

stud či posměšné komentáře.  

Platby za kabelovou televizi a svoz odpadu 

Platby za kabelovou televizi a svoz odpadu není potřeba nyní řešit. Všem občanům budou tyto služby nadále 

poskytovány a platby provedete později, až bude situace vyřešena. O všem budete dostatečně informováni.  
Kontakty: 

Obec Trnava: e-mail outrnava@avonet.cz, tel. 577 988 223, www.trnava.cz 

Martin KAŠPÁREK, starosta 602 511 491, Helena BŘEZÍKOVÁ 728 883 544, Vlastimil BEDNAŘÍK 602 788 522, 

Tomáš HUBÁČEK 737 478 528, hubacek27@gmail.com, Adam PÁLENÍČEK adampalenicek@gmail.com 

Žádáme občany, aby veškeré dotazy řešili prostřednictvím mobilního telefonu, či e-mailem.  

Zachovejme chladnou hlavu a projdeme společně vším dobře.  
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