
 

Vážení spoluobčané, dobrý den, vítejte u hlášení krizového rozhlasu! 

Tuhá zima je konečně tady, nasněžilo, teplota spadla hluboko pod bod mrazu, 
naše technické služby /kterým tímto na dálku moc a moc děkuji/ vyjíždějí ve 
dvě hodiny ráno, aby připravily místní komunikace a veřejná prostranství do 
provozuschopného stavu.  

Milí posluchači, začalo očkování proti covidu, které je nadějí, že se naše životy 
v dohledné době vrátí k normálu. Platí jednoduché pravidlo - čím víc lidí se 
nechá naočkovat, tím víc se zúží prostor pro šíření nákazy. Přibývají a budou 
přibývat další účinné vakcíny proti nemoci, souběžně s tímto probíhá výzkum 
pro účinné léky jak proti nemoci samotné, tak pro zvyšování odolnosti proti 
viru a jeho mutacím. Od včerejška se mohou senioři 80+ registrovat 
v Centrálním rezervačním systému. Bohužel, tento systém má obrovské 
porodní bolesti a co je ještě horší, pravidelné výpadky má i celostátní 
telefonická linka 1221. Z tohoto důvodu se Vám nyní pokusím nastínit 
relativně jednoduchou cestu, která by Vám milí senioři do doby, než vše začne 
fungovat jak má, mohla pomoci.  

Naprosto skvělou věc totiž udělal Moravskoslezský kraj, který zřídil 
bezplatnou telefonní linku 800 720 210, na které jsou k dispozici krajští 
úředníci, kteří občanům nad 80 let pomohou s registrací do systému nebo je 
přímo po telefonu objednají. Ještě jednou opakuji číslo - 800 720 210. 
Využijte tuto možnost, která je mnohem bezpečnější než Vaše přímá návštěva 
v ordinacích a čekárnách u Vašich praktických lékařů, kde se můžete při 
kontaktu s nemocnými mnohem snáze nakazit. Do třetice bezplatná linka – 
800 720 210. 

Milí posluchači, nyní necovidové informace. Počasí přímo vybízí 
k procházkám, dělá mi obrovskou radost, že i po večerech potkávám spoustu 
z Vás jak kolem Prašivé, tak kolem Hluchové, tak na Loučce. S tou Loučkou 
mám směrem k Vám obrovskou prosbu – minimalizujte prosím hlavně o 
víkendech parkování osobních aut V Pasekách na minimum. Mějte prosím na 
paměti, že na tamní točně musí být bezpodmínečně zachován akční rádius 
pro průjezd a otáčení autobusu linkové dopravy. V opačném případě budeme 
muset přistoupit k pokutování neukázněných řidičů. 

Přátelé, nabízím Vám krásnou alternativu – vemte běžky a šup na Odmiarek, 
kolem Prašivé nebo na okruh kolem Hluchové pod bowlingem. Čekají tam 
na Vás skvěle připravené tratě, kde se můžete doslova vyřádit.  

Těším se na setkání s Vámi jak v běžecké stopě, tak při poslechu našeho 
rozhlasu příští sobotu. 

Děkuji Vám za pozornost, Roman Wróbel 


