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Vážení a milí, paní starostky, páni starostové, čtenáři mého pravidelného nedělního hlášení,
zima se s námi začala v končícím týdnu pomalu loučit a nejspíš se už blíží jaro. Koronavirus ale na
rozdíl od zimního počasí neustupuje. Čísla z posledního týdne jsou až příliš podobná těm špatným
z loňského října a prosince. Podle některých názorů jsou způsobena tím, že prohráváme souboj s
britskou mutací viru, a máme tak proti sobě hned dva soupeře. Blíží se zároveň výročí prvních
opatření a omezení. Doba je to dlouhá, delší, než jsme čekali a věřili. Bohužel se začínají naplňovat
předpovědi některých epidemiologů, kteří nás loni v létě varovali před přílišným optimismem a
nadšením nad koncem nouzového stavu a vítězstvím nad covidem.
Pro mnoho lidí nejsou přijatá opatření spojena jen se zákazem návštěvy kulturních a sportovních
akcí a restaurací či setkávání s přáteli. Znamenají pro ně bohužel také omezení jejich podnikání,
ničí jejich plány a likvidují dlouhé roky budované živnosti a firmy. Hodně lidí se obává
budoucnosti a toho, jak budou platit své hypotéky a živit rodiny. Vládní náhrady a pomoc pomáhají
v realitě Česka, ve kterém „bude líp“, jen některým a častokrát pozdě. Děti byly ve škole z
posledního roku jen několik málo týdnů a už druhý ročník za sebou bohužel zažije přijímačky,
závěrečné zkoušky a maturity v mimořádně složitých podmínkách.
Proto se snažím mít maximální míru pochopení pro všechny, kteří už nechtějí žádná opatření, žádný
nouzový stav a přejí si návrat do normálního života, nejlépe hned od zítřka. Rozumím jim a snažím
se mít pochopení i pro jejich naštvání a emoce. Mám snahu proto postupně odpovídat na všechny
slušné emaily, SMS, zprávy na sociálních sítích a vysvětlit, že i s týdenním odstupem si za
hejtmanským podáním žádosti o vyhlášení nového nouzového stavu stojím.
Společný postup krajů minulý víkend zabránil chaotickému rozvolňování a vytvořil rozumný
prostor pro hledání řešení situace po 27. 2. 2021. O situaci v zemi ale budou rozhodovat konkrétní
opatření a ta by neskončila s koncem nouzového stavu. Za důležité považuji jejich kvalitu,
schopnost vysvětlit jejich důležitost a také jejich kultivaci, která odstraní největší nesmysly,
diskriminace a nerovnováhy. Jedině tak budou opatření respektována a dodržována ze strany
významné části společnosti. Jenže to je odpovědnost vlády a její rozhodování nemůže nikdo a nic
nahradit, ani aktivita krajů.
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Data o průběhu epidemie COVID-19 se bohužel dál zhoršují, a konec omezení a vládních opatření
tak zatím není krokem rozumným a odpovědným. Jsem rád, že si v minulém týdnu byli vládní a
opoziční politici konečně schopni sednout k jednomu stolu a domluvit se na znění pandemického
zákona. V této složité situaci by taková spolupráce mezi politickými stranami měla být běžná, a ne
pouze mimořádným krokem deset minut po dvanácté. Zbývá ještě počkat na projednávání
pandemického zákona v Senátu, které ukáže, zda je zákon dobře napsaný a dokáže za určité situace
nahradit vyhlášený nouzový stav se zachováním podstatných opatření ministerstva zdravotnictví.
Může se totiž stát, že pokud se průběh epidemie nebude lepšit ale zhoršovat, nemusí být stav
pandemické nouze dostatečně účinným nástrojem.
Vývoj epidemie COVID-19 v Česku je momentálně nejhorší v Evropě, fakticky uzavřená německá
hranice a úvahy polské vlády o omezeních jsou toho jasným důkazem. Chápu proto, že se zatím
nechystá žádné další rozvolňování a pro návrat dětí do škol bude nutné zajistit jak pravidelné
testování, tak i zahájit co možná nejdřív očkování pedagogů. Postupný návrat dětí do škol teď
nejspíš závisí na schopnosti vlády nakoupit vhodné neinvazivní testy a nevyvolat u toho další vládní
nebo parlamentní krizi.
Od zítřka se otevírají první očkovací centra v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. Očkování
bude pokračovat také v semilské a jilemnické nemocnici. V dalších týdnech se bude navyšovat také
počet vakcíny, která do našeho kraje směřuje. Chci poděkovat všem, kteří se do přípravy očkování
zapojili, pomohli organizovat vakcinaci v domech pro seniory, domovech s pečovatelskou službou a
také v domácnostech nejméně pohyblivých seniorů. Ve spolupráci s praktickými lékaři chceme
pokračovat i v dalších týdnech a budeme v závislosti na objemu dostupné vakcíny zvyšovat počet
očkovacích center na dalších místech v kraji. Snad se v dubnu dočkáme stavu, kdy začne být
očkování zájemců skutečně masivní a začne měnit situaci.
Přeji vám klidný pracovní týden a nám všem, ať máme štěstí na lidi, kteří dodržují pravidla ideálně
pěti R. Kromě roušek, od pondělí vlastně už respirátorů, hygieny rukou a dostatečných rozestupů,
nezapomínejme prosím především na rozum a respekt k druhým.
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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