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Milí přátelé, vážené starostky, vážení starostové, 

 

nevím jak vy, ale já se letos stále nemohou naladit na tu pravou vánoční atmosféru. Ne, že by 

poslední týdny v roce nebyly tradičně hektické, ale nějak se sčítá celý tento rok a všechna jeho 

překvapení, která nás v něm potkala. 

Situace ohledně nákazy covid-19 se za poslední týden opět změnila a bohužel zase k horšímu. 

Nejenom v našem kraji, ale obecně v celé zemi. A taky u našich německých sousedů, od kterých 

dnes přišly jasné zprávy o nových epidemiologických opatřeních, která zavřou školy, omezí většinu 

služeb a setkávání během vánočních svátků a konce letošního roku. Podobná opatření nejspíš čekají 

i nás, jen není jisté, jak dlouho se o nich budou členové vlády dohadovat a s jakým předstihem to 

oznámí. Takže, kdo každoročně shání vánoční dárky na poslední chvíli, neměl by počítat s týdnem 

po 20. prosinci jako s nakupovacím. 

Rád bych, asi stejně jako vy, viděl klesající čísla a naději na blížící se konec epidemie. Jenže nárůst 

počtu pozitivně testovaných a také situace v nemocnicích, která má za počtem nemocných 

dvoutýdenní zpoždění, jsou bohužel jasným signálem toho, že ani Vánoce a konec roku nepřinesou 

odpočinek zdravotním sestrám, lékařům a dalším zdravotníkům v nemocnicích, ale ani 

pečovatelkám a dalšímu personálu v domovech pro seniory a dalších ústavech sociální péče. A 

samozřejmě spoustě dalších lidí, kteří se v letošním roce naučili posouvat limity svých schopností. 

Minulý týden jsem napsal pár vět o očkování, které nás čeká a je asi jedinou nadějí na konec celé 

koronakrize a návrat k normálnímu světu, který jsme znali před letošním rokem. Následně jsem 

zjistil, jak velká část lidí je plná nedůvěry k vakcíně a kolik lidí věří tomu, že už při odběru vzorků 

na testování vás označí nanočipy. A musel odpovídat na otázky, jestli se nechám očkovat i s celou 

rodinou. Nechám, stejně, jako jsem se letos nechal očkovat proti chřipce. Plán na očkování 

populace, který vzniká, má určitě smysl. 

Telenovela o daňovém balíčku má za sebou několik dalších dílů, zakončenou tím, jak senátoři 

zachraňovali rozpočty obcí a krajů. Vzhledem k tomu, že velká část obcí, měst a také Liberecký 

kraj má projednávání svých rozpočtů na rok 2021 ještě před sebou, je zpráva o schválených 

kompenzacích (na papíře 80 %, v realitě nejspíš 70 %) jednou z mála těch dobrých v posledních 

týdnech a měsících. Na jednání o kompenzacích se podílelo mnoho lidí, zmíním a zároveň poděkuji 

našemu senátorovi Michaelu Canovovi, který se o výši kompenzace bil statečně a dlouho. Vlastně 
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jsme na tom všichni podobně. Na kraji naši ekonomové rozpočet změnili už několikrát a na to, co 

udělá pan prezident po jednání v Poslanecké sněmovně 22. prosince, si prostě a jednoduše musíme 

počkat. Za mě osobně stále platí, že v této situaci by nejlepším daňovým balíčkem byl takový, který 

by vůbec neexistoval. 

Nemocnice v kraji a jejich odběrová místa, ve spolupráci s hasičskými odběrovými týmy, zvládla 

v uplynulém týdnu testování pedagogů. Zájem byl výrazně nižší, než se očekávalo. Od pátku budou 

odběrová místa připravena na dobrovolné testování pro všechny zájemce. To by mělo probíhat i 

přes svátky a v našem kraji budeme dál využívat jednotného rezervačního systému, který finguje od 

října a kde na jednom místě najdou lidé volnou kapacitu na všech odběrových místech v kraji. 

 

Stříbrná adventní neděle se blíží ke svému konci a já vám všem chci popřát klidné předvánoční 

období, hodně sil a doufejme, že za temnými mraky, které se honí prosincovou oblohou, už je 

v dohlednu lepší doba. 

 

Martin Půta 

hejtman Libereckého kraje 

 

 
 


