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Vážení a milí, paní starostky, páni starostové, čtenáři mého pravidelného nedělního hlášení.

Při pohledu z okna, kde se venku prohání sníh s větrem a při vědomí, že už druhé svátky jara 
trávíme bez návštěv našich nejbližších a přátel, si člověk nemůže nevzpomenout na slavnou větu 
z románu Rozmarné léto, která lehce upravená poměrně přesně vystihuje nejen moje aktuální 
rozpoložení – „Tento způsob Velikonoc zdá se mi poněkud nešťastným“.

Nezbývá než doufat, že nebude trvat dlouho a brzy se už vyčasí. A to nejen na obloze, ale 
především s epidemií COVID-19 v naší zemi. Klesající počty nově nakažených tomu nasvědčují, 
nízká čísla z Velikonoc budou muset ještě ověřit výsledky z úterý a středy. Nezbývá než doufat, že 
nás v následujících měsících už žádná další covidová vlna nečeká, a můžeme se tak těšit na 
postupné rozvolňování vládních opatření. Začít by se mělo už od příštího pondělí, kdy skončí 
nouzový stav, přestane platit zákaz pohybu mezi okresy a do škol a školek by se měly začít vracet 
první děti. Konečnou podobu návratu dětí do škol projedná zítra Vláda a já budu, stejně jako vy, 
trochu napjatě očekávat, jaký ten plán bude. Pro ředitele škol a jejich zřizovatele to bude náročný 
pracovní týden, antigenní testy se začnou do krajů rozvážet zítra a do pátku musí být v jednotlivých 
školách.

Dobrou zprávou je, že klesá počet pacientů s COVID-19 v nemocnicích v našem kraji, i když 
mnohem pomaleji, než bychom si všichni přáli. Podíl na tom má i delší doba pobytu pacientů na 
ventilátorech. Stále tak platí, že máme stále více hospitalizovaných než během prosincové a říjnové 
vlny v loňském roce. A tak i když je epidemie podle všeho na ústupu, naše nemocnice si ještě 
zdaleka nemohou dovolit obnovit elektivní péči. Nezbývá než doufat, že příznivý trend poklesu 
pacientů bude i nadále pokračovat a také nemocnice se pomalu, ale jistě vrátí ke své běžné činnosti. 
Na termíny operací a vyšetření čeká hodně pacientů, na které se během posledních měsíců 
nedostalo.

Jak se bude situace v našem kraji a celé zemi dál vyvíjet bude záležet především na nás a našem 
odpovědném přístupu. A taky na trpělivosti, která mnohým z nás už dochází. Celá koronakrize je 
nekonečně dlouhá a únavná. To v tom lepším případě. Pro mnoho lidí, kteří přišli během 
koronakrize o své blízké, také velmi smutná a bolestivá. A rozhodně zapomenout nesmíme ani na 
ty, které covid připravil o práci nebo roky pečlivě budovanou živnost nebo firmu. Naději nám 
kromě lepšící se epidemiologické situace přináší také očkování, které by se právě po Velikonocích, 
kdy očekáváme od státu významně vyšší dodávky vakcín (11 700 dávek týdně), mělo konečně 
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rozběhnout odpovídajícím tempem. Předpokládáme tak, že na všechny zájemce o očkování ve 
věkové kategorii 70+ přijde řada nejpozději v třetím dubnovém týdnu. Alespoň s první dávkou 
očkování.

V záplavě covidového zpravodajství by neměly zaniknout ani ostatní informace. Tím spíš, když se 
jedná o dobré zprávy. Mezi takové určitě patří i ta, že přípravy stavby nového pavilonu Centra 
urgentní medicíny v areálu Krajské nemocnice Liberec, se posunuly zase o kus dál. KNL má pro 
projekt platné stavební povolení, pokračuje příprava výběrového řízení a příští rok chceme začít 
stavět. Liberecký kraj v současné době hledá banku, která by mu pomohla s dofinancováním celého 
projektu a půjčila 1,3 miliardy korun. I když se jedná o velkou částku, jsme přesvědčeni o tom, že 
se nepouštíme do nepřiměřeného rizika. Úvěr chceme splatit v letech 2026–2036, a je plánován tak, 
aby zásadně nezatížil ostatní důležité položky krajského rozpočtu a neomezil sociální služby, 
školství, kulturu, životní prostředí ani dopravu. Ptáte se, proč jsem takový optimista? S úspěšným 
splácením podobně vysokého úvěru máme už zkušenost. Když jsme jako Starostové pro Liberecký 
kraj v roce 2012 poprvé vstoupili do vedení kraje, čekal tam na nás dluh 1,2 miliardy Kč. Během 
posledních osmi let jsme většinu splatili a zároveň jsme byli schopni investovat do majetku kraje a 
podporovat celou řadu dalších aktivit v regionu. 

Zatímco se splácením vysokého úvěru zkušenosti máme, v případě pandemie COVID-19 před námi 
zůstává ještě celá řada neznámých. Tak pojďme na samý závěr Velikonoc, svátků naděje, společně 
věřit a mít naději, že už ty příští Velikonoce společně oslavíme bez omezení a s přáteli a známými.
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