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Vážení a milí přátelé, paní starostky, páni starostové,
čas je neúprosný. Máme za sebou Vánoce, které byly, stejně jako téměř všechno v letošním roce,
úplně jiné. Snad jste si je užili se svými blízkými a stačili si alespoň trochu odpočinout. Konec roku
je v našich kalendářích najednou opravdu blízko. Píši vám v letošním roce už naposledy a rád bych
tohoto dopisu využil k poděkování za spolupráci a vaši práci pro obyvatele obcí a měst, za které jste
zodpovědní. Přeji nám všem, aby výsledků práce a starání se o vesnice, města i kraj bylo i v roce
2021 co nejvíce a měli jsme dost důvodů k radosti, i přes další složité měsíce, které nás nejspíš
čekají.
Rok 2020 byl plný překvapení. Většina z nich byla nečekaných a nepříjemných. Svět kolem nás je
jiný, než byl před rokem a realitu, v níž žijeme, si jen málokdo z nás dokázal tehdy představit.
Koronavirus se světem, jaký jsme znali, pořádně zamával a těžko říct, jak bude vypadat ten
častokrát zmiňovaný návrat do normálu. Od dnešního dne jsme zpátky v pátém, nejpřísnějším
stupni opatření a jen těžko lze odhadnout, jak dlouhou bude tato situace trvat. Nízká čísla nově
nemocných, a také snížený počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích, jsou výsledkem
svátečního omezeného provozu a sníženého počtu testů. Teprve poslední pracovní dny roku 2020 a
především začátek roku 2021 ukážou, jaký je skutečný stav věcí kolem nás.
Očkování se ještě v posledních dnech končícího roku rozběhne také v nemocnicích v Liberci, České
Lípě, Jablonci nad Nisou a Jilemnici. Prvních 975 kusů vakcíny, které by měly zítra dorazit do
Krajské nemocnice v Liberci, bude určeno lékařům a zdravotnickému personálu pečujícím o
nemocné pacienty na Covidových odděleních a záchranářům Zdravotnické záchranné služby, kteří
se k očkování sami přihlásili. Dalších bezmála 10 tisíc vakcín máme hlášených na leden a budou
určeny zdravotníkům ve zdravotnických zařízeních, zaměstnancům v domovech pro seniory a také
jejich klientům. Další strategii očkování v kraji budeme projednávat zítra s řediteli páteřních
nemocnic a mým cílem bude zajistit systém, který nebude zdržovat aplikaci vakcíny všem
rizikovým skupinám obyvatel a v dalších měsících i ostatním zájemcům. Očkování je jediná cesta,
kterou se můžeme z období opatření, omezení a zákazů dostat do stavu, kdy nebudou potřebná a
nutná. Osobně se naočkuji hned, jak na mě přijde řada. Očkování populace považuji za rozumné a v
současné situaci za nutné opatření.
Na začátku jsem se zmínil o důvodech k radostem, které každý z nás v této době zvlášť potřebuje.
Zítra budu jednu radost mít. Vedle diskuse o očkovací strategii a jednání krizového štábu, mě čeká
slavnostní otevření Severočeského muzea v Liberci. Bude sice jen online a bez veřejnosti, ale je

Liberecký kr aj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 301 • fax: + 420
485 226 330
e-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

zakončením dlouhodobého úsilí o rekonstrukci této historické budovy v srdci krajské metropole a
pořízení nové expozice. Poděkování patří panu řediteli Křížkovi a jeho týmu a také lidem z kraje,
kteří projekt financovaný z evropských dotací a krajského rozpočtu hlídají a vedou. K úplné radosti
mi bude chybět pouze přivítání prvních návštěvníků přímo v muzeu. Snad to nebude trvat příliš
dlouho. Tento skvost a sbírky v něm uchované si návštěvu bezpochyby zaslouží.
V posledních dnech a hodinách roku 2020 vám přeji dobrou náladu a v roce 2021 hodně zdraví a
potřebného štěstí. Budu se těšit na všechna setkání, snad se blížíme do doby, kdy těch skutečných
začne zase přibývat a převáží nad všemi online konferencemi.
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