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

je neděle večer, píšu vám po šestatřicáté a v nouzovém stavu snad úplně naposledy. Ten skončí dnes 
o půlnoci po 188 dnech a třech prodlužováních, a začne tak pomalý návrat k normálnímu životu. 
Tedy, pokud nás jako už poněkolikáté během této pandemie, něco nepřekvapí. Od 5. října 2020 je to 
více než půl roku, během kterého za sebou máme tři vlny s vrcholem na začátku letošního března. 
Březen byl nejhorší měsíc nejenom podle statistiky nově pozitivní testovaných a z pohledu zátěže 
nemocnic, ale především v té nejsmutnější statistice. Od začátku pandemie koronaviru zemřelo v 
našem kraji na tuto nemoc 1 199 lidí. Současná čísla jsou podobná těm ze začátku prosince. K 
zářijovým číslům, kdy bylo nově pozitivních méně než 100 i v pracovní dny, máme ale ještě daleko 
– v minulém týdnu jsme byli na dvojnásobku. To je také důvod k velké opatrnosti v dalších 
týdnech. Plán na postupné rozvolňování je rozumné východisko ze situace, další zhoršení a návrat k 
přísnějším omezením si asi nikdo z nás nepřeje a pocit vítězství opravdu není na místě.
A také máme dalšího ministra zdravotnictví, čtvrtého od začátku krize, snad to nebude z bláta do 
louže. Měli bychom si vlastně všichni přát, aby nejnovější výměna byla změnou k lepšímu a prof. 
MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA dokázal zázrak a změnil přístup celé vlády ke krizi, kterou 
procházíme. Přál bych si to opravdu moc, a proto se nebudu výrazněji nimrat v prvních 
ministrových krocích a změnách v ohlášených opatřeních, které provedl na poslední chvíli. Ale už 
nyní ministr Arenberger čelí kritice za nejasné informování o omezeních, která začnou platit po 
skončení nouzového stavu. Podle některých právníků jedná nový šéf resortu protiústavně. Bývalý 
pan ministr Jan Blatný má můj obdiv za to, jak dlouho dokázal trvat na celkem racionálním 
principu. Ten umožňuje používání jen těch léků, které jsou schválené. Tlak na používání 
neschválené vakcíny Sputnik nakonec vedl k jeho konci. Teď bude zajímavé sledovat, co vše bude 
nový ministr ochoten udělat proto, aby splnil přání pana prezidenta. Jen aby bylo jasno, nemám nic 
proti dobrovolnému očkování jakoukoliv schválenou vakcínou, nejlépe s možností si vakcínu 
vybrat.
Od zítřka se začnou děti vracet do škol. Do tříd se vrátí děti z prvního stupně a do mateřských škol 
předškoláci. Jsem rád, že se nám povedlo přesvědčit ministerstvo školství a děti zdravotníků, 
sociálních pracovníků a zaměstnanců kritické infrastruktury budou do školek a škol chodit v rámci 
nařízení ministerstva zdravotnictví. Nejsou tam zatím všechny profese, které mohly posílat svoje 
děti do školek a škol, ale třeba se jejich výčet povede doplnit. Pochopení ministerských úředníků 
pro situaci v regionech není úplně největší, ale vlastně je to lepší než jejich původní myšlenka, že si 
to mají kraje „nějak“ zařídit sami. Pravidelné testování a nošení ochrany dýchacích cest jako 
podmínka pro výuku ve školách a školách je terčem kritiky od části rodičů. Někteří rodiče posílají 
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ředitelům názory právníků, kteří testování a nošení roušek označují za nezákonné, jiní vyzývají k 
tomu, aby toto opatření v našem kraji neplatilo. 
Každý rodič chce pro svoje dítě jistě jen to nejlepší, také proto vítám možnost pro rodiče být u testu 
přítomen, nebo zajistit test předem a do školy přijít s potvrzením. Část rodičů nejspíš nechá svoje 
děti doma, také to je možnost, jak k celé situaci přistoupit. Přál bych si, aby k rozdílným názorům a 
jejich nositelům i v téhle těžké době panoval respekt. Oboustranně. A aby i odpůrci omezení a 
opatření chápali, že ředitelé škol mají právní odpovědnost za dodržování platných opatření v rámci 
stavu pandemické nouze, který nouzový stav nahradí. A že někteří rodiče nechtějí dávat dětí do škol 
a školek alespoň bez částečného snížení rizika. Koneckonců právě návrat dětí do škol byl jedním ze 
spouštěcích mechanismů, které vedly loni v září k nárůstu počtu nemocných a k vyhlášení 
nouzového stavu 5. října 2020.
Chtěl bych vám poděkovat. Za spolupráci a vše, o co se na úrovni vašich obcí a měst staráte. Do 
nejbližších dní přeji pevné nervy a věřím, že na nouzový stav už budeme jen společně vzpomínat.
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