
Vážení zaměstnanci humpoleckých mateřských škol,  

v první řadě Vám chci jménem vedení města Humpolce i jménem Rady města Humpolce velice 

poděkovat za to, že zajišťujete chod našich mateřských školek.  

Nikdo z nás se momentálně nenachází v jednoduché situaci, všichni pociťujeme opatření, která 

schválila naše vláda a nenechává nás to klidnými. O to víc vnímáme, že musíme táhnout za jeden 

provaz, vzájemně si důvěřovat a udělat vše proto, aby aspoň část našich každodenních životů 

probíhala tak, jak jsme zvyklí.  

Rada města Humpolce přijala usnesení, ve kterém se rozhodla zachovat provoz našich mateřinek, ale 

v omezeném režimu. Paní ředitelka Bc. Marcela Němcová má naši plnou důvěru v tom, aby konkrétní 

podobu omezeného režimu nastavila tak, aby eliminovala možné rizikové situace. Jsme s ní kontaktu, 

konzultujeme její postupy a případný výhled do dalších dnů, protože, jak sami jistě pociťujete, situace 

se skutečně mění každým okamžikem.  

Rozhodli jsme se zachovat chod mateřských školek, i když v omezeném režimu, proto, aby tu byly 

především pro děti rodičů, kteří z různých důvodů, a věříme, že podstatných, nemohou zůstat s dětmi 

doma. Mohou to být i rodiče, kteří pracují jako zdravotníci, policisté, hasiči, prodavači, pekaři, kuchaři 

a další, bez kterých se mnoho z nás neobejde. Navíc nejde „pouze“ o děti z Humpolce, ale také o děti 

z místních částí nebo z obcí v rámci ORP Humpolec, pro které bychom v nouzovém stavu měli péči 

také zajistit. O to nás žádal i Kraj Vysočina.  

Vnímáme i jistý psychologický aspekt pro občany našeho města a obcí v rámci ORP Humpolec. Pokud 

se jako samospráva města rozhodneme, že omezíme i další zařízení či služby, které vláda dosud 

neomezila, a mohou k nim patřit třeba školky, školní jídelny, které v současnosti vaří hlavně pro naše 

seniory, dáváme obyvatelům signál, že z nějakého nemohou fungovat ani základní každodenní 

potřeby. A můžeme vyvolat další vlnu strachu. Domníváme se přitom, že je třeba udržet, dokud to 

bude možné, co nejvíce každodenních rituálů, a to pro psychické zdraví každého z nás. Že se naše 

životy neomezují pouze na obavy z možné nákazy, že můžeme chodit do práce, fungovat v rodinách, 

dojít si do obchodu nakoupit, vyzvednout svým prarodičům oběd a podobně. Samozřejmě ale 

s vědomím, že musíme být v nastalé situaci sami co možná nejzodpovědnější a chránit ve svém 

soukromí i v práci nejen sebe, ale i své okolí. Vnímáme, že paní ředitelka Marcela Němcová zavedla 

ve vašich školkách správná bezpečností opatření a my ji za to děkujeme.  

Milí zaměstnanci, věřte, že jste důležitou součástí zajištění základního a zásadního fungování města 

jako garanta, na kterého se občané v této obtížné situaci mohou spolehnout. A jak už jsem zmínil, 

velice si toho vážíme.  
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