Vážení spoluobčané,
Jak jistě víte, Jednota S.D. Svitavy ukončila činnost prodejny potravin v naší obci a nabídla celý objekt
přes realitní kancelář k prodeji.
Zastupitelstvo obce neváhalo a rozhodlo o koupi budovy se zcela jednoznačným záměrem zachování
a znovuotevření prodejny potravin a Vás určitě zajímá, jak realizace tohoto záměru probíhá a kdy bude
obchod znovu otevřen.
Provozování obchodu na malých vesnicích je problematické a ani nám se případní zájemci zrovna
nehrnuli. Po dlouhém jednání jsme se ale nakonec dohodli s p. Martinem Hebelkou, který provozuje
v Jevíčku prodejnu Večerka, na pronájmu objektu za symbolickou cenu a znovuobnovení prodejny
potravin u nás v obci.
Součástí dohody ovšem je provedení rekonstrukce prodejny tak, aby odpovídala současným moderním
trendům v obchodě a aby se i Vám, zákazníkům, obchod líbil a Vy se do něj rádi vraceli. Ve zkratce Vás
chci informovat, co již probíhá a co nás vše ještě čeká. Zahájili jsme kroky k legalizaci přilehlého skladu,
který byl přistaven počátkem osmdesátých let, ale nikdy oficiálně neexistoval, nebyl zapsán v katastru
nemovitostí a uvedený pozemek se bude muset vyjmout ze zemědělského půdního fondu.
Stávající vytápění kotlem na tuhá paliva je nevyhovující, takže jsme zadali zpracování projektové
dokumentace na plynofikaci objektu a následně se bude realizovat nová topná soustava s plynovým
kotlem. Dále se musí natáhnout nová elektroinstalace, provede se snížení stropu s jeho zateplením
a montáží nových osvětlovacích těles a položí se nová dlažba. Současně jsme poptali a objednali nová
okna a vstupní dveře do prodejny, dodací lhůta ale činí 6 - 8 týdnů. Již výše zmíněný sklad se přepaží
příčkou, kdy část bude sloužit prodejně a menší část bude využívána společně s garáží obcí.
Do budoucna počítáme s opravou plotu a brány a se stavbou kontejnerového stání a přemístěním
kontejnerů do areálu objektu, také střecha objektu si brzy zaslouží naší pozornost.
Jak sami vidíte, není toho zrovna málo k tomu, aby obchod mohl znovu přivítat Vás, svoje zákazníky.
Věřím ale, že výsledek bude stát za to, že se nám společně podaří vybudovat moderní fungující
prodejnu, do které se budeme všichni rádi vracet a která zvýší úroveň života v naší obci.
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