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Vážení spoluobčané, 
      v současné době celý svět žije koronavirovou pandemií, situace a různá opatření a omezení se 
v naší zemi mění každou chvíli. Zrovna včera byl vyhlášen nouzový stav. Nikdo přesně neví, co bude 
následovat a jak moc to omezí náš běžný život. Přeji všem, aby se Vám vyhnuly zdravotní problémy 
a aby se vše brzy vrátilo do starých zaběhnutých kolejí našich životů. 
      Ke každodenní starosti lidí patří i zajištění potravin a základních potřeb nutných k životu. My 
v naší obci prozatím máme to štěstí, že si můžeme v klidu nakoupit v místní prodejně a nemusíme 
kvůli každé drobnosti sedat do auta a jezdit do supermarketu.  Mnoho obcí v našem okolí již o tuto 
vymoženost přišlo a teprve teď poznávají, jak je to nepříjemné být bez obchodu. Byl bych velmi 
nerad, kdyby to mělo postihnout i nás. 
      Obchod na vesnici, kromě toho, že nás zásobuje zbožím a potravinami, hraje i důležitou 
společenskou roli. V tomto směru je důležitý zejména pro starší lidi, pro jejich kontakt s okolím. 
Starší občané mnohdy nemají možnost sednout do auta a jet si nakoupit a jsou na místní prodejně 
závislí. Je nutné si uvědomit, že tím, že podpořím svým nákupem místní prodejnu, podpořím 
zároveň svoje starší spoluobčany.  
     Určitě tušíte, kam svými slovy mířím. Ano, situace je vážná, jelikož i přes stále se rozšiřující 
sortiment zboží, tržby v prodejně stagnují a marže stačí pouze na pokrytí stále rostoucích mzdových 
nákladů, o nějakém zisku nemůže být vůbec řeč. Provozovatel p. Hebelka mě upozornil, že pokud 
se v příštích měsících situace nezlepší, bude nucen prodejnu uzavřít. To by byla pro obec a její 
obyvatele velká a nenahraditelná ztráta. Zavření obchodu znamená problém zejména pro starší 
spoluobčany, v dalším také nižší atraktivitu obce a další úprk mladých lidí do měst. 
     Provoz prodejny na malé obci není až tak o podnikání a o zisku, ale má spíš charakter veřejné 
služby. Proto obec investovala nemalé prostředky do zateplení a oprav budovy. Zároveň loni poprvé 
podpořila i dotačně provoz prodejny a věřím, že ke stejnému kroku přistoupí zastupitelstvo obce i 
letos. Zda se nám ovšem podaří místní obchod udržet, závisí jen a jen na nás všech, na občanech 
Bělé u Jevíčka a na tom, zda tam budeme chodit nakupovat. Nikdo nám to nemůže samozřejmě 
nařídit, je to jen a pouze na nás, na naší odpovědnosti vůči sobě, vůči ostatním spoluobčanům i 
vůči naší budoucnosti 
     Na závěr mi dovolte trošku matematiky. Při vydělení průměrného měsíčního obratu prodejny 
počtem všech obyvatel obce vychází na každého občana pouhých 430,- Kč měsíčně utracených 
v místním obchodě. Všichni jistě máme přehled o tom, kolik peněz měsíčně vydáme za potraviny a 
drogistické zboží a víme, že je to několikanásobně vyšší suma.  Z toho plyne jediné, možnosti, jak 
podpořit naši prodejnu tu určitě jsou. Musíme jen chtít. Stačilo by, kdyby se průměrná částka 
utracená obyvatelem Bělé zdvihla řekněme na 600,- Kč měsíčně a bylo by po všech existenčních 
starostech. Stačí jen chtít.  
     Věřím, že se situace zlepší jak ve věci obchodu, tak i v úvodu zmiňované pandemie. Proto mi 
dovolte popřát Vám všem mnoho štěstí a zejména zdraví v této nelehké době. 
 
                                                                        Petr Nárožný – starosta obce 
 
P.S.: Pokud bude zájem, je možné podobný malý informační zpravodaj, vyjadřující se k aktuálním 
tématům, vydávat každý měsíc. 


