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říjen 2020
Informační zpravodaj
Vážení spoluobčané,
březnový informační zpravodaj jsem začínal těmito slovy: celý svět žije pandemií COVID 19,
situace a různá opatření či omezení se v naší zemi mění každou chvíli. Nikdo přesně neví, co bude
následovat …… Ani ve snu mě nenapadlo, že až Vám budu psát za šest sedm měsíců další letáček,
budou tato slova nadále aktuální a že situace bude ještě hrozivější, než byla tehdy na jaře. Nezbývá
nám, než zatnout zuby, dodržovat opatření, i když se nám mnohá nelíbí a myslíme si o nich své.
Nejdůležitější je, abychom přes všechny stresy, přes každodenní špatné zprávy, které se na nás valí
z médií, přes všechny zákazy a omezení, kterými nás poněkud chaoticky zásobuje naše vláda,
zůstali pozitivní a optimističtí. S vírou, že to musí jednou skončit a že budeme zase žít svoje
normální, obyčejné, ale relativně šťastné životy.
Na jaře jsem Vám psal o tom, že prodejna s potravinami na tom není dobře a že pokud se nezvýší
tržby, nezbude panu Hebelkovi nic jiného, než obchod zavřít. Na tuto moji výzvu jste někteří
naštěstí zareagovali a obrat prodejny tehdy stoupl. Panu nájemci však nastaly jiné problémy, a to
s pracovními silami a s příchodem prázdnin byl obchod stejně, prý jen dočasně, uzavřen. Když jsem
se v tomto směru snažil pomoci, velmi záhy jsem pochopil, že ona dočasnost by mohla být taková,
jakou jsme v tomto státě již jednou měli. A o to jsem opravdu nestál.
Proto jsem neváhal a vstoupil jsem v polovině července v jednání s řetězcem maloobchodních
prodejen HRUŠKA o zřízení jejich prodejny u nás. Většina zastupitelstva vyslovila souhlas s touto
spoluprací. Zde je ovšem na místě připomenout, že ze strany obce to nebude samozřejmě zadarmo.
V prodejně jsme provedli několik nezbytných požadovaných úprav, zde je nutné poděkovat našim
obecním pracovnicím za dobrou a obětavou práci. I díky tomu Vám mohu oznámit konečně jednu
dobrou zprávu v této těžké době – ve středu 21. října bude v Bělé u Jevíčka otevřena prodejna
potravin a smíšeného zboží maloobchodní sítě HRUŠKA se všemi výhodami a slevami, které
tento řetězec prodejen poskytuje.
Zde je nutné si ale připomenout a uvědomit, že teď už to bude opravdu jen a jen na nás, jak se
bude prodejně dařit, zda ji svými nákupy podpoříme a zda budou všichni zainteresovaní spokojeni.
Pravdou zůstává, že je to po Jednotě a panu Hebelkovi třetí pokus. Pokud by ani tento nevyšel, už
by nám nebylo v tomto směru pomoci, další šance už zcela jistě nebude.
Jak je podnikání na malé vesnici problematické, dokazuje i zavřený hostinec Amerika. Paní Jitce
Šmigurové patří velký dík za to, že se tolik let snažila za nepříliš příznivých podmínek udržet v naší
obci hospodu. Věřte, že kdyby bylo možné podpořit pohostinství podobně jako prodejnu, udělal
bych to, protože hospoda je pro život obce stejně důležitá, jako je důležitý obchod.
Pokud Vás zajímá, co na obci chystáme a připravujeme, tady je alespoň stručný výčet akcí.
Nadále pracujeme na projektové přípravě odkanalizování obce. Budova OÚ již dostala nová okna a
vstupní dveře, dále chceme opravit vstupní prostor, snížit strop podhledy s úsporným osvětlením,
a zrekonstruovat toalety. Fasáda a střecha taktéž volají po opravě. Chceme rozšířit dětské hřiště o
nové hrací prvky i pro větší děti v Bělé a postavit nové dětské hřiště ve Smolné. Před kulturním
domem připravujeme projekty na vznik zcela nového multifunkčního sportovního hřiště a na místě
starých základů bychom chtěli vybudovat zázemí pro venkovní akce KD….. je toho ještě mnohem
víc, ale vše je to o penězích. Proto se budeme snažit maximálně využívat případné dotační výzvy.
Přeji Vám všem zejména pevné zdraví a zachování dobré mysli v této nelehké době.
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