
Vyjádření starosty k uzavření prodejny potravin „U Vlastičky“

Vážení sousedé,
dovolte mi, abych se pokusil popsat, co se vlastně přihodilo. Slyším totiž, že prý 
za uzavření krámu mohu já, a navíc, že se u toho „chovám hrozně“.
Nájemní smlouva na prodejnu vypršela nájemci, panu Bertholdu Vorlíčkovi, v 
červnu roku 2012. Tehdy pan Vorlíček požádal zastupitelstvo o snížení nájmu na 
1,- Kč z toho prý důvodu, že krám „neprosperuje“. Nevím, kdo panu Vorlíčkovi 
tehdy „nakukal“, že nájem za krám někdy byl celá 1,- Kč. Někdo si zřejmě spletl 
hrušky s jablky, respetive „ordinaci“ s „krámem“. Ordinace byla v dobách, kdy 
sem k nám ještě dojížděl lékař, skutečně pronajata za symbolickou 1,- Kč. Obchod 
je, podle mínění zastupitelstva, něco jiného. Mimochodem, poslední najemce před 
panem Vorlíčkem platil třikrát větší nájem než pan Vorlíček. Od června 2012, kdy 
panu Vorlíčkovi byla zamítnuta jeho žádost (cituji: „Žádám o snížení nájmu na 1,- 
Kč. Vorlíček“ - bez dalších údajů, zda za měsíc či za rok) neproběhlo s ním žádné 
další jednání. Tichým hlasem připomínám, že co se „prosperování“ podniku týče, 
asi to bylo v sezóně výborné. Jinak si nedovedu vysvětlit, že pan Vorlíček (bez 
nějakého předchozího sdělení) krám uzavřel 21.8.2013, a to na deset dnů – do 
konce srpna, aby mohl odjet na dovolenou. Bylo mi na úřadě trapně, vysvětlovat 
doslova desítkám zájemců (obec byla - jako každé léto - plná k prasknutí), co že se 
to stalo, když je krám najednou zavřený...
Koncem října 2013 se zastupitel pan Čapek otázal paní Vlasty, jaké jsou další 
plány s obchodem. Dostalo se mu odpovědi, že krám bude od první soboty v 
listopadu uzavřen, nejspíš do Velikonoc 2014. Jako starosta jsem se v sobotu 2. 
listopadu otázal paní Vlasty na totéž. Její odpověď  byla stejná, a tak, vzhledem k 
tomu, že jsem to po informaci od pana Čapka - bohužel - očekával, předal jsem 
paní Vlastě informaci o okamžitém ukončení spolupráce mezi obcí a panem 
Vorlíčkem. Především kvůli tomu, že s obcí nikdy nijak nekomunikoval a 
nejnověji se chystal krám uzavřít, aniž by nám to předem sdělil. Ještě připomínám, 
že kromě toho, že krámek považuji za součást „sociální sítě“ celé obce, obchod 
nebyl nikdy v době, kdy byl někým provozován, opakuji nikdy, zcela uzavřen na 
celou zimu. 

Navíc: prostory obchodu je naprosto nutné v zimě temperovat, jinak zamrzne voda 
v celé budově úřadu. O tom pan Vorlíček dobře věděl, neboť před časem, v 
průběhu jeho provozování krámku, voda v budově vskutku kvůli netopení zamrzla 
jemu i nám. Odmrazení stálo tehdy dost námahy, zbytečných nervů a ztráty času…

Obec nyní shání nové nájemce. Snad se to podaří.

Martin Schulz

starosta obce Doubice


