Vážení příznivci družstevního obchůdku,
před rokem naše Družstvo VIKTORINA LOCA zahájilo prodej v družstevním
obchůdku v uličce Politických vězňů, ke kostelu Narození Panny Marie.
Dovolte nám na závěr roku krátkou bilanci toho, co jsme společně
dokázali.
Netušili jsme, jak úspěšná a udržitelná bude naše myšlenka; dnes již můžeme
bilancovat.
Nejprve pár čísel pro konkrétnější představu. Během roku jsme několikrát
změnili otevírací dobu obchůdku, než jsme se odhodlali zajistit pravidelný prodej
v pracovních dnech v době od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Za jeden rok
členové družstva v počtu 10 osob dobrovolně odpracovali „pouze“ při prodeji zboží v otevírací době
obchůdku celkem cca 1 200 hodin. Přepočteno minimální hodinovou mzdou se jedná o hodnotu 87 840 Kč,
kterou jsme společně jako družstvo věnovali službě pro místní komunitu. Ve skutečnosti bylo dobrovolně
odpracovaných hodin nutných pro zajištění chodu obchodu více, protože mimo prodejní dobu jsme
vyhledávali a objednávali zboží, některé zboží osobně vozili od dodavatelů, pak jsme naskladňovali z pytlů
do barelů a následně do prodejních sklenic, k tomu je potřeba zahrnout administraci hromadných
objednávek, mytí sklenic, úklid obchůdku a řadu dalších činností nezbytných pro řádný provoz obchodu.
V průběhu roku jsme rozšiřovali nabízený sortiment zboží. Řídili jsme se
myšlenkou, že pokud to bude možné, budeme zajišťovat potraviny přednostně od
místních producentů a nejlépe ve kvalitě bio, a tak podporovat zemědělce i
výrobce potravin; a v souvislosti se šetrným hospodařením pak společně s vámi
chránit půdu, pečovat o naše společné životní prostředí. K základnímu sortimentu
obilovin, luštěnin, ořechů a sušeného ovoce jsme postupně přidávali, často
inspirováni vašim přáním, čepované oleje, sojovou omáčku, umeocet,
lyofilizované ovoce, piškoty, ovocná pyré, šťávy a džemy, mléčné výrobky kravské i
kozí, kvašené zeleninové produkty, oříšková másla a nutky, české ghí. Formou
hromadných objednávek jsme vám zajišťovali bio zeleninu z Velehradu i lokální od
zemědělců z Jistebníku a Pustějova. V průběhu roku také několikrát dodávky
hovězího masa, uzenin, kuřat, kachen a krůt, opět z nejbližšího okolí.
Obchod fungoval jako výdejní místo bedýnek v rámci komunitou podporovaného zemědělství a dodávek
z ekologického hospodářství rodiny Šelongovy z Pustějova. Od června do konce listopadu se zde protočilo
ve čtrnáctidenních intervalech 14 krát 27 bedýnek naplněných čerstvou sezónní zeleninou.

Setkáváme s vámi osobně v obchůdku, prostřednictvím emailů,
facebooku, zřídili jsme webové stránky
www.viktorinaloca.cz. Na začátku června jsme společně s vámi
oslavili Svátek sousedů.
Přijde nám, že – pokud to aktuální situace umožňuje
(nevznikají fronty na zboží ) – stává se obchůdek místem
setkávání nad zajímavými tématy; společně s vámi se nám daří
vytvářet příjemnou atmosféru, zkrátka nejde pouze o suché dodavatelsko-odběratelské vztahy, ale o
příjemné bytí v Příboře, a to je radost.
Na provoz obchodu a činnost družstva jsme nečerpali žádné dotace z veřejných zdrojů, ani jsme nepoužili
žádné bankovní úvěry. Všechno zajišťujeme vlastní osobní prací členů družstva a financujeme z členských
vkladů a osobních úspor družstevníků. Kdykoliv jsme se na vás obrátili s žádosti o konkrétní pomoc, byli
jsme vyslyšeni, takže i řada z vás má zásluhu na rozjezdu a udržení provozu v žádoucím rozsahu.
Nu, a jak dál? Máme smělé plány do budoucna, nejen co se týká rozšiřování sortimentu. Ale nechceme růst
pouze obchodně. V příštím roce bychom se také rádi věnovali propagaci družstevnictví a rozšířili počet
členů družstva o další aktivní a zapálené družstevníky z vašich řad. My se toho nebojíme a věříme, že i pro
některé z vás to může být výzva, kterou se rozhodnete přijmout.
Základní pravidla pro družstevníky konkretizují stanovy družstva, které jsme zveřejnili na našich webových
stránkách. Pokud vyjádříte zájem dozvědět se více podrobnosti o tom, jak to v našem družstvu chodí a kam
směřujeme, rádi vás pozveme na nezávazné setkání, které se uskuteční během příštího měsíce. Tak nám
dejte vědět.
Za členy družstva vám přejeme klidné prožití vánočních svátků. Vždyť opravdu cenné věci v lidském životě
spočívají v prožitku velmi těkavých chvil, které nelze zadržet ani uměle vyvolat. Naplňte v roce 2019 osobní
i profesionální vztahy chvílemi štěstí. K tomu vám přejeme pevné zdraví a sílu.
Příbor, prosinec 2018

