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Construction of a social centre
There used to be a building of the 
former bowling alley in the middle of 
the village which was built voluntarily 
by local citizens in the middle of the 
20th century. It was widely used in 
the past but remained abandoned 
and dilapidated later on. Only a small 
part of the building was used by the 
hunting club as a clubroom. After 
the 2014 municipal elections, people 
came to the municipal council for 
whom the construction of the cultural 
centre became a priority. Projects 
of this type were not sufficiently 

subsidized, so the municipality chose 
a relatively cost-effective solution. 
During the construction works, there 
were significant problems with liquid 
sands, water springs and also with 
the supplier. Since the grand opening 
in July 2019, the premises have been 
widely used by both locals and 
non-residents for private events. The 
municipality and associations organ-
ize social events here as well. The 
council has further big plans to use 
the outdoor premises.

Uprostřed Obce Bělá u Jevíčka stála 
budova bývalé kuželny, postavená v akci 
Zet místními občany v polovině 20. století. 
V minulosti byla hojně navštěvována, 
avšak postupem let zůstala nevyužitá 
a chátrala. Pouze menší část budovy 
užíval myslivecký spolek jako klubovnu. 
Čas od času se objevovaly návrhy na 
přestavbu budovy pro kulturní a spor-
tovní potřeby obyvatel obce s využitím 
prostoru i před kuželnou, ale bohužel 
vždy zůstalo pouze u plánů. Přitom kul-
turní život v obci postupně upadal.

Po komunálních volbách v roce 2014 se 
v zastupitelstvu obce sešli lidé, pro které 
se stavba kulturního domu stala prioritou 
a následně schválili realizaci projektu. 
Poté to byl úkol zejména pro starostu 
obce Petra Nárožného, proměnit sen 
v realitu. Pustil se do toho ve spolupráci 
s místními spolky a podnikateli. Začalo 
se demolicí kuželny, zachována zůstala 
pouze klubovna. Protože projekty tohoto 
typu nebyly dostatečně dotačně podpo-
rovány, obec zvolila poměrně úsporné 
řešení. Stavba neprobíhala snadno, řešily 
se velké problémy s tekutými písky, 
prameny vody i s dodavatelskou firmou.

Od slavnostního otevření v červen-
ci 2019 jsou prostory hojně využívány. 
Místní občané i zájemci z širokého okolí 
přicházejí s objednávkami termínů na 
svatby, rodinné oslavy a jubilea. Obec 
zde pořádá kulturní akce, vystoupení 
divadelních souborů a umělců, setkávají 
se zde senioři, děti i rodiče, místní hasiči 
organizují soutěže o nejlepší pálenku. 
Objekt je pravidelně využíván, a to dělá 
všem, kteří se na jeho realizaci podíleli, 
velikou radost. Vedení obce má další 
velké plány na využití venkovních prostor 
pro multifunkční sportovní hřiště a krytou 
dřevěnou terasu.
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