
                                                 Vložené slovo starosty obce 

 

Drazí přátelé, jak ten čas letí.  

Je to jeden rok a necelé dva měsíce, co zastávám tuto funkci, kterou vnímám jako poslání, kdy jsem 

se zmínil a prozradil na sebe, že pociťuji vůči všem občanům Veletin velkou zodpovědnost. To se 

nezměnilo, stejně jako to, že postavení starosty naší obce beru velmi vážně a s pokorou. Každé 

zaměstnání má to svoje, ale odpovědnost za to, aby občané naší obce byli, co možná nejvíce 

spokojeni se nedá jen tak jednoduše vyjádřit, popsat, splnit. To se musí prožívat. Prožíváme společně 

to, kdy někdo spokojený je a jiný není. Ale tak to v životě a žití prostě je. Malovat si svět pouze na 

růžovo, vidět a řešit rozmanité situace pouze striktním dodržováním různých předpisů a nařízení bez 

možnosti použití zdravého selského rozumu by bylo velmi naivní, leckdy kontraproduktivní. Rád bych 

vám proto poděkoval za trpělivost a pochopení, když ne zrovna vše se daří a podaří. V takovém 

případě tím myslím pouze tolik, jak se říkává – že nic není hned. Vše má svůj čas, i když čekat na něco 

zbytečně dlouho je svým způsobem ubíjející.    

 Tím mám na mysli jeden z největších problémů, který jsem nevěřil, že může kdy nastat, když jsme se 

dostali do nezáviděníhodné situace spočívající v absenci základní obslužnosti obyvatel. Ano, vážení 

přátelé, chybí nám obchod! Věřte, že tato otázka mě velmi trápí a k jejímu zodpovězení bychom se 

měli postavit čelem. Když bylo jasné, že budova bývalé prodejny už zřejmě nebude dále sloužit 

k obchodní činnosti, a podotýkám, že její majitel projevil také snahu pronajmout objekt mimo jiné i 

firmě Hruška, která nabídku odmítla. Ze strany obce byly podniknuty kroky, kdy byly postupně 

osloveny tři subjekty provozující obchodní činnost – Pekárna Javor, firma Coop-Jednota Uh. Ostroh a 

společnost Enapo Zlín, jejichž argumentem bylo to, že jsme malá obec a navíc do Uherského Hradiště 

a Uherského Brodu je blízko, zkrátka, že jsme na „špatném místě“. A to mně bylo ještě sděleno, že 

tzv. pojízdné prodejny nikdo neprovozuje. Neváhal jsem tedy a zkoušel najít cestu v hledání 

potenciálních soukromých osob, které byly v částečném jednání s majiteli bývalého obchodu na 

Vlčnovské ulici, manžely Hrubošovými. Zde se ovšem naskytl problém další, dosti zásadní, a to 

v hygienické vybavenosti, která je v dnešní době věcí základní, potřebnou k provozování této činnosti. 

Základní vybaveností se rozumí voda, topení, což by v konečném důsledku nemusel být až takový 

problém. Stěžejní problém vidím spíše v tom, že každý z oslovených si jednoduše spočítal výhody a 

nevýhody a po úvaze oznámili, že v dnešní době do takového rizika nepůjdou. Ty oslovené osoby byly 

čtyři, přičemž jedna z nich by byla snad ve výhodnější pozici, protože provozuje rozvoz jídla, mohla by 

si tudíž dovolit snad něco víc. Tři osoby byly živnostníci, z toho jedna obchod provozovala v minulosti, 

druhá stále provozuje v jiné obci a třetí, poslední variantou, a já bych se jí vůbec nebránil, bylo 

oslovení osoby vietnamského původu. Tento případný zájemce ovšem nemá z důvodu 

nedostačujících prostor zájem o pronájem nabízeného místa v bývalé prodejně paní Hrubošové, ale 

spíše by dal přednost objektu bývalého obchodu u Vlčnovského potoka, který i nadále splňuje 

veškeré přísné atributy. Tímto zájmem, který je akceptovatelný i z pohledu majitele objektu, za což 

mu velmi děkuji, dovolím si jej tedy nazvat jako oboustranný, vzniká nová, nadějná situace, kdy je 

stav věci ovšem na samém počátku hledání cestiček a řešení, spočívající v konkretizaci veškerých 

podmínek. Jasněji by mohlo být v průběhu ledna, kdy by mělo dojít k podrobnějšímu projednávání 

této situace. Chápu, že mnozí z vás vnímají tuto problematiku jako vysoce nestandardní, ale zkrátka a 

dobře, nemáme bohužel, alespoň prozatím páky na to, někoho přinutit vrhnout se do podnikání 

tohoto druhu, přičemž zároveň podotýkám, že obec není povinna zajistit tuto základní službu. 

V rámci provádění naplánovaných akcí nastalo zdržení například při revitalizaci žlebu na Podkopčí, 

kdy se nějakým záhadným způsobem neustále protahovaly obnovy různých propadlých vyjádření 



v projektové dokumentaci, stejně jako třeba požadovaný samotný souhlas vlastníků sousedních 

pozemků. Nakonec vše proběhlo k naší spokojenosti tak, že výsledkem bylo započetí prací ve vybrání 

alespoň z části – 50ti letého naváženého odpadu a následném zarovnání terénu napříč celým úsekem 

žlebu. V další fázi se počítá se zajištěním plynulého odtoku vody zejména při vydatných deštích ve 

spodní části lokality, zatravněním a výsadbou zeleně, která by měla částečně zpevnit prudký svah.   

Ve stádiu rozpracovanosti je akce sadovnických úprav a renovace zeleně na návsi, kde je návrh nově 

zpracované projektové dokumentace předmětem podání žádosti o dotaci.     

 Úprava hřiště za Habartovým, kdy proběhlo vyrovnání terénu, výběr kamení, skla a jiného odpadu se 

také povedlo dát do stavu normálu. Zde se počítá s případnými dalšími úpravami okolního terénu a 

také s vybavením v podobě mobilního hrazení, aby byla oddělena hrací plocha od potoka.    

 Dalším bodem, který by jednoznačně pomohl ke zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích, 

týkajících se zhotovení chodníku pod mostem ve směru k Hradčovicím, je započetí jednání s majiteli 

pozemků, z nichž zatím téměř všichni se vyjádřili kladně. Zde byl rozlousknut jeden z oříšků, který 

spočíval ve vyvolání dědického řízení s osobou, jež nemá trvalý pobyt v České republice. Jsme 

v očekávání při jednáních posledních tří osob, které nám naše plány snad nebudou chtít zhatit. Poté 

by se mohla rozjet administrace ohledně výkupu dotčených pozemků a následné zpracovávání 

projektové dokumentace, čemuž podléhá právě posloupnost jednotlivých úkonů. Termíny radši 

nebudu vyslovovat, protože během roku jsem několikrát narazil na liknavost a neochotu různých 

úřadů.   

 Dílčím prvním úspěchem bylo alespoň označení křižovatky namalováním středové čáry a osazení 

nových značek, omezujících rychlost u křižovatky směr Uherské Hradiště. Tento poměrně jednoduchý 

úkon si vyžádal dobu realizace celých deset měsíců. Zvýšení bezpečnosti se ale nejvíc dotýká hlavně 

zhotovení chodníku k čerpací stanici s plnohodnotným osvětlením celé křižovatky, kde je zadáno 

zpracování projektu. A právě zde jsme lehce narazili na ony časové problémy, kdy jsme museli 

původně oslovenou osobu nahradit osobou druhou. Nicméně i přesto by měl být tento projekt 

zpracován do termínu 30. dubna a poté se ještě bude čekat dva měsíce na vydání územního 

rozhodnutí. Protože tato akce bude vyžadovat nemalou finanční injekci, pokusíme se projekt 

napasovat na možnost získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kde se dá ušetřit až 

80% nákladů.    S příchodem jara by měla vybraná realizační firma začít s pracemi na zhotovení 

zastřešení výletiště na hřišti za obecním úřadem.    

 Co se zatím moc nepovedlo je to, a za tento stav, přiznám se, jsem zodpovědný z větší části já, že 

dobrý dojem nebudí podoba zábradlí přes Vlčnovský potok u bývalého obchodu – zde je dokončeno 

jednání o vizáži, stejně jako v případě rekonstrukce a výstavby sběrných hnízd, tady jsme také oproti 

původním plánům ve skluzu. Bylo to způsobeno znovuotevřením otázky, jakou že mají mít tato místa 

finální podobu. Konsenzu se podařilo dosáhnout a nyní se dopracovávají konstrukční detaily 

potřebné k zadání při výběru realizační firmy.     

  Zajisté jste si všimli, že po obci jsou průběžně rozmísťovány kontejnery na bioodpad, které se 

s nastávajícím zimním obdobím uskladnili, takže budou k dispozici až na jaro. Chtěl bych vám 

poděkovat za trpělivost při případném čekání, pokud zrovna tato nádoba nestojí v blízkosti vašeho 

obydlí. Co se týká svozu pytlů plastů a papíru, je doba omezená na jedenkrát měsíčně, povětšinou o 

posledním pátku v měsíci. Na tak malou obec, jako jsou Veletiny, je odpadové hospodářství 

postaveno na špičkovou, nadstandardní úroveň. Třeba i tím, že kromě samotných kontejnerů se nám 

podařilo dosáhnout na dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90%, do které spadal 

v našem případě také přípojný nosič kontejnerů, ale hlavně traktor s čelním nakladačem a štěpkovač. 

Celkem nás tedy pořízení této techniky vyšlo na 131.490,- Kč uznatelných nákladů. O veškerou 



techniku, kterou máme k dispozici je ale třeba nějak pečovat, mít ji uskladněnou. Z tohoto důvodu 

zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudování zázemí – garáže v zadní části školního dvorku tak, aby se 

nenarušil ráz této části obce, tzn., že bude vycházet z podoby stodolového typu.     

 Pomalými krůčky chceme také nějak začít zvelebovat okolí neslavně vypadajících, čím dál víc 

chátrajících budov bývalého družstva. Kromě už vykonaných prací – odstranění plotu a výsadby lipové 

aleje ještě plánujeme s demolicí vrátnice, osazením nového plotu a brány, dále s případným 

prořezem rozrůstajících se dřevin. To vše po domluvě se správcem areálu, s vedením firmy Zevos, 

která ukončila nájemní smlouvu s panem Šobáněm. Momentální situace je taková, že objekt má 

nájemníka nového, který začíná s pracemi a úpravami, jež v minulosti prováděny nebyly – mám na 

mysli například výběr jímek. Dle kusých informací se jedná o nájemníka schopného dát tento 

nevzhledný prostor alespoň trochu do pořádku.     

 V části obce, kde se nachází „starý potok“ proběhlo na naše upozornění posouzení dřevin majitelem 

pozemku – Státním pozemkovým úřadem, který shledal kalamitní stav některých stromů, 

ohrožujících bezpečnost osob a majetku. Na náklady majitele byl proveden zdravotní prořez a 

samotné pokácení nebezpečných stromů. Z bezpečnostních důvodů a na základě žádosti občanů 

z před dvou let bylo totéž provedeno na Vlčnovském potoku, kde majitelem jsou Lesy ČR. Aby se však 

jen nekácelo, i nadále hodláme pokračovat ve výsadbě dřevin různých druhů na vytipovaných 

lokalitách našeho katastru. Mimo již provedené výsadby trnek v blízkosti bývalé prodejny potravin, 

lipové aleje podél cesty na Vlčnov u bývalého družstva a výsadby křovin v blízkosti sběrného dvora, 

aby tento alespoň trochu zapadl do okolního rázu, plánujeme postupně se sázením např. po břehu 

Olšavy od soutoku po železniční most, na cestě od křížku směrem na Losky a podél silnice nad čerpací 

stanicí a dál k Hraničce a na dalších volných prostranstvích.     

 Z investičních akcí při zvyšování úrovně vybavenosti nemůžu také opomenout provedení různých 

úprav, které uvedly do plnohodnotných kapacit náš kulturní dům, skýtající útulné, téměř domácí 

prostředí a velmi se osvědčilo při pořádání uskutečněných akcí bohatého „veleckého kulturního 

podzimu“. 

 Tímto bych velmi rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem o tento vzhled přičinili. Stejně 

tak děkuji těm, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a napomáhají k celkovému zvelebování obce. Děkuji 

všem místním spolkům, sdružením a organizacím za jejich ochotu spolupracovat na rozkvětu při 

budování dobrého jména našich Veletin a také všem zaměstnancům obecního úřadu, starajících se o 

co možná bezproblémový chod ve svých určených odvětvích. V neposlední řadě děkuji též členům 

obecního zastupitelstva, kteří svým konstruktivním přístupem napomáhají k co možná 

nejjednodušším způsobům při řešení různorodých situací.      

 Vážení občané, zajisté i vaše připomínky, náměty a případná pomoc, jak už jsem stačil za rok 

působení ve funkci starosty poznat, budou z mé strany vřele vítány. Dveře obecní kanceláře jsou vám 

i nadále otevřené. 

Protože nastávají svátky klidu, pohody, dobra a lásky, neodpustím si závěrem trochu nostalgie, či 

sentimentu, takový lidský vjem.      

 Kouzlo těchto svátků přichází do našich rodin. Určitě dětem září oči při pohledu na vánoční 

stromeček. Dárky otvírají nitro každého člověka. Koledy, poezie, to nám tak krásně zpříjemňuje ty 

radostné chvíle v rodinném prostředí. Jak jsem ale při tradičním předvánočním objíždění domovů pro 

seniory stačil postřehnout, jsou také mezi námi lidé, kteří cítí opuštěnost, osamělost, různé druhy 

trápení, nemoc, bolest ve svém srdci. Proto je před námi úkol. Snažit se umožnit těmto lidem alespoň 

kousek vánoční radosti, zmírnit jejich smutek, jejich strádání. 



 Vzpomínám na jednu starou moudrou pohádku, možná, že ji také znáte: 

 Byl jednou jeden král a ten měl dva syny. Když synové vyrostli a král zestárnul, rozhodl se, že předá 

království tomu, který prokáže, že je moudřejší. Řekl synům: „Dám království tomu z vás, který zaplní 

víc místa v trůnním sále za peníze, které vám dám oběma ve stejném obnosu“. 

Jeden syn koupil stoh slámy a zaplnil trůnní sál víc jak z poloviny. Druhý syn si koupil malou svíčku a 

krabičku zápalek. Když v sále svíčku rozsvítil, zaplnilo její světlo celičký sál od země až do stropu. A tak 

se králem stal druhý syn. 

I my, každý z nás, můžeme z této malé svíčky, z vánočního stromku přinášet naději a lásku, všude 

tam, kde je to potřeba. Proto nechme se zapálit láskou a dobrotou od této vánoční svíčky! Sviťme 

svou laskavostí tam, kde žijeme, ve své rodině, ve svém prostředí, kolem sebe. 

Ze srdce vám přeji hodně zdraví, radost, pokoj, lásku a štěstí nejen o Vánocích, ale po celý nový rok. 

  

                                                                                                                                       Starosta našich Veletin    

                                                                                                                                                          Tomáš Trtek    


