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Vydává obecní úřad

Slovo úvodem
Po dlouhé zimě přišlo jaro, příroda se probouzí. Kolik síly je v těch slunečních
paprscích, které nám to teplo přinesou. Slunce je unikátní těleso vesmíru, kolem kterého se
vše točí. Slunce svítí skoro vždy stejně, jen někdy jsou mraky a my ho nevidíme. Když svítí
dlouze a často, pak není vody, tak jako loni se nám to stalo. Zima se snažila nadělit hodně
sněhu, aby vláhový deficit alespoň trochu snížila. A dařilo se jí to dobře. Sněhu napadlo
dosti, byť často brzy roztál, ale pěkně se veškerá voda vsákla. A je jen na nás lidech, jak tu
vodu dokážeme co nejdéle zde v krajině udržet. Provádí se sice různá technická opatření,
ale je to jen obnova toho, co se zde v přírodě již dávno nacházelo. A nepochopení
přírodních zákonů v době minulé, přineslo více škody jak užitku. Voda, zázračná to
tekutina, bez které by život nebyl. Chraňme ji, važme si jí. Nemusí jí být vždy dostatek.

Zdeněk Píštěk

Velikonoce na Salaši
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Ze zastupitelstva obce.
Od začátku roku 2013 proběhly v naší obci dvě veřejné schůze zastupitelstva.
První schůze se konala 9. ledna bez účasti našich občanů.
Na tuto veřejnou schůzi totiž nikdo z Vás občanů nepřišel. Na začátku nás starosta ing.
Zdeněk Píštěk seznámil s programem schůze a ten byl jednohlasně schválen.
Potom ing. Jiří Janováč přednesl návrh rozpočtu na rok 2013, celkově ve výši 6,737.000,Kč na straně příjmů i výdajů. Tento návrh na usnesení byl schválen.
Další bod schůze bylo projednání: Prodej pozemků dle záměru. Starosta všechny přítomné
seznámil se záměrem odprodat následující pozemky: Parc. č. 1052/3 Hrdinovi (chataři) a
parc.č. 1052/4 Dudovi (chataři). Jedná se o pozemky přiléhající k rekreačním objektům a
využívají je právě hlavně majitelé chat. Návrh byl odprodat tyto pozemky za cenu v místě
obvyklou, tj. za 100,- Kč/m2. Návrh na usnesení prodeje pozemků bal též schválen.
Dále byl zveřejněn i záměr k odprodeji pozemku parc. č. 91. Pro nutnost dořešení hranice
mezi parc. č. 91 a 92 byl prodej tohoto pozemku odložen a žadatelé Škaroupkovi budou
pozváni k jednání.
V programu Různé nemělo obecní zastupitelstvo nic k řešení, a protože se z řad občanů
nikdo nedostavil, byla schůze ukončena.
Druhá veřejná schůze zastupitelstva se uskutečnila 6. března 2013 s účastí jen 3 našich
občanů.
Starosta přítomné seznámil s programem schůze a ten byl jednohlasně schválen.
Ing. Jiří Janováč přednesl velmi detailní účetní závěrku za rok 2012, která byla v usnesení
schválena.
Místostarosta pan Petr Klemeš v dalším bodě všechny seznámil s výsledky inventur a
s hlavní zprávou inventarizační komise, která dopadla velmi pozitivně. Výsledky
inventarizace byly schváleny.
Potom přišlo na řadu schvalování návrhů na pořízení změn územního plánu Salaš. Starosta
ing. Zdeněk Píštěk informoval o změnách k územnímu plánu, kterými jsme se zabývali již
v loňském roce. Návrhů na změnu územního plánu přišlo celkem 8 a byly předány na
posouzení MÚ UH odbor architektury. Jednalo se o tyto návrhy:
1) Ing. Jiřího Janováče – změna zemědělské plochy na plochu individuálního bydlení
2) pana Dalibora Šimona – změna ploch rodinné rekreace na plochy individuálního
bydlení
3) pana Petra Louckého – změna zemědělské plochy na plochu pro výstavbu rozhledny
4) pana Ondřeje Horáka – změna zemědělské plochy na plochu pro rekreační chatu
5) pana Vojtěcha Zemánka – změna zemědělské plochy na plochu individuálního
bydlení, rekreace
6) PhDr. Jiřího Chlachuly – změna zemědělské plochy na plochu individuálního
bydlení, rekreace
7) pana Zdeňka Slavíka – změna zemědělské plochy na plochu individuálního bydlení
8) pana Martina Šimoníka – změna zemědělské plochy na plochu individuálního
bydlení
V návrhu na usnesení byla změna 2 a 3 schválena, ostatní změny neschváleny (1,4,5,6,7,8).
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Dále se v usnesení schválila Smlouva o převodu vlastnictví. Jedná se o bezúplatný převod
služebního dopravního prostředku od Krajského ředitelství policie ZK na OÚ Salaš pro
naše hasiče – automobil Volkswagen Transporter.
Nakonec vystoupil pan Jaroslav Špičák, který přednesl Výroční zprávu za rok 2012, a to o
činnosti v oblasti poskytování informací dle Zákona 106/99. Návrh na usnesení: výroční
zpráva byla schválena.
V Různých byly všichni informování o návrhu na usnesení o Smlouvě budoucí s firmou
Perfect – tj. o zřízení práva věcného břemene – souhlas s umístněním energetického
zařízení na pozemku p. č. 286/1. Jedná se o předělání přípojky u staveb – stavba Berger,
připojení kabelu. Za jednorázovou úplatu 2000,- Kč. Smlouva byla v usnesení schválena.
Dále byla dána do čtení na schválení usnesení zvýšená prodejní cena palivového dříví na
rok 2013, která činí 1680,- Kč/m3, což je proti roku 2012 navýšení o 30,- Kč. Navrhnutá
cena byla schválena.
V neposlední řadě starosta naší obce ing. Zdeněk Píštěk seznámil účastníky s dopisem,
který nám přišel na OÚ z MÚ, odbor životní prostředí. V tomto dopisu nám byl sdělen
postoj k problematice škod, způsobených divočáky v naší obci. Tento dopis byl vyvěšen
v nástěnce i na webu OÚ.
Závěrem pan Lukáš Snopek informoval o tom, že soutěž mladých hasičů je přesunuta na
22. 6. 2013, vzhledem k tomu, že hřiště na Salaši je zničeno od divočáků a je nutno jej
napřed opravit.
Petr Klemeš

Zabijačkové speciality
Vůně česneku, tlačenky, jitrnic ovaru se letos kolem bývalé školy linula čtvrtý
pátek v lednu. To vrcholí přípravy na další den, který patřil našim seniorům, kdy nad
zabijačkovými specialitami strávili pěkné odpoledne. Letos se sešlo na 43 seniorů, kteří byli
přivítáni štamprlkou halůzkové, to aby jim lépe trávilo. Pak již se podával klasický
zabijačkový oběd složený z ovarové polévky, pečeného masa, obcházky, zelí a bramboru. A
po vydatném obědě pak už přišla chvilka na společné mudrování při kávě a zákusku. A
protože při tom vzpomínání taky člověku vyhládne, tak se něco drobného na svačinu našlo
z ovaru, tlačenky, podbrabku či jitrnice.
A kdo že se postaral o všechny ty dobroty? Naše šikovné holky. Prostory
nachystaly Jitka s Frantou, jídlo uvařili Jarka Klemešová a Marie Šustrová, zákusek upekla
a pomohla s přípravou obědu Dagmar Kovačičová. A samozřejmě nesmím zapomenout na
naše manželky, které po celou dobu zabijačky byly naší oporou, na děvčata z okolí, která
pomáhala s pečením masa i obcházky, s obshuhou. Všem patří velké poděkování. A
samozřejmě je nutno poděkovat i sponzorům, kteří poskytli prase. Jedná se o Agro Zlechov,
Jiří Kovačič, Jaroslav Zemánek a Pavel Matoušek.
Pokud nám nic nezabrání v konání této akce, jistě se i na rok takto sejdeme, možná
i v hojnějším počtu.
Zdeněk Píštěk
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Fotogalerie:
Zabijačkové Speciality

Plavání

„tobogán“

„nejmladší plaváček“
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Obecní ples
Zimní období není jen o dlouhých nudných večerech, ale je též obdobím
plesovým. I na Salaši tomu není jinak. Byť se zde pořádá jen jeden ples, kde pořadatelství
přebral obecní úřad, je to takový náš domácí ples. Ne jinak tomu bylo i letos 2. 2., kdy se
uskutečnil společenský večer v Hospodě Na Dolině. Opět se podařilo sehnat bohatou
tombolu, vždyť celkem bylo 111 cen. Jako každoročně se v tombole nacházela černá zvěř a
to rovnou 2 kusy (také se jí zde v obci vyskytuje více než dosti) a samozřejmě se našel i
nějaký ten kousek uzeného masa či pár klobásek. Všem dárcům děkujeme za poskytnuté
dary a budeme rádi, když i na rok zachováte přízeň i k této kulturní akci. K tanci a poslechu
hrála kapela Kabrňáci a my po mnoha tanečcích jsme se notně po půlnoci rozcházeli
k domovu. K dobré náladě a pohodě tohoto večera přispělo i dobré zázemí v hospodě, za
což obsluze i provozovateli patří poděkování. Jen je škoda, že letos přece jen bylo méně
hostů. Snad to bylo způsobeno obdobím nemocí, možná i ekonomickou situací. Doufáme,
že příští rok si na tuto akci najdou čas i ti, kteří letos tento ples vynechali.
Zdeněk Píštěk

Turnaj ve stolním tenisu: „Chlapi sobě“
Dne16.3.2013 se konal v Hospodě Na Dolině už tradiční sportovní turnaj ve
stolním tenisu, který uspořádal KPS. Jedná se o turnaj výhradně pro zájemce o čtyřhru.
Přihlásilo se celkem 12 hráčů, kteří byli náhodným losem rozděleni do soutěžních dvojic.
Celkem se tedy utkalo 6 dvojic, a to systémem každý s každým. Téměř každé utkání
nemělo jistého favorita a bylo napínavé až do konce. Někde rozhodovaly těsné bodové
rozdíly, malé chyby nebo nervozita. Některé výsledky byly překvapivé a nikdo neměl nic
jisté. Určité papírové předpoklady favoritů se v některých utkáních také nepotvrdily.
Nakonec byli spokojeni všichni: ti, co skončili na předních místech, ale i ti, kterým se
podařilo porazit papírově silnější soupeře.
Budeme se těšit na další ročník.
Konečné pořadí:
1. Josef Niesner st. – Miroslav Horáček st.
2. Petr Klemeš st. – Radek Motyčka
3. Miroslav Slavík – Slávek Zemánek
4. Jiří Kovačič – Josef Král
5. Pavel Trubačík – Jan Vydržal ml.
6. František Pekáček – Josef Mašlík
Petr Klemeš

Plavání
Každoroční výprava salašských dětí a mládeže do Aquaparku v Uh. Hradišti se
letos uskutečnila v pozdějším termínu, než bývalo zvykem. Ale jak bylo vidět na účasti, 9.
březen vyhovoval všem účastníkům. Všichni si užívali vodních radovánek v zábavné části
aquaparku, kde nechybí vodní masáže, divoká řeka, vodní trysky a další. Pro relaxaci jsou
určeny dva whirpooly s teplou vodou, odkud se nám mnohým nechtělo odejít.
Salašský zpravodaj
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Pro nejmenší děti je šikovně situované dětské brouzdaliště (hned vedle aqua baru,
takže děti jsou na dohled). A jak malí, tak i velcí fanoušci adrenalinu si dostatečně užívali
svezení na tobogánech. Více napoví také fotky ve fotogalerii. Po příjemně stráveném
dopoledni jsme se všichni vrátili v pořádku domů a už se těšíme na příští výpravu za
vodními radovánkami.
Jitka Točková

Černá zvěř a co s ní
Na nástěnce i na našich webových stránkách je možno si přečíst vyjádření
dotčeného státního orgánu, který vykonává dohled nad chovem a lovem zvěře. Z vlastního
vyjádření jsem pochopil, že černá zvěř se sama přemnožila, ale vlastně vše je v normě,
vlastník honitby víc střílet ani nechce a kupte si pořádný plot. Mám pocit, že je to trochu
výsměch všem lidem. Vím, že je tento člověk je pouhým úředníkem, ale tento stav zde trvá
již dlouho dobu a já nezaznamenal ze strany státního dohledu žádnou zvýšenou aktivitu
k řešení tohoto problému. Jen se stále dokola opakuje, že to není jen problém Salaše, ale
celorepublikový, ba i evropský. Ale o to spíše by se nemělo psát „černá zvěř je
přemnožená“, ale mělo by se jednoznačně pojmenovat, kde se stala chyba, kdo tento stav
neuhlídal.
Jelikož se pomoci od státu hned tak nedočkáme, byť na tom stavu má lví podíl,
obec z vlastních prostředků nakoupila pachový ohradník. Jedná se o aplikaci jisté látky
obsažené ve spreji, pokud někdo z občanů projeví zájem bezúplatně vyzkoušet tento druh
ochrany, nechť se přihlásí na OÚ. Po vzájemné konzultaci by se pak přistoupilo k aplikaci
této ochrany.
Zdeněk Píštěk
Ach to hřiště
Již podzimní návštěva černé zvěře na místním hřišti předznamenala problém v jeho
použití pro další činnost sportovních aktivit. Úplnou přeměnu hřiště v pole přeorané
následovalo po dobu zimních měsíců. Nezbylo nic jiného, než sehnat hlínu na srovnání a při
prvním obeschnutí zkusit vhodnou technologií povrch srovnat. Vše se povedlo, jen než se
tráva opět zasela, bylo hřiště opět divočáky navštíveno. No dnes již zde je nainstalovaný
pachový ohradník, který snad alespoň chvíli prasata odradí. Vždyť dovoz hlíny, osetí, a jiné
činnosti vyjdou na více jak 12 tisíc. Proto se do budoucna počítá i s oplocením hřiště, které
by mělo zabránit přístupu černé zvěře na hřiště. Přece jen to je částka dosti vysoká a my
nechceme mít hřiště na pronajímání. My chceme, aby sloužilo všem občanům i
návštěvníkům naší obce.
Za pomoc při dokonalém srovnání povrchu je nutno poděkovat všem, kteří se na
této akci pomáhali. Jmenovitě se o to zasloužil Ing. Jiří Janováč se svými zkušenostmi ze
zemědělské branže, dále pak členové spolků vykonávajících zde svou sportovní činnost,
rodiče dětí, jenž si zde chodí zasportovat a pobavit. Poděkovat je nutno i za brigádnickou
činnost jedné nejmenované organizaci se sympatizanty.
Zdeněk Píštěk
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Studánky
Oblast Salašska je bohatá na studánky. Některá studánka má svou pověst, ale co ty
ostatní? Požádal jsem v rámci spolupráce se ZŠ Velehrad o zapojení dětské fantazie v rámci
výuky českého jazyka o sepsání pověstí i pro ty další studánky. Dílo se povedlo především
zásluhou pana ředitele, učitelů i jednotlivých dětí. A vy si dnes můžete přečíst první ukázku
smyšlených pověstí. Další slohové práce budou otištěny v následujících číslech zpravodaje.
Výtvarné dílo žáků zaměřené na studánky je možno shlédnout v naší obecní vitríně.
Studánka U Lvích hlav
Jednoho dne před mnoha, mnoha lety šel syn hajného z Bunče na houby.
Několikrát prošel les, křížem krážem, ale žádnou houbu nenašel. Najednou uviděl něco
lesklého. Nebyla to žádná houba, ale jen nějaká studánka. Mladému hajnému bylo jasné,
že ho táta nepochválí, když nedonese žádnou houbu. Zklamaný odcházel domů a vzteky
kopal kolem sebe. Najednou se ozval hrozivý rachot a před mládencem se objevila
nějaká postava. Byl to pán lesa, o kterém již několikrátslyšel,ale vždy si myslel, že jsou
to báchorky starých babek. „ Synu hajného, vyrušils mě z mého klidu. Za to Tě
proměním v kámen“., řekl pán lesa. „ Ale prosím Vás, mě je to líto, můj otec dělá tolik
dobrého pro les a já se polepším, když mě neproměníte v kámen. „Slibuji!“ „Dobrá tedy!
Vytesej tady u studánky dvě lví hlavy. Ty hlavy tady budou strážit studánku i les.“ Tak
syn hajného sedl a vytesal do kamene lví hlavy. Moc času mu to nezabralo, protože byl
šikovný řemeslník. A tak je dodnes v hlubinách Chřibů ukryta studánka, které se od té
doby říká : ,,U Lvích hlav.“

napsala Michaela Moudrá, 8. třída

Pověst o Zlacké studánce
Byl jednou jeden král, a ten si myslil, že může mít i postavit vše na světě.
Jednou k němu přišel mladý mlynář. Byl moc chytrý a tak si vymyslel, jestli se dá
postavit studánka, která by měla tu moc, že by v ní rostlo zlato. „Nu, řekl král, zkusit
bych to mohl, ale nic neslibuji.“ „Tak dobrá“ řekl mlynář a odešel se smíchem domů. Král
přemýšlel a pak na to přišel: každý den se do studánky nasype zlato.
Dal postavit studánku, do které dal král nasypat plný hrnec zlata dřív, než
zakokrhá kohout. Ve vesnici se začalo říkat o studánce, ve které roste zlato. Když to
slyšel mlynář, chtěl se o tom přesvědčit. Šel do lesa a studánku pořád sledoval. Zjistil,
že se tam sype každé ráno královo zlato.
A od té doby se jí říká Zlacká…

napsala Kristýna Hollá, 3. třída
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Evidence obyvatel
Odstěhovaní: 18.2.2013

Metoděj Přerovský, Salaš 201

Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni 26. 4. 2013:
počet obyvatel

Kategorie
Dospělí

322

- muži

165

- ženy

157

Děti 15 - 18 let

14

- chlapci

8

- dívky

6

Děti do 15 let

46

- chlapci

24

- dívky

22

Děti 6-7 let

10

Děti do 3 let

10

CELKEM OBYVATEL
Průměrný věk obyvatel

382
43,104

Jitka Točková

Pozvánka:
Tak jako každoročně, i letos se v sobotu dne 27. dubna v 10:00 hodin uskuteční u
památníku padlých ve Vápenicích pietní vzpomínka na tragickou událost z konce druhé
světové války - zavraždění našich spoluobčanů. Zveme všechny občany, aby se přišli
poklonit památce našich hrdinů a připomnět hrůzy války zejména mladým spoluobčanům.
Za Vaši tichou vzpomínku děkujeme!
obecní úřad
MÚ Uherské Hradiště, odbor dopravy – Rozhodnutí o uzavírce
Z důvodu pořádání sportovní akce XI. ročníku motocyklových závodů „Slovácký okruh“
bude úplná uzavírka silnic II/428 (ul. Velehradská) a III/42824 (ul. Huštěnovská) ve Starém
Městě.
Termín uzavírky: 4. 5. v době 8:00 – 21:00 hod.
5. 5. v době 8:00 – 20:00 hod.
Další číslo salašského zpravodaje snad vyjde v měsíci září, uzávěrka pro příspěvky bude 12. 9. 2013.

Salašský zpravodaj

8

