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Vydává obecní úřad

Slovo úvodem
Zima se nám již ozvala. Takto jsem začínal psát minulý rok. A co letos? Zatím to
vypadá na pozdní podzim plný mlh a inverzního počasí. A dokáže počasí ovlivnit naši
náladu? Já myslím, že ano. Při probuzení vidět vycházející slunce je vždy radostnější, než
mít kolem sebe jen tu šedivou mlhu. Ale co, počasí neovlivním. Co ovšem ovlivnit můžu je
to, že najednou v tuto dobu najdu více klidu i času na procházku obcí i okolím. A kéž by se
nám podařilo následujícími řádky přinést v tuto sváteční dobu do vašich domovů trochu
klidu, pohody a dobré nálady.

Zdeněk Píštěk

Vánoční
Fráňa Šrámek
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.
Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.
Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají..."
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Ze zastupitelstva obce.
Dne 11.12. 2013 se konala poslední Veřejná schůze zastupitelstva v tomto roce.
Schůze se zúčastnili pouze 2 občané.
Na začátku všechny přítomné starosta ing. Zdeněk Píštěk seznámil s programem schůze a
program byl jednohlasně schválen.
Druhým bodem schůze bylo schválení úpravy rozpočtu obce snížením o
1 537 000,- Kč. Ing. Jiří Janováč přítomným vysvětlil, že plánované investiční akce tento
rok už neproběhnou a začnou až na jaře příštího roku (rekonstrukce střechy školy) a tím
dochází pro letošní rozpočet k úspoře a je třeba tuto úpravu schválit. Návrh na usnesení
úpravy rozpočtu snížením na straně příjmů a výdajů o 1 537 000,- Kč byl schválen.
Třetím bodem bylo schválení rozpočtového provizoria na rok 2014. Ing. Jiří
Janováč přednesl záměr schválit rozpočtové provizorium, vzhledem k tomu, že rozpočet na
rok 2014 se bude teprve připravovat. Návrh byl jednomyslně schválen.
Následující bod veřejné schůze bylo přednesení návrhu na schválení Obecně
závazné vyhlášky 1/2013 o místních poplatcích. Zkrácené seznámení s touto vyhláškou
nám přednesl starosta ing. Zdeněk Píštěk.
Jedná se o poplatky ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání
veřejného prostranství, poplatek ze vstupného a poplatek z ubytovací kapacity. Vzhledem
k nutnosti aktualizace údajů v této vyhlášce dochází k jejich úpravě. S vyhláškou je možné
se seznámit na jak na webových stránkách, tak na nástěnce obecního úřadu. OZV 1/2013
byla schválena.
Dále bylo schválení Obecně závazné vyhlášky 2/2013, kterou se mění OZV
4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání odstraňování komunálních odpadů. V návrhu usnesení zastupitelstvo navrhlo
zvýšit poplatek za osobu/rok zvýšit o 50 Kč na konečných 530,- Kč os./rok. Důvodem je
větší objem odevzdaných odpadů oproti minulému roku a tím vyšší finanční zatížení pro
rozpočet obce. Návrh na usnesení zastupitelstvo schválilo.
Jako 6. bod schůze byla v usnesení schválena Smlouva o dílo mezi obcí Salaš a
firmou Visualcad s r.o.
Tato změna se týká stavby rozhledny, která bude finacována zčásti panem Petrem
Louckým (39 000,- Kč) a obcí Salaš(30 000,- Kč) . Mezi oběma bude uzavřena smlouva o
spolufinancování. Nyní uzavíráme smlouvu o dílo k vypracování změny č.1 územního
plánu Salaš. Tato Smlouva o dílo byla schválena.
Jako další bylo schválení Smlouvy o dílo – Rekonstrukce střechy školy. Starosta
Ing. Zdeněk Píštěk všechny přítomné poinformoval o průběhu výběrového řízení. Na tuto
zakázku bylo osloveno 5 firem. Obdrželi jsme 3 nabídky:
- Firma Střechy 92s.r.o. nabídkou zhotovení za 3 097 337,- Kč
- Firma STAK-D s.r.o. s cenou zhotovení 2 758 651,- Kč
- DVS line a.s. s nabídkou zhotovení 3 127 466,- Kč
Výběrová komise ve složení ing. Zdeněk Píštěk, ing Pavel Kratina a p.ChovancováHromečková vybrala vítěznou firmu STAK-D s.r.o. jako nejvhodnější a nejlevnější. Jedná
se o výběrové řízení malého rozsahu. Smlouva o dílo s firmou STAK-D s.r.o. na stavbu
,,Obecní bytový dům Salaš č.p.3“ byla schválena.
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Jako bod č.8 bylo seznámení s Plánem inventur pro zabezpečení řádné
inventarizace, kterou vydává starosta obce. Přítomní byli též seznámeni se složením
inventarizačních komisí. Plán inventur byl schválen.
Posledním bodem veřejné schůze byly Různé, v těch nás ing. Zdeněk Píštěk
informoval o tom, že Krajský úřad oznámil navýšení příspěvku obci Salaš za zajištění
dopravní obslužnosti z 60,- Kč na 85,- Kč/osobu. Vzhledem k rostoucím nákladům na
jednotlivé položky dopravní obslužnosti zastupitelstvo s tímto navýšením souhlasí.
Petr Klemeš

Změny v rozpočtu obce
Vzhledem k tomu, že došlo k některým změnám v plánovaných investičních akcích, ale i
k vyššímu plnění daňových příjmů, bylo třeba připravit návrh na změnu rozpočtu.
V příjmech dochází k vyššímu plnění u daně z příjmů fyz.osob (o 100 tis. Kč) a u DPH (o
163 tis. Kč). Dále byl zrušen Fond rozvoje bydlení a jeho zůstatek převeden do rozpočtu
v částce 285 tis. Na druhé straně se opozdilo vyúčtování dotace na stavbu parkoviště, takže
v letošním roce už nelze počítat s plánovaným příjmem 440 tis. Kč. A ke snížení v příjmové
části dojde i v použití zůstatku na účtu, neboť plánovaná rekonstrukce střechy bývalé školy
se z technických důvodů přesouvá na příští rok.
Ke snížení dochází i ve výdajové části rozpočtu, kde nebude vyčerpána hlavně plánovaná
částka pro ZŠ a MŠ Velehrad, z důvodu změny financování. Dále se již letos nezrealizují
územní studie, kde dojde k úspoře a hlavně nedojde k realizaci zmíněné rekonstrukce
střechy na škole. Celkově se tak rozpočet upravuje na částku 5.200.000,- Kč na straně
příjmů i výdajů. Původní výše rozpočtu na rok 2013 činila 6.737.000,- a úpravou č. 3 je
snížena o 1.537.000,- na 5.200.000,- Kč.
Rozpočet na rok 2014 se na straně příjmů bude odvíjet ze skutečnosti letošního roku, takže
daňové příjmy budou činit cca 4 050 tis. Kč, nedaňové příjmy 480 tis. Kč a přijaté dotace
530 tis. Kč. Celkově by příjmy měly činit 5060 tis. Kč. Na straně výdajů bude rozpočet
vycházet z plánovaných investičních akcí jako je rekonstrukce střechy bývalé školy (2760
tis. Kč), zateplení budovy OÚ (1060 tis. Kč), oprava mostu u točny (50 tis. Kč), současně se
přesunula úhrada za přemostění u hřiště na příští rok (650 tis. Kč). Ostatní výdajové
položky budou vycházet ze skutečnosti letošního roku, s menšími úpravami. Nově bude
plánován výdaj na dary pro podporu aktivních společenských a zájmových organizací ve
výši 50 tis. Kč. Celkově tak rozpočet bude vyžadovat dokrytí příjmů ze zůstatku na běžném
účtu ve výši 2.472 tis. Kč.
Jiří Janováč
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Návrh rozpočtu na rok 2014:
PŘÍJMY

par.,pol.

návrh 2014

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné čin.

30 000

1113

Daň z příjmů fyz. osob srážková

90 000

1121

Daň z příjmů právnických osob

850 000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obec

1211

DPH

1511

Daň z nemovitostí

190 000

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu:

165 000

1340

Chataři odpady org. 5001

60 000

1340

Chalupáři odpady org. 5002

16 000

1341

Poplatek ze psů

5 000

1342

Poplatek rekreační

1 000

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

1355

odvod výtěžků z výherních hracích přístrojů

1361

Správní poplatky

2460

Splátky půjček FRB

40 000

4111

Dotace volby

27 000

4112

Dotace na výkon státní správy

68 500

4116

Dotace na výstavbu parkoviště

440 000

1032

Prodej palivového dříví (ekol. vytápění)

200 000

1036

Prodej palivového dříví obecní les

1069

Pronájem pozemků

2119

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

50 000

2141

Chataři-zál.na vodu, opravy

50 000

3613

Pronájem nebytových prostor - obchod, škola

12 000

3632

Pronájem hrobových míst

1 500

3723

Příjmy za sběr odpadu

2 000

3725

Příjmy za tříděný odpad (Ekokom, Asekol)

37 000

6171

Pronájem sloupu Vodafone, ost.nájmy Eon

35 000

6310

Příjmy z úroků a z podílů na zisku

Financování - použití fin.prostředků ze zůstatků na BÚ
CELKEM PŘÍJMY
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VÝDAJE

par.

návrh 2014

1032

Těžba dříví - Interreg

1036

Lesní hospodářství - Obecní les

40 000

2141

Chataři

50 000

2219

Cyklostezka a pozemní komunikace

37 000

2219

Přemostění - lávka u hřiště

2221

Dopravní obslužnost

35 000

3113

Základní a mateřská škola

10 000

3314

Knihovna

20 000

3319

Kultura, kulturní akce - Vítání, Mikuláš

20 000

3341

Rozhlas a televize

10 000

3399

Ostatní záležitosti kultury - důchodci (obědy,dárk.balíčky,zájezd)

65 000

3419

Ostatní tělov.činnost (atletika, hřiště)

35 000

3421

Využití volného času dětí a mládeže (plavání, Neckyáda)

30 000

3429

Mikroprojekt - ost.zájm.činnost

60 000

3613

Budovy, údržba, opravy (zateplení OÚ)

3631

Veřejné osvětlení (el., opravy)

3632

Hřbitov - údržba, výsadba

3635

Úz.plánování - úz.studie

3636

územní rozvoj - jednotná digitální mapa

3639

Komunální služby a územní rozvoj – autobus. zastávka

3639

Kom.služby a územní rozvoj - rekonstrukce střechy býv.škola

200 000

650 000

1 100 000
100 000
4 000
40 000
3 000
200 000
2 760 000

Dotace Mikroregion

20 000

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

12 000

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice

250 000

3723

Sběr a svoz kom.odpadů - plasty, sklo, velkoobj., biol.

100 000

3745

Komunální služby a územní rozvoj

600 000

5512

Hasiči

6112

Zastupitelstvo obce

6118

Výdaje na volby

6171

Činnost místní správy (Obecní úřad)

6310

Služby peněžních ústavů

13 000

6320

Pojištění

20 000

6399

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň za obec)

50 000

6402

Volby zastupitelstvo kraj (vratky dotací)

3639/5329

Dary organizacím
VÝDAJE
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Co rok 2013 dal …. A co bude dál?
Stavební ročenka 2013
Z vyprávění mých prarodičů o dřívějších časech si pamatuji, že každoročně na svatého
Štěpána prováděli hospodáři vyúčtování a vypořádání za uplynulý rok. V přeneseném
smyslu může být pokračováním této tradice i předložená zpráva o činnosti obecního
zastupitelstva v končícím roce, zaměřená na stavební aktivity v obci. V roce 2013 byly
dokončeny následující stavby:
1. Obecní parkoviště u přírodního koupaliště a cyklostezky
V měsíci září byl vydán kolaudační souhlas s užíváním dokončeného parkoviště, stavbu
provedla vítězná firma z výběrového řízení Správa a údržba silnic Slovácka s.r.o.
Uherské Hradiště. Celkové rozpočtové náklady stavby byly 791.000,-, z toho přislíbená
dotace z „Programu rozvoje venkova ČR činila 90% nákladů, to je 711.900,-. Podle
vysoutěžené nabídky však stavba vyšla levněji, o využití vzniklé úspory 262.281,z přislíbené dotace se dále jedná. V návrhu je nákup sněhové frézy, smetáku za
malotraktor, pořízení informační tabule a přístřešek s posezením pro cykloturisty.
2. Chodník podél silnice III/4221 – Přemostění potoka
Lávku přes Salašku, propojující stávající chodníky u hřiště, realizovala firma TUFÍR,
spol. s r.o. Kunovice. Ve srovnání se schválenou dokumentací se odsouhlasila
dodatečná změna stavby, kdy byla ocelová nosná konstrukce nahrazena dřevěnými
lepenými nosníky. Podmínky dané stavebním povolení se beze zbytku dodržely. Horní
dřevěnou část stavby dodala a osadila firma CB s.r.o. Kunovice. Rozpočtové náklady
jsou 606.000,- Kč včetně DPH, stavba je hrazena z rozpočtu obce bez dotace.
Neprodleně po montáži kompletní lávky bude podána žádost o kolaudaci stavby.
Předmětem kolaudačního řízení budou i přiléhající, dosud nezkolaudované chodníky.
3. Stavební činnost jiných investorů
Aktivita jiných investorů v obci a v jejím katastru byla letos poměrně rozsáhlá. V létě
prováděla a.s. Eon ČR výměnu trafostanic a části venkovního vedení VN elektro, podle
předem ohlášených výluk v dodávce el.energie, to zaznamenal každý salašský občan.
Slovácké vodárny a kanalizace a.s. obnovily část havarované kanalizace z místní části
Drahy (stoka H), chodníky a komunikaci uvedly do původního stavu. Na louce za pilou
státní podnik Lesy ČR investorsky zajišťoval výstavbu rybníka s mokřadem na přítoku
Salašky. Při procházkách nebo projížďkách okolím obce je nepřehlédnutelný rozsah
oprav stávajících nebo zřízení nových zpevněných lesních cest – cyklostezek v celém
polesí Přírodního parku Chřiby.
4. Další drobnější stavební akce
Během celého roku se podle potřeby prováděly drobnější akce, mající charakter oprav a
údržby. Největší úsilí si asi vyžádala úprava hřiště po podzimním nájezdu divočáků a
zdevastování hracích ploch. Silami pracovníků při OÚ Salaš i s pomocí brigádníků se
plocha urovnala a znovu zatravnila. Jako ochrana před opakováním celé situace se
plocha hřiště obehnala masivním dřevěným ohrazením, zda to splní očekávaný účel. Na
hřišti se také vybetonovaly základové patky a podchytily se uhnívající sloupy „dětského
hradu“, podél silnice se kamennou drtí zpevnila odstavná ploch pro osobní automobily.
Areál hřiště a jednotlivé parcely byly na náklady obce geodeticky zaměřeny, toto
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zaměření posloužilo jako výchozí podklad pro uzavření dohody o pronájmu
soukromých ploch. Ke konečnému dořešení však stále ještě zbývá zbytečně
komplikovaná situace stánku občerstvení na hřišti.
Za zmínku stojí i další v letošním roce provedené práce, například výměna
osvětlovacích těles v obci včetně hlavního rozvaděče, průběžná údržba rozvodů
místního rozhlasu a veřejného osvětlení, opravy a údržba chodníků a místních
komunikací, udržování zelených ploch.
Všechny letos realizované stavby přispěly každá svým způsobem ke zvelebení obce a
jejího okolí. Jsou přínosem nejen pro stálé obyvatele obce, ale i pro celý mikroregion
Buchlov a pro každého návštěvníka našeho kraje. Kromě uvedených dokončených
staveb připravuje obecní zastupitelstvo průběžně další stavební a rekonstrukční práce.
Jejich hlavním cílem je technické zhodnocování nemovitostí ve vlastnictví obce a řádná
správa veřejného majetku. Uvedené záměry jsou rozpracované v různém stupni
přípravy:
1) Změna ÚP obce č. 1
Ve stadiu projednávání je v současné době zpracovaná změna platného územního
plánu obce. Podchyceny jsou oprávněné požadavky vlastníků některých nemovitostí,
nově je zapracovaná povodňová mapa obce se záplavovým územím, posouzen je
dosavadní průběh zastavování vyčleněných ploch. Dále je zohledněn dopad
novelizace stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., jeho novela k 1.1.2013) a
další vnější vlivy.
2) Obecní bytový dům Salaš č.p. 3 – jinak „Stará škola“
Na základě stavebního povolení a rozvahy o možném financování stavby a jejího
následného provozu bylo rozhodnuto, že se rekonstrukce budovy bude provádět
etapovitě. Projektově je připravena první etapa, která zahrnuje nové zastřešení
celého objektu školy. Byla v souladu s předpisy vypsána soutěž na veřejnou zakázku
malého rozsahu, oslovila se pětice stavebních firem v okolí. Soutěžní nabídku
nakonec podaly tři firmy, a to Střechy 92 s.r.o. Zlín, STAK-D spol. s r.o. Domanín a
DVS line a.s. Uherské Hradiště. Nejnižší cenu dodávky nabídla firma STAK-D, a to
2,758.657,- Kč (včetně DPH). Po odsouhlasení výsledku soutěže zastupitelstvem
obce byla na prosincové veřejné schůzi schválena smlouva o dílo s vítěznou firmou.
Stavba se bude realizovat v květnu až srpnu příštího roku, náklady se budou hradit
z rozpočtu obce bez dotace.
3) Rekonstrukce budovy OÚ č.p. 85
Navržená rekonstrukce zahrnuje zateplení stropu, střechy a fasády, výměnu oken,
dveří a vat, provedení všech souvisejících prací. Předpokládá se financování
s využitím dotační akce „Zelená úsporám“. Projektová firma Mikulík projekty s.r.o.
Uherské Hradiště ve spolupráci s energetickým auditorem TESPORA profi s.r.o.
Vsetín, zpracovala projektovou dokumentaci s rozpočtovým nákladem 1,098.237,Kč. V součinnosti s Energetickou agenturou Zlínského kraje podniká obec potřebné
kroky k tomu, aby uvedená stavba byla v rámci dotační akce zahrnuta do jejího
programu.
4) Most přes Salašku před autobusovou točnou

Salašský zpravodaj

7

Krajní ocelové nosníky mostu jsou zkorodované, mostní konstrukce je ve špatném
technickém stavu. Projektová kancelář RUŠAR mosty s.r.o. vypracovala na zakázku
obce studii s návrhem opravy ve třech variantách:
a) Ponechání mostu bez úprav při snížení jeho dovoleného zatížení, omezení
dopravním značením.
b) Provizorní úprava konstrukce se zvýšením dovoleného zatížení a s omezením
dopravním značením.
c) Generální oprava mostu s výrazným prodloužením doby jeho životnosti –
náklady cca 1,000.000,- Kč.
Vzhledem k finančním možnostem obce se zastupitelstvo momentálně přiklonilo
k variantě b). Stávající ocelová konstrukce mostu se pouze doplní výztužnými
příčníky, jejich montáž okamžitě zvýší zatížitelnost mostu. Nedojde však ke zlepšení
technického stavu ani k zabránění postupu další devastace konstrukce. Hrubý odhad
stavebních nákladů je cca 15.000,- Kč bez úpravy zničeného zábradlí a instalace
doplňujícího dopravního značení. Doprava na mostě se směrovými tabulemi převede
do středního pruhu šířky 3 m, omezí se normální zatížitelnost na Vn= 15 tun, sníží se
povolená rychlost na 30 km/h a z obou stran mostu se vyznačí přednosti v jízdě. Po
mostě se sice dosud bez problémů jezdilo bez jakéhokoliv dopravního značení,
v rámci popsané rekonstrukce se bude muset doplnit. V blízké budoucnosti však
bude nutné uvažovat o generální přestavbě mostu a tak podstatně prodloužit jeho
životnost.
5) Obnovení zastávek autobusů na horním konci obce
Jedná se o přesunutí stávající zastávky autobusu na točně směrem k obci na její
dřívější místo. Stanoviště na točně se bude využívat jen k odstavení autobusu a
k odpočinku řidičů. Je zpracovaná projektová dokumentace na úpravu zpevněných
ploch zastávek v obou směrech tak, aby provedení odpovídalo současným
požadavkům a předpisům. Po získání vyjádření dotčených orgánů státní správy a
správců inž.sítí v daném místě se ihned přikročí k podání žádosti o vydání
stavebního povolení. Rozpočtové náklady této akce činí 187.030,- Kč, stavba se
provede neprodleně po vyřízení administrativních náležitostí (předpokládá se jaro
příštího roku). Provedení stavby bude vyžadovat odkoupení části soukromého
pozemku.
6) Pokračování rekonstrukce „Staré školy“
Souběžně se zastřešením budovy provede obecní zastupitelstvo rozvahu o dalším
postupu stavebních úprav a zahájí se potřebné přípravné práce včetně zajištění
finančních prostředků.
7) Zajištění bezpečnosti přechodu u hřiště
S příslušnými orgány státní správy (MÚ Uherské Hradiště - odbor dopravy, Policie
ČR – DI, Ředitelství silnic Zlínského kraje) projednali zastupitelé obce možnost
zřízení značeného přechodu přes silnici III/4221 mezi hřištěm a stánkem
občerstvení, v dotčeném místě jsou také autobusové zastávky. Schůzka se zástupci
dotčených orgánů proběhla koncem měsíce října přímo na místě s následujícími
závěry:
- Pro vyznačení přechodu nebude nikdy dosažena minimální frekvence chodců
podle normových podmínek.
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Zřízení přechodu by podmínilo řadu dalších stavebních úprav. Bylo by nutno
např. povést zvýšenou nástupní hranu plochy zastávky na straně hřiště, upravit
vjezdy na hřiště, vyloučit parkování automobilů podél oplocení hřiště (bránily by
ve výhledu), zajistit noční osvětlení přechodu a řadu dalších úprav.
- Uvedené orgány doporučují pouze osazení výstražných dopravních značek
„A22- Jiné nebezpečí“ s dodatkovou tabulkou „CHODCI“ v obou směrech
s reflexní podkladovou deskou.
Vzhledem k uvedeným argumentům bude obec řešit situaci pouze doporučeným
osazením dopravních značek a tak jako dosud zajištěním pořadatelského dozoru na
komunikaci při organizovaných akcích na obecním hřišti. Tyto akce se konají
několikrát do roka především v jarních a letních termínech. I když bezpečnost
přecházejících chodců je prvořadá, vynaložené náklady na shora popsané stavební
úpravy by neodpovídaly konečnému efektu.
8) Drobné stavební práce
Nebude se zapomínat ani na stavební práce malého rozsahu na opravy a údržbu
stávajících nemovitostí. Veškerá činnost v tomto směru bude mít i nadále jako
hlavní cíl zlepšování prostředí a životních podmínek v obci. Počítá se například
s prodloužením vodovodu na hřbitově s technickým zajištěním dostatečného tlaku
vody, opravou historických památek (kamenné kříže), a s opravou přítoku vody a
stavidla na požární nádrži. Přímo se bude samozřejmě zajišťovat běžná údržba
technických rozvodů a staveb v obecním majetku, v případě jejich poruch i nutné
opravy.
-

V přípravě výše uvedených staveb se bude pokračovat, tak, aby mohly být v závislosti na
finančních možnostech v dohledné době postupně prováděny. Všechny údaje o
rozpočtových nákladech jednotlivých staveb jsou uváděny včetně DPH ve výši 21%,
přípravné projektové práce nejsou v těchto částkách zahrnuty.
Členové obecního zastupitelstva uvítají další náměty občanů ke zlepšení životních
podmínek a vzhledu obce, každým podnětem se budou seriózně zabývat a vytvářet
podmínky pro realizaci těch nejprospěšnějších projektů.
Ing. Pavel Kratina

Odpady, odpady a zase odpady.
V loňském vánočním zpravodaji jste si mohli přečíst, kolik že bylo pořízeno
kompostérů na bioodpad. Naším cílem při pořízení těchto kompostérů bylo snížení objemu
i hmotnosti vyprodukovaného odpadu a to hlavně toho nevytříděného. Jenže co se nestalo.
V letošním roce můžeme úspěšně konstatovat, že zhruba o 10% vzrostlo množství
komunálního, tudíž nevytříděného odpadu. Nedokážeme jednoznačně určit příčinu, ale
budou učiněna taková opatření, která by nám měla říci, proč některé sběrné nádoby jsou 2-3
dny po vyprázdnění zcela zaplněny, když ještě před pár lety byla jejich kapacita dostatečná.
V každém případě zvýšené množství nevytříděného odpadu má a bude mít vždy
hlavní vliv na cenu, kterou my občané zaplatíme. Pokud chceme zabránit zbytečnému
nárůstu ceny, nebuďme lhostejní k tomu, jak třídíme, kdo a co ukládá do volně stojících
kontejnerů. Buďme vnímaví, zda to nejsou cizí lidé anebo to jsou ti, kdo takto řeší větší
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množství odpadu třeba po úklidu půdy. Další možností k uložení odpadu je sběrný dvůr
„Křižné cesty“. O tomto dvoře toho již bylo taky dosti napsáno a i to, že každý občan zde
má uložení 200kg odpadu zdarma. Jenže tuto možnost z naší obce využívá velmi málo
občanů. Ono zajet na nákup do supermarketu je lákavější, než odvézt třeba starou sedačku,
koberec či okna na tento sběrný dvůr. A tak to nakonec všichni zaplatíme.
Tak co, budeme trochu všímavější a upozorníme na případné neřesti, abychom
nemuseli platit případně i za ty, co si to mají zaplatit sami?
Zdeněk Píštěk a Stanislav Daněk

Něco z dávné historie obecních zákonů
(NA CO SE NAŠI PTAJÍ – sbírka praktických porad z oboru obecní samosprávy,
pozemkové reformy, daní a poplatků, živností a právních věcí soukromých – vydáno
v Praze 1931.)
Veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Podle platného obecního zřízení, článek49., platí pro Čechy ustanovení, že sezení
zastupitelstva jsou veřejná, ale ve zvláštních případech může se zastupitelstvo k návrhu
starosty nebo tří členů zastupitelstva usnésti, aby sezení nebylo veřejné. Toto právo neplatí,
když se má jednati v sezení obecního zastupitelstva o účtech obecních anebo o rozpočtu
obecním. Dále obecní zřízení předpisuje, že posluchači v poradě zastupitelstva nesmějí
vytrhovati anebo přerušovati volné rokování. Když by tak některý z nich činil, má
předsedající právo a jest povinen, když by nejdříve posluchače bez účinku napomenul,
vyzvat jej, aby odešel, popřípadě jej vykázati. Výklad k předpisům obecního zřízení povídá,
že posluchači mají právo jen pasívně zúčastniti se schůze, tj. býti přítomni, nemají však
práva aktivně jednati, tedy do debaty zasahovati nebo hlasovati. Jestli-že starosta vyloučí
jednoho posluchače z veřejné schůze obecního zastupitelstva, neznamená to, že je celá
schůze prohlášena za neveřejnou a tudíž že by museli i všichni ostatní, kteří se tiše chovali,
schůzi opustiti.
Školní rozpočet a právo obcí.
Obecní zastupitelstvo nesestavuje podle nového zákona nikdy školní rozpočet samo, nýbrž
má toliko právo upravovati tento rozpočet. Rozpočet sestavuje místní školní rada, která má
zase právo proti úpravě, provedené obecním zastupitelstvem, podati stížnost. Jedná-li se o
školní obec, sestávající z více takzvaných přiškolených obcí, pak upravuje školní rozpočet
jen to obecní zastupitelstvo, jehož obec nese 80% schodku školního rozpočtu. Kdyby
přiškolené obce s úpravou nesouhlasily, mají právo k stížnosti, tak jako místní školní rada.
Nemá-li žádná ze všech místních obcí ke škole náležejících povinnost nésti nejméně 80%
rozpočtového schodku, pak žádné obecní zastupitelstvo nemá práva rozpočet upravovati,
nýbrž všechny obce, nebo některá z nich, mají právo k stížnosti proti rozpočtu. Když je
školní rozpočet obci doručen, musí tato ve lhůtě 30 dnů provésti usnesení obecního
zastupitelstva, zdali rozpočet schvaluje nebo zdali bude proti němu podána stížnost. Taková
stížnost musí pak býti podána nejdéle do 15 dnů po usnesení obecního zastupitelstva.
Petr Klemeš
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Fotogalerie
Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka
Začátek prosince je ve znamení příprav na vánoce. Aby čekání rychleji ubíhalo,
tak jsme pro děti připravili adventní předvánoční tvoření spojené s mikulášskou nadílkou.
Ve svátečně vyzdobené třídě „bývalé školy“ si mohl každý malý účastník vytvořit vánoční
přáníčko, papírové andílky, kapra z lýka, ozdobit hrníček nebo vytvořit voňavý perníkový
stromeček. Nejeden dospělý si chtěl dokonce sám vytvořit nějaký výrobek…
Kdo měl chuť na nějakou dobrotu, měl možnost se občerstvit z velkého množství cukroví,
které připravily šikovné čertice.
Když se setmělo, dostavil se Mikuláš i s andělem a předal dětem dárky. Ty, které
měly nějaký „hřích“, Mikulášovi slíbily, že se příští rok polepší a budou hodné. Tak
uvidíme…
Co říci na závěr? Opět se podařilo navodit příjemnou atmosféru spojenou s tímto
obdobím, zastavit se a v uspěchané době si užít hezké odpoledne společně s dětmi.
Děkuji ještě jednou všem, kteří mi pomáhali.
Jitka Točková
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Absolventské práce – ZŠ Velehrad
V úterý 17. prosince jsem měla možnost zúčastnit se již 8. ročníku slavnostní
obhajoby absolventských prací žáků 9. tříd ZŠ Velehrad. 14 žáků předneslo prezentaci své
práce na různorodá témata.
Někteří si zvolili jako téma pro práci svého koníčka, kterému se věnují již několik
let (Sportovní gymnastika, Koně, Problematika žákovského fotbalu, Ve zdravém těle
zdravý duch), další si vybraly významné osobnosti dějin (Jaroslav Seifert, Albert
Einstein). Zajímavým tématem byly také dvě práce, které se týkaly hudby. Ovšem ne
moderní hudby, kterou bych vzhledem k věku předpokládala, ale byla to práce na téma
Hudba 70. a 80. let a také samostatná práce na téma Rock´N Roll.
Dalším tématem pro práce bylo místo kde žijeme a okolí (Mikroregion Buchlov,
Velehradská bazilika), také ohlédnutí za letošním výročím 1150 let od příchodu Cyrila a
Metoděje na Velehrad (Konstantin a Metoděj).
Zbývající zaměření se týkalo míst, která by žáci chtěli poznat, a to Francie – Paříž
(a ostatní významné památky této země), USA (tuto prezentaci představil student celou
v anglickém jazyce).
Přehled prací uzavřela poslední žačka tématem velmi aktuálním – Drogová
závislost.
Žáci tyto práce tvořili zhruba 3 měsíce, během kterých konzultovali danou problematiku se
svými pedagogy. Všechny práce mají velmi dobrou úroveň, což ocenili všichni přítomní
hosté.
Nejlepší práce (a byla jich víc jak polovina) byly vyhodnoceny přítomnou komisí a
oceněny dárkem.
Celkový dojem z celé slavnostní akce je opravdu příjemný a velmi mě těší, že
kvalita výuky na ZŠ je na tak dobré úrovni.
Jitka Točková

Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů
rozvoje cestovního ruchu na Buchlovsku.
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov se podílí na rozvoji regionu, který sdružuje 14
obcí: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, Staré
Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad a Zlechov. Na rozloze 15 408 ha zde žije více
než 12 500 obyvatel. Úkolem MAS je podporovat trvale udržitelnou kulturní zemědělskou
krajinu, rozvoj infrastruktury obcí, ale také spolupráci mezi podnikateli a především
spolkovou činnost obyvatel.
V rámci programu LEADER bylo v období 2007–2013 schváleno celkem 51 projektů,
v celkové výši 30,5 mil.
Naše strategie směřuje svou pozornost především k tradicím a jejich přirozenému rozvoji a
podpoře. Díky dotacím se dočkala očekávané opravy střecha kostela a fara, kde bylo
zbudováno nové muzeum. Podařilo se opravit silnice, byly rekonstruovány chodníky,
upraveny parky. To vše by bylo málo, kdyby byli opomenuti lidé a jimi vytvářená bohatá
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struktura spolkové činnosti. Za významné
podpory byly pořízeny nové krojové komplety,
hudební nástroje, pozornost byla zaměřena na
revitalizaci sportovišť i míst pro společná
setkávání. Včelaři byli podpořeni možností
nákupu nových úlů, dalším spolkům bylo
umožněno dovybavení zázemí pro rozvoj
společných aktivit. Dotaci získali drobní
živnostníci a zemědělci, kteří obnovili
technologie a pořídili nové stroje k usnadnění
konkrétních prací. Významnou měrou čerpali
dotace také podnikatelé, kteří se podílejí na
přímém rozvoji cestovního ruchu.
Podporu u nás získal každý, kdo přišel s dobrým nápadem, který vede k rozvoji
našeho regionu v oblasti:
Podpora tradičních řemesel a regionální produkce
FICHE 1 Buchlovsko – Slovácká tradiční řemesla - 3 projekty; 622 925,• Stříbrnice, Vanda Tomáš; Nákup stroje na opracování dřeva
• Velehrad, Marcela Ingrová; Dovybavení nové cukrářské výrobny
• Buchlovice, Jaroslav Crla; Pořízení dodávkového auta na rozvoz keramiky
Podpora tradičních řemesel a regionální produkce
FICHE 2 Regionální produkce na Buchlovsku - 1 projekt; 183 543,• Buchlovice, Dvořan Pavel; Nová technologie pro obdělání vinice, zpracování a
skladování vína - sklep Dvořanů
FICHE 7 Podpora zemědělské činnosti na Buchlovsku - 3 projekty, 1 065 525,• Boršice, Antonín Pondělek; Pořízení taženého postřikovače
• Osvětimany, Lesní družstvo Osvětimany; Pořízení traktoru s lesnickou nástavbou
• Buchlovice, Jiří Černý; Pořízení nových technologií do vinohradu
Cestovní ruch
FICHE 4 Lidé a kultura na Buchlovsku - 2 projekty; 3 199 980,• Boršice, Farnost Boršice; Záchrana kostela v Boršicích - I. etapa - oprava střechy
• Buchlovice, Farnost Buchlovice; Záchrana historicky chráněné budovy fary s
vybudováním centra mládeže a expozicí A. Hrabala
FICHE 8 Stezky a rozhledny na Buchlovsku - 1 společný projekt; 1 363 334,• Obec Břestek; Mariánská vinařská stezka Břestek - Buchlovice
• Městys Buchlovice; Mariánská vinařská stezka Břestek - Buchlovice
Obnova a rozvoj obcí
FICHE 5 Lidé a život na Buchlovsku - 27 projektů; 13 185 687
• Městys Osvětimany, Dvůr na Žabím rynku Osvětimany - dětské a společenské
centrum
• Buchlovice, TJ, Rekonstrukce objektu fotbalových kabin
• Velehrad, Stojanovo gymnázium Velehrad, Dovybavení Kongresového sálu ve
sklepení
• Obec Staré Hutě, Víceúčelové hřiště

Salašský zpravodaj

13

•

Obec Stupava, Hasičská zbrojnice - Oprava sociálního zařízení a střechy, přístavba
pergoly
• Boršice, Materiální dovybavení včelařů ZO
• Buchlovice, Materiální dovybavení včelařů ZO
• Obec Hostějov, Oprava střechy na budově obecního úřadu a kulturního domu
• Obec Břestek, Stavební úpravy sociálního zařízení sportovní haly
• Tupesy, TJ, Revitalizace fotbalového hřiště
• Modrá, Dovybavení střediska Junák pro letní volnočasové aktivity
• Obec Velehrad, Vybavení společenského domu
• Městys Buchlovice, SKATE PARK Buchlovice
• Obec Boršice, Přístavba mateřské školy - I. etapa
• Buchlovice, TJ, Rekonstrukce fotbalové tribuny a kabin
• Salaš, Mykologický klub, Vybavení moderními technologiemi
• Velehrad - Modrá, Vybudování zázemí pro Myslivecké sdružení HÁJ
• Medlovice, LOM, Obnova technického vybavení pro pořádání akcí
• Osvětimany, Farnost Osvětimany, Obnova technického vybavení pro pořádání akcí
• Obec Břestek, Výměna herních prvků u sportovně-rekreační části
• Velehrad, ZŠ, Rozšíření možnosti aktivního využití volného času dětí, mládeže a
obyvatel
• Boršice, FS Pentla, Pořízení příslušenství pro spolkovou činnost
• Břestek, MTBikers, Vybavení cyklistické servisní dílny
• Osvětimany, KK, Pořízení krojů pro dětský soubor Klimentek
• Obec Tupesy, Vybavení prodejních a výstavních prostor Muzea keramiky
• Tupesy, ZŠ, Cimbál pro dětskou cimbálovou muziku
Obnova a rozvoj obcí
FICHE 6 Lidé a prostření na Buchlovsku - 10 projektů; 8 436 461,• Obec Boršice, Oprava ulice Kyjovská/1
• Obec Stříbrnice, Revitalizace ploch u Mateřské školy
• Obec Medlovice, Stavební úpravy pravostranné autobusové zastávky
• Obec Zlechov, Výstavba komunikace v lokalitě "Za hospodou" – I. etapa
• Obec Salaš, Obecní parkoviště u cyklostezky a přírodního koupaliště
• Obec Tupesy, Místní komunikace - od Boršic v obci Tupesy
• Velehrad, Farnost Velehrad, Pořízení techniky pro údržbu ploch
• Obec Medlovice, Posezení u cesty
• Obec Modrá, Revitalizace obce Modrá
• Obec Zlechov, Výstavba chodníků v lokalitě "Za hospodou" – II. etapa
S koncem roku 2013 končí období, kdy jsme měli možnost tyto iniciativy podporovat.
Nezbývá, než vyslovit přání, aby i v budoucnu jedinečných, nápaditých a kreativních
iniciativ přibývalo, aby lidé v mikroregionu měli důvod se setkávat, a společnými silami
tento region rozvíjet.
A aby tomu tak bylo, musíme si dobře rozmyslet, co chceme v budoucnu podporovat, dát
tyto společné myšlenky „na papír“ a následně je zpracovat do dokumentu, který se jmenuje
Integrovaná strategie rozvoje území.
Jan Werich ve své písni zpíval …„Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají
moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když
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všichni všechno všechněm dáme, tak budou všechni lidi všechno mit“. …Čeká nás mnoho
společné práce, ale odměnou nám bude dílo, které nám pomůže do budoucna podpořit
spoustu dobrých myšlenek.
Závěrem mi dovolte touto cestou všem poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát, aby se
Vám i v příštím roce vyhýbaly nezdary, nemoci a neštěstí, aby ve Vašich rodinách vládla
pospolitost, vzájemný respekt a láska a aby byl pro Vás i ten příští rok rokem životní
pohody.
manažerka Marta Polášková, tel.: +420 604 752 044, polaskova@buchlov.cz
Náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice
www.buchlov.cz

Čas adventu na Základní škole Velehrad.
„Já sním o Vánocích bílých, Vánocích, které z dětství znám….“ Dětství je pro většinu
z nás skutečně dobou pohody a bezstarostnosti, časem naplněným láskou a péčí rodičů,
časem, ke kterému se vracíme ve vzpomínkách zvláště ve chvílích, kdy nám není do
zpěvu… Je ale také neodmyslitelně spjato s léty školní docházky, která byla okořeněna
spoustou humorných zážitků, často sloužících k pobavení společnosti ještě dlouho poté, co
se ze žáků stali absolventi… Na co tedy budou moci vzpomínat ti, kteří jsou v roce
2013/2014 školou povinní?
Pro osmnáct z nich bylo 2. září prvním velkým dnem. Svědčily o tom jejich rozzářené
oči i trochu rozklepané ruce a hlásky. Proto byli jistě rádi, že jim pomocnou ruku nabídli
kamarádi ze šesté třídy, kteří budou jejich ochránci po celý školní rok. Společně s ostatními
spolužáky z prvního stupně navštívili prváčci na konci září kino Hvězda v Uherském
Hradišti, kde zhlédli film Rio ve 3D, a také výstavu hub spojenou s přednáškou, která se
uskutečnila na Salaši v místě konání výstavy.
Žáci druhého stupně nebyli také o nic ochuzeni. Jejich třídní učitelé pro ně připravili
výlet do hlavního města Maďarska, Budapešti, spojený s odborným výkladem. Děti si
nejprve prohlédly památky starší, historické části města – Budína – a teprve poté čtvrtě
moderní – Pešť. Cesta do Budapešti byla dlouhá, ale město samotné, jeho atmosféra i
památky nám všechny útrapy vynahradily. Slunné září ukončila návštěva knihovny
v Modré, kde vyslechly děti přednášku „Bezpečnost na internetu“.
Větrný říjen přímo vybízel k tradičnímu pouštění draků. Ať už byli draci zakoupeni, či
doma vyrobení, ve vzduchu vypadali krásně a přinesli spoustu radosti. Starší žáci porovnali
své znalosti z matematiky a přírodních věd v soutěži „Přírodovědný klokan“. Nejlépe si
v testu vedli Nela Obdržálková, Daniel Jurák (oba žáci 8. třídy) a Barbora Gajdošíková
(žákyně 9. třídy).
Herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti si pro děti připravili představení
„Pošťácká pohádka“ (na motivy stejnojmenného díla Karla Čapka), které předvedli
v učebně výtvarné výchovy.
Již tradičně se všichni žáci zapojili do „Sběru papíru“, kterým děti přispívají k realizaci
projektu „Adopce na dálku“. Indka Nisha, kterou jsme takto podporovali téměř sedm let,
byla z databáze vyřazena, takže jsme přijali za vlastní třináctiletou Brigittu Nazareth. Děti
se při shromažďování papíru skutečně snažily, naplnily dva kontejnery a přispěly tak jistě i
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k čistotě naší obce. Pro žáčky prvního stupně si pak jejich třídní učitelky připravily
„Strašidelný bludičkový pochod“.
Listopad začal velmi neobvykle – koncertem tří bubeníků, kteří nám představili
jednotlivé bicí nástroje a zahráli na ně nejznámější pochody a skladby. V týdnu od 11.
listopadu si žáci vyzkoušeli, nakolik ovládají počítač a data z oblasti informatiky v soutěži
„Bobřík“. V kategorii Mini si nejlépe vedly žákyně 5. třídy: Adéla a Nikola Daňkovy a
Tereza Kremplová, v kategorii Benjamin žákyně 7. třídy: Anna Weidenthalerová, Michaela
Čevelová a Romana Mikelová, v nejstarší kategorii Kadet to byli: Anna Kremplová a Jan
Bajaja (oba navštěvují 8. třídu) a Lenka Gavendová (9. třída). Žákyně 9. ročníku, Michaela
Moudrá, se se svým snímkem Archeoskanzenu v Modré probojovala mezi šest nejlepších
fotografií v rámci soutěže „Nafoť ROP Puzzle“, která probíhala po celý minulý rok.
Již tradičně se také na naší škole konává setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol
a odborných učilišť z našeho regionu, jehož prostřednictvím získávají děti bezprostřední
zkušenost s voleným studijním oborem. Letos k nám zavítali např. zástupci Střední školy
průmyslové, hotelové a zdravotní, Obchodní akademie v Uherském Hradišti, Gymnázia ve
Starém Městě, Střední odborné školy letecké v Kunovicích či Střední školy Mesit.
Naše škola se ve spolupráci s knihovnou v Modré zapojila do projektu „Celé Česko čte
dětem“. V rámci výuky českého jazyka čteme na pokračování knihu „(Ne)obyčejný kluk“,
jejímž hrdinou je chlapec s ne zcela normálním obličejem. Kniha má ovšem jeden zásadní
nedostatek – chybí jí závěrečná kapitola – tu budou muset dopsat děti, každé podle svého
vlastního uvážení. Nejlépe hodnocená práce bude poté odměněna.
Prosinec byl a je obdobím očekávání, těšení se na Vánoce. Děti si ve spolupráci
s pracovníky Dětského domu ve Starém Městě mohly v rámci „Vánočních dílniček“ vyrobit
působivé dekorace i dárky. V pátek 13. prosince se pak konal již tradiční „ Vánoční
jarmark“ a zpívání u stromečku.
Za celý pedagogický sbor Základní školy Velehrad Vám přejeme Vánoce, které budou
plné pohody, pokoje a Božího požehnání a budou patřit právě k těm, na něž budou moci
děti i dospělí vzpomínat v dobách méně radostných….
Radomír Válek, ředitel ZŠ Velehrad

80 let Salašského kostela.
Nejvýznamnější dominantou naší obce je jistě náš kostel. Od jeho posvěcení
uplynulo 8. října 2013 již 80 let. Toto významné výročí jsme si připomněli při mši svaté
v neděli 6. října.
Výročí je příležitostí připomnět si význam kostela pro obec zejména v dobách
útlaku a nesvobody, kdy zde hledali útěchu mnozí naši občané. V současnosti významně
poklesl počet pravidelných účastníků bohoslužeb, protože dnešní společnost upřednostňuje
materiální hodnoty před duchovními. Přesto je kostel stále udržován v dobrém stavu
obětavou péčí některých občanů bez nároků na rozpočet obce. Připomínku si zaslouží i ti,
kteří už mezi námi nejsou a kteří před 80 lety stáli u zrodu kostela, kteří finančními dary a
obětavou prací při stavbě se o toto dílo zasloužili. Mezi nimi vzpomeňme paní hraběnku
Berchtoldovou, která tehdy darovala materiál na stavbu kostela.
Stanislav Daněk starší.
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Plán kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2014
LEDEN

Název
Posezení s důchodci

Datum
25.1.

Pořádá
OÚ

ÚNOR

Obecní ples
Turnaj ve stolním tenise

8.2.
15.2.

OÚ
KPS

BŘEZEN

Fašanková obchůzka
Pochovávání basy
Plavání pro mládež a rodiče s dětmi

8.3.
15.3.
15.3.

SDH
SDH
OÚ

DUBEN

Košt slivovice
Otevírání hory
Pietní vzpomínka u Památníku padlých
Stavění máje

12.4.
*
26.4.
30.4.

KPS
Mykologický klub
OÚ
SDH

KVĚTEN

Okrsková soutěž v požárním útoku
Salašská pouť
Kácení máje

*.
18.5.
31.5.

SDH
OÚ
SDH

ČERVEN

Soutěž mladých hasičů o pohár starosty obce

22.6.

OÚ+SDH

12.7.

KPS

2.8.
24.8.
30.8.

OÚ
OÚ
SDH+OÚ

ČERVENEC Závod na kole
SRPEN

Neckyáda
Atletické závody junioři
Závěr Velké ceny - O pohár starosty obce Salaš

ZÁŘÍ

Zájezd pro důchodce s vnoučaty
Zájezd do družební obce Mojš
VI. Výstava hub a ochutnávka houbových pokrmů

ŘÍJEN

Filmová přehlídka

*

LISTOPAD

Zavírání hory
Košt archivních vín

*
22.11.

Mykologický klub
KPS

PROSINEC

Mikulášská nadílka
Štěpánský košt hub ve sladkokyselém nálevu, X. ročník

6.12.
26.12.

OÚ
Mykologický klub

*
20.9.
27.-28.9.

OÚ
OÚ
Mykologický klub
OÚ

* termín bude upřesněn

POZVÁNKA
MYKOLOGICKÝ KLUB NA SALAŠI POŘÁDÁ 26. PROSINCE TRADIČNÍ JIŽ X.
ROČNÍK OCHUTNÁVKY HUB VE SLADKOKYSELÉM NÁLEVU, NA KTERÝ
VŠECHNY PŘÍZNIVCE HOUBAŘENÍ ZVE!
ZÁJEMCI O POSOUZENÍ SVÝCH VÝROBKŮ MOHOU PŘEDAT VZOREK
OZNAČENÝ DRUHEM A VÝROBCEM ČLENŮM MK NEBO NA ŠTĚPÁNA DO
12:00 HODIN NA MLÝNĚ.
PO VYHODNOCENÍ VZORKŮ BUDOU PRVNÍM TŘEM SOUTĚŽÍCÍM PŘEDÁNY
HODNOTNÉ CENY. PRVNÍ DVA VÍTĚZNÉ VZORKY BUDOU REPREZENTOVAT
NA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI V CHOCNI.
DÁLE BUDOU PŘEDÁNY CENY VÍTĚZŮM SOUTĚŽE O 1. HŘIB A NEJTĚŽŠÍHO
HŘIB PRO ROK 2013.
ZAČÁTEK OCHUTNÁVKY JE 14:00 HOD. NA MLÝNĚ.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.
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Evidence obyvatel od 31. 8. 2013 do 20. 12. 2013
Odstěhovaní:

18.9.2013

Milada Zerzáňová, Salaš 5

Přistěhovaní:

21.10.2013
13.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013
18.11.2013

Eva Šimčíková, Salaš E77
Ondřej Habáň, Salaš 11
Ladislav Velgo, Salaš 104
Markéta Velgová, Salaš 104
Vojtěch Velgo, Salaš 104
Ondřej Velgo, Salaš 104

Úmrtí:

31.8.2013

Václav Rezek, Salaš 73

Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni 20.12.2013:
počet obyvatel

Kategorie
Dospělí

329

- muži

170

- ženy

159

Děti 15 - 18 let

10

- chlapci

6

- dívky

4

Děti do 15 let

49

- chlapci

26

- dívky

23

Děti 6-7 let

6

Děti do 3 let

10

CELKEM OBYVATEL
Průměrný věk obyvatel

388
42,83

Jitka Točková

Příjemné prožití svátků vánočních
a hodně štěstí v novém roce
Vám přeje
obecní zastupitelstvo
Další číslo Salašského zpravodaje vyjde v druhé polovině dubna, uzávěrka pro příspěvky bude 18.4.2014.
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