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Slovo úvodem
Tak nám už léto skončilo. Pěkně jsme si užili velmi horkých dnů. Nyní se nám již
hlásí podzim. Noční i denní teploty pořádně klesly a my se připravujeme na topnou sezónu.
Jaký bude podzim? Dočkáme se ještě teplých dní a babího léta? Jak nám asi vykvasí trnky,
pokud je nemáme v teple? A jaká bude z té letošní velké úrody slivovice? Kdybychom měli
věštit zimu dle úrody modrého ovoce, tak na nadcházející by měla být ještě krutější než ta
minulá. Ale nestrašme zimou, když jistě přijde krásně vybarvený podzim, podzim plný
barevných scenérií. S nadcházejícími dny se ovšem stále ještě zkracuje den a přibývá tmy.
Končí práce na zahradě a můžeme se začíst do pěkné knížky. Vždyť jich toliko máme v
místní knihovně. Snad každý si tam dokáže vybrat. A pokud se Vám zdá, že s podzimem se
v obci nic neděje, pozvánky zde ve zpravodaji Vás přesvědčí o opaku.
Tak zapomeňme na nudu a pojďme krásně prožívat každý ten den, i když není
venku zrovna teplo a slunečno.

Zdeněk Píštěk
Další smyšlená pověst o studánce z pera dětí ZŠ Velehrad
Kamenné Potoky
Kdysi dávno žil mlynář, který nebyl moc bohatý.
Ten mlynář měl mlýn na vodní pohon jako každý
jiný, ale potok, u kterého stál jeho mlýn, byl
začarovaný. Ale mlynář to nevěděl. U potoka byly
vzácné kameny, které jen o úplňku za svitu měsíce
změnily směr vody, takže voda tekla do kopce.
Mlýn se zastavil, protože voda v potoce tekla
opačným směrem. Mlynáři přišlo pomoci mnoho
lidí z vesnice, ale nikdo nevěděl, co se s mlýnem
stalo. Mlynář byl nešťastný a odešel za prací do
světa. Dnes tam mlýn už nestojí, zůstala tam na
památku studánka, které se říká kamenné potoky!
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Ze zastupitelstva obce
Od jara do začátku podzimu roku 2013 proběhly v naší obci dvě veřejné schůze
zastupitelstva.
První veřejná schůze se konala 12. června s účastí dvou našich občanů.
Na začátku všechny přítomné starosta ing. Zdeněk Píštěk seznámil s programem schůze a
změnil bod č. 7, (vyřazení Avie). Program byl jednohlasně schválen.
Druhým bodem schůze bylo schválení závěrečného účtu obce za rok 2012. Slova
se chopil ing. Jiří Janováč, který přednesl závěrečný účet za rok 2012. Závěrečný účet obce
včetně zprávy auditora byl v návrhu na usnesení schválen.
Dále se projednalo podání žádosti o převod či odkup pozemků z církevních
restitucí pro obec Salaš. Jedná se převážně o pozemky na katastru Velehradu. Návrh na
usnesení podání žádosti na vytipované pozemky na Arcibiskupství v Olomouci bylo též
schváleno.
Čtvrtým bodem veřejné schůze byla projednána žádost pana Jarmila Vávry o
pronájem části pozemku pč.712 v k.ú. Salaš. Jedná se o pronájem pro nekomerční účely, tj.
úprava prostředí pro vybudování zábavného parku. Pronájem pozemku pč.712 o výměře
1000m2 panu Jarmilu Vávrovi po dobu 5 let za roční nájem 1000 Kč byl schválen.
Jako další bod byl projednán návrh na ukončení fondu FRB pro poskytování
půjček na stavební účely. Z důvodu toho, že o tuto možnost už 2 roky nebyl žádný zájem,
se obecní zastupitelstvo usneslo, že tento fond pro naše občany zruší. Návrh na usnesení
ukončení fondu FRB byl schválen.
Jako 6. bod schůze byl v usnesení schválen odprodej vyvážecí vlečky, která byla
původně koupena pro vyvážení dřeva. Vlečka byla po celý čas nevyužita, proto se
zastupitelstvo rozhodlo ji odprodat.
V různém byli účastníci schůze informováni o projektu Přemostění chodníku přes
potok u hřiště. Tuto stavbu provedeme z vlastních prostředků a v návrhu usnesení bylo též
schváleno vyhlášení výběrového řízení pro tuto stavbu.
Dále bylo vysvětleno zrušení bodu č. 7 o vyřazení vozidla Avie, hasiči mají nový
vůz VW Transporter a vozidlo Avie je nyní bez STK. Proto značky vozidla Avie budou
odevzdány do depozitu a zjistí se, jestli o toto vozidlo má někdo zájem.
Nakonec se o slovo přihlásil pan Lukáš Snopek, který poděkoval za účast na
okrskové hasičské soutěži, pomoc při stavění máje a pozval všechny na Soutěž o pohár
starosty Salaše na 22.6. Na závěr oznámil splnění úkolu vyčištění požární nádrže.
Druhá veřejná schůze se konala 9. září s účastí tří našich občanů.
Úvodem schůze byl jednohlasně schválen stanovený program.
Jako 2. bod programu byl přednesen ing. Jiřím Janováčem návrh na úpravu
rozpočtu přesunem plánovaných finančních prostředků do paragrafu finančních rezerv.
Důvodem je přeplánovaní letošní podzimní opravy střechy až na jaro 2014. Návrh na
usnesení: úprava rozpočtu mezi jednotlivými paragrafy byla schválena.
Následující návrh na usnesení obsahoval schválení Změny Územního plánu č. 1,
tj. výstavbu rozhledny na parcele č. 897. Návrh změny byl projednán s MÚ UH a
pořizovatel ve spolupráci se starostou upravil návrh Zadání dle uplatněných požadavků,
podnětů a připomínek a předložil zastupitelstvu obce ke schválení. Návrh na usnesení byl
schválen.
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Dále byly předneseny dvě žádosti na odkup a pronájem pozemku, jedna se týkala
odkupu části pozemku parc.č. 91 a 92 manželů Škaroupkových. Prodej pozemku navržen za
cenu v místě obvyklou. Druhá se týkala pronájmu části pozemku parc.452 o celkové
výměře pro pana Michala Ježe s návrhem nájmu 100Kč ročně po dobu 5 let. Obě žádosti
byly v návrhu usnesení schváleny.
Pátým bodem jednání bylo schvalování Smlouvy o dílo s firmou Tufír s.r.o., která
se jako jediná přihlásila do výběrového řízení z 3 oslovených firem na zhotovení lávky –
přemostění potoka naproti hřiště. Návrh na usnesení: smlouva byla schválena dle
výběrového řízení VZ/2013/ZMR/1.
Jako šestá se projednala Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR. Jedná se o
oblečení pro hasiče v hodnotě 41 000 Kč a je to bezúplatný převod na obec Salaš. Hasiči si
to sami sehnali a zajistili. Návrh na usnesení o převodu oblečení na obec Salaš byl
schválen.
Po šestém bodě jednání přišlo na řadu schvalování výše nájmu pozemku na
místním hřišti, který nemá obec ve svém majetku a patří manželům Machálkovým.
Dohodnutý návrh na roční nájem ve výši 15 000 Kč naší obcí po dobu 2 let bez
předkupního práva byl schválen.
Dalším bodem byla žádost Mykologického klubu Salaš, kterou přednesla paní
Filípková. Jedná se o finanční výpomoc na profinancování dotace pro tento klub. Jedná se o
částku 75 000 Kč, kterou chtějí členové použít na výpočetní a ozvučovací techniku. Návrh
na usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje návratnou fin. půjčku ve výši 75 tis.
Mykologickému klubu Salaš při získání dotace z MAS s lhůtou splatnosti po obdržení
dotace, ale nejpozději do 2 let od přijetí půjčky.
Předposledním bodem jednání oznámení o obdržení Stavebního povolení na
změnu stavby před jejím dokončením. Konkrétně se jedná o opravu a rekonstrukci bývalé
školy. Rekonstrukce střechy je časově reálná až na jaře, nicméně je třeba co nejrychleji
vyhlásit výběrové řízení, abychom vše potřebné k tomuto projektu stihli včas a s předstihem
připravit a dohodnout. Proto bylo v návrhu usnesení schváleno vyhlášení výběrového řízení
na stavbu ,,Obecní bytový dům Salaš č.p. 3“.
V různém byli přítomní občané seznámeni s uzavřením Dohody spolupráci s
Policií ČR. Policie nás vyzvala k uzavření dohody o spolupráci při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku mezi PČR, KŘPZK, ÚO Uherské Hradiště, obvodní
oddělení.
Petr Klemeš

Zahájení nového školního roku 2013-2014 na Velehradě
V pondělí 2. září jsem byl poctěn účastí na zahájení nového školního roku, které se konalo
v tělocvičně Základní školy Velehrad. Slavnostní projev pronesl ředitel školy Mgr.
Vlastimil Válek, který seznámil žáky a rodiče s tím, kdo bude třídní učitel v jednotlivých
třídách. Také přivítal celou třídu prvňáčků, kteří byli celé škole představeni za doprovodu
svých patronů - spolužáků z vyšších tříd. Od nás ze Salaše nastoupili do první třídy Pavel
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Mizera, Ondřej Zelený, Terezie Hollá a Denisa Hrobařová, která zatím ještě nemá u nás
trvalé bydliště.
Je třeba vzpomenout i na naše žáky Salašáky, kteří slavnostně ukončili základní
školní docházku 28. června tohoto roku a vydali se na další pouť životem: jsou to Anna
Burdová, Štěpán Čevela, Jakub Lysoněk a David Janováč. Přejeme jim, aby byli stejně
úspěšní v dalším vzdělání, jako tomu bylo na Základní škole Velehrad.
Petr Klemeš

Změny v rozpočtu obce
Uplynuly již prakticky tři čtvrtiny roku, takže již můžeme hodnotit, jak se nám
podařilo nastavit letošní rozpočet. A můžeme konstatovat, že zatím je rozpočet naplňován
v souladu s plánem, až na některé nepředvídatelné finanční obraty.
Nejvýznamnější změnou ve výdajové části rozpočtu bude neuskutečnění
plánované výměny střechy na budově bývalé školy. Na tuto akci jsme plánovali částku
2 300 000,- Kč, protože však došlo k opožděnému vydání stavebního povolení ze strany
stavebního úřadu Staré Město, nedojde kvůli počasí k realizaci v letošním roce. Celý záměr,
včetně finančního krytí tak bude přesunut do příštího roku.
V ostatních výdajových položkách dochází jenom k drobným vyrovnáním, na
základě již známých skutečností, jako je například úspora nákladů na „Atletickou
olympiádu mládeže“ a na druhé straně překročení plánovaných výdajů na „Neckyádu“.
Na schůzi zastupitelstva byla schválena žádost Mykologického klubu Salaš, o
poskytnutí půjčky na nákup zařízení, na který má organizace obdržet dotaci. Před
obdržením dotace je však nutné nákup realizovat z vlastních zdrojů. Po obdržení dotačních
prostředků bude půjčka obci vrácena.
Na straně příjmů dochází k významnějšímu snížení u daně z přidané hodnoty. Toto
snížení vychází z dosažené skutečnosti a je v rozpočtu zatím nahrazeno jinými
nepředpokládanými příjmy. Tak byl např. rozpočet navýšen o dotaci na veřejně prospěšné
práce z Úřadu práce, které při sestavování rozpočtu ještě nebyly schváleny. Stejně tak
nebylo možno přesně naplánovat příjmy za průzkumné činnosti prováděné v katastru obce,
u nichž dosavadní příjem již převýšil předpoklad.
Přes tyto pohyby však celková plánovaná výše rozpočtu zůstává nezměněna,
přesuny proběhly jen mezi jednotlivými kapitolami a plánované náklady na výměnu střechy
byly přesunuty do rezervy pro příští rok. Nový změněný rozpočet, schválený
zastupitelstvem obce na schůzi dne 4. září, je níže přiložen.
par.,pol.
1111
1112
1113
1121
1211
1511

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné
čin.
Daň z příjmů fyz. osob srážková
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Daň z nemovitostí
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Kč
700 000
50 000
80 000
800 000
1 804 000
200 000

I.úprava

rozpočet po
úpravě
700 000

-10 000

-166 000

40 000
80 000
800 000
1 639 000
200 000
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1340
1340
1340
1341
1342
1345
1355
1361
2460
4111
4112
4112
4116
1032
1036
1069
2119
2141
3419
3429
3611
3613
3632
3639
3723
3725
3745
6171
6310

par.
1032
1036
2141
2219
2219
2219
2221
3113
3314
3319

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu:
Chataři odpady org. 5001
Chalupáři odpady org. 5002
Poplatek ze psů
Poplatek rekreační
Poplatek z ubytovací kapacity
odvod výtěžků z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Splátky půjček FRB
Dotace volby
Dotace na výkon státní správy
Dotace ÚP
Dotace na výstavbu parkoviště
Prodej palivového dříví
Prodej pal.dříví obecní les
Pronájem pozemků
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
Chataři-zál.na vodu, opravy
přijaté neinvestiční dary (atletika)
přijaté neinvestiční dary - zájmová činnost (pouť)
Příjmy z úroků a z podílů na zisku (účet FRB)
Pronájem nebytových prostor - obchod
Pronájem hrobových míst
Pronájem - škola
Příjmy za sběr odpadu (ve škole)
Příjmy za tříděný odpad (Ekokom, Asekol)
Kompostéry, prodej majetku
Pronájem sloupu Vodafone, ost.nájmy Eon
Příjmy z úroků a z podílů na zisku (bankovní účet)
PŘÍJMY
financování - použití ze zůstatku na BÚ
CELKEM PŘÍJMY vč. financování

VÝDAJE
Těžba dříví - Interreg
Lesní hospodářství - Obecní les
Chataři
Cyklostezka a pozemní komunikace
Parkoviště
Přemostění - lávka u hřiště
Dopravní obslužnost
Základní a mateřská škola
Knihovna
Kultura, kulturní akce - Vítání, Mikuláš
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150 000
55 000
15 000
6 000
2 000
0
10 000
2 000
78 000
27 000
68 500
0
440 000
200 000
20 000
2 000
50 000
40 000
10 000

500
4 500

90 000

30 000
35 000

1 000
10 000
12 000
2 000
2 000
2 000
30 000
3 500
20 000
8 000
4 899 000
1 838 000
6 737 000

Kč
200 000
40 000
40 000
30 000
600 000
525 000
30 000
330 000
20 000
20 000

15 000

0
I.úprava

5 000
-3 000

150 000
55 000
15 000
6 000
2 000
500
14 500
2 000
78 000
27 000
68 500
90 000
440 000
200 000
50 000
2 000
85 000
40 000
10 000
10 000
10 000
12 000
2 000
2 000
2 000
30 000
3 500
35 000
8 000
4 899 000
1 838 000
6 737 000
rozpočet po
úpravě
200 000
40 000
40 000
30 000
605 000
525 000
27 000
330 000
20 000
20 000
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3341
3399
3419
3421
3429
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3639
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6320

Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury - důchodci
(obědy,dárk.bal.,zájezd, beseda)
Ostatní tělov.činnost (atletika, hřiště)
Využití volného času dětí (plavání, Neckyáda)
Mikroprojekt - ost.zájm.činnost
Budovy, údržba, opravy
Veřejné osvětlení (el., opravy)
Hřbitov - údržba, výsadba
Úz.plánování - úz.studie
územní rozvoj - jednotná digitální mapa
Komunální služby a územní rozvoj - škola
Dotace Mikroregion
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice
Sběr a svoz komunálních odpadů - plasty, sklo,
velkoobj., biol.
Komunální služby a územní rozvoj (údržba obce)
Hasiči
Zastupitelstvo obce
Fin.vypořádání (vratky dotací)
Výdaje na volby
Činnost místní správy (Obecní úřad)
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Rezervy
Fin. výpomoc Mykologickému klubu
VÝDAJE

10 000
50 000
20 000
30 000
60 000
150 000
100 000
10 000
100 000
2 000
2 355 000
20 000
10 000
230 000
120 000
600 000
50 000
420 000
3 000
27 000
500 000
15 000
20 000

6 737 000

10 000

-2 000
3 000
1 000
-2 000

-2 300 000

-2000
2 225 000
75 000
0

50 000
18 000
33 000
61 000
150 000
98 000
10 000
100 000
2 000
55 000
20 000
10 000
230 000
120 000
600 000
50 000
420 000
3 000
27 000
500 000
13 000
20 000
2 225 000
75 000
6 737 000

Jiří Janováč

Salašská pouť 2013
V neděli ráno 19. 5. 2013 byla v 8.30 zahájena Staroměstskou kapelou staronová
tradice naší obce Salašská pouť.
V 9.00 hodin byla v našem kostele odsloužena slavnostní mše se vzpomínkou na
Jana Nepomuckého, kterému je náš kostel zasvěcen. Mše se zúčastnili i pozvaní zástupci
družební obce Mojš ze Slovenska.
Po mši se všichni krojovaní, hasiči Salašského SDH ve slavnostních uniformách,
občané a hosté vydali slavnostním průvodem obcí, kde na určených zastávkách hrálo,
zpívalo a tančilo a také se chutnalo a pilo, co bylo připraveno k občerstvení. Ukončení
slavnostního průvodu bylo v Hospodě na Dolině, kde byly již připraveny pouťové stánky
s tradičními jarmarečními produkty.
Ve 14.00 hodin započal v malém přírodním amfiteátru hospody připravený
kulturní program, který nabídl všem zúčastněným i hostům nezapomenutelné zážitky
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z vystoupení pozvaných folklorních souborů a herců. Kulturní odpoledne tradičně započal
populární hudební soubor Svatý pluk a potom následovala Hudební pohádka Ivana Mládka
a Lenka Šindelářové ,,Skřítci“, která zejména menší děti hodně zaujala. Dále postupně
vystoupily velmi kvalitní soubory s blízkého okolí: Folklorní soubor Míkovjan s CM
Slačáci, Ženský sbor z Míkovic, Dětský folklorní soubor z Míkovic a CM Lúčka
z Kudlovic. Závěr programu obstaral opět Svatý pluk. Odpoledne se velmi vydařilo a
věříme, že si každý návštěvník přišel na své.
Touto cestou je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na celé přípravě
celodenního programu, také hlavně těm, kteří strávili odpoledne v prodejních stáncích, a tak
dodali pouti tu správnou atmosféru. Dále také všem, kteří přišli v krojích, jsme rádi, že
tento rok jich bylo zase více a to nás těší. V neposlední řadě děkujeme našim tradičním
sponzorům a závěrem ještě velké poděkování paní Heliové za obětavé zajištění
hromadného zapůjčení krojů, které nám každou pouť velmi pomáhá průvod obohatit.
Petr Klemeš

Neckyáda
Jak rád vzpomínám na letošní netradiční plavidla, která se dne 3. 8. 2013
proháněla po požární nádrži. Celkem se sešlo na 9 plavidel a jen těžce se dalo určit, které
plavidlo mělo vyhrát. Letos porotu plně nahradili soutěžící, případně zástupci soutěžících
dětí. Tato porota mezi sebou vybrala nejlepší plavidlo. Byť všichni byli stejně odměněni,
nejlepší plavidlo – lidožrouti (Kristýnka a Terezka Hollá), získali i putovní pohár. A které
že jsme tam viděli plavidla? Mimo již zmíněné lidožrouty to bylo ZOO v podání SDH
Salaš, Křemílek+Vochomůrka - Daňkovi, Kuchtíkovo sladké překvapení - Točkovi,
Hasičské auto Janováčovi, Černá perla - piráti – Vlčkovi, Salašákův sen
Kromkovi+Úrichovi, Včelka Mája - Snopkovi a Muchomůrka - Veronika Háblová.
Další tradiční soutěží byl přejezd lávky ve dvojicích na trakaři. Tuto disciplínu
vyhráli Petr Vlček a Tereza Vlčková. V soutěži přejezd přes lávku na kole vyhrál Tomáš
Daněk, který zvítězil i loni a nezklamal svým perfektním přejezdem na jednu i druhou
stranu.
Pro nejmenší děti byl připravený dětský bazén, lovení rybiček a pro ty trošku větší
pak soutěž v džberovkách, což je shazování malých PET lahví proudem vody. Zde též
soutěžili i 3 starostové obcí. Nejlepšího času dosáhly Tučapy, druhý byl Salaš a na třetím
místě se umístila Mojš.
Tradičně při neckyádě pořádáme košt utopenců a kvašáků. Jako nejlepší vzorek
utopenců byl označený ten, který dodala Mirka Daňková, vítězný vzorek kvašáků byl od
starosty obce.
Bylo fajn, že této akce se zúčastnilo i 14 zástupců obce Mojš v čele s jejich
starostou.
Celým prosluněným odpolednem nás provázel moderátor Petr Chrástek. Nákup
cen a organizaci měl na starosti náš přípravný a organizační tým, který si bez obětavých
holek nedokáži představit. Všem za přípravu akce i výrobu plavidel patří velké poděkování.
Zdeněk Píštěk
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6. ročník atletických závodů dětí a mládeže
V neděli 25. 8. 2013 se v naší obci uskutečnil již 6.ročník atletických závodů dětí a mládeže
od 3 do 19 let, které pořádáme společně s bývalými atlety Atletického oddílu Slovácká
Slávia. Při dopolední přípravě závodiště nás organizátory trochu rozladila nepřízeň počasí,
kdy bylo zataženo nad celým územím ČR a u nás na Salaši začalo nepříjemně pršet. Začali
jsme se strachovat o uskutečnění závodů a menší zájem rodičů vyslat své ratolesti do takové
nepohody. Byli jsme příjemně překvapeni. I letos se opakovala rekordní účast, to je 86
přihlášených závodníků, z toho 42 mužů (chlapců) a 44žen (dívek) ze Salaše a blízkého
okolí.
15 minut po plánovaném zahájení přestalo konečně pršet a začalo se závodit. Tento
rok se opět závodilo v 6 věkových kategoriích a to v těchto disciplínách: běh na 60m, běh
na 300m, hod koulí, hod diskem, skok do dálky a skok vysoký. V nejmladších kategoriích
byl hod diskem a koulí nahrazen hodem kriketovým míčkem a vynechán skok do výšky.
Nevyšší zastoupení závodníků tento rok bylo v kategoriích chlapců 3-5 let a u dívek
v kategorii 6-8 let. Přesto, že terén závodiště byl rozmoklý a tím byly podmínky pro
kvalitní výsledky ovlivněny, závodníci na to nedbali a sportovali jako na suchu. Rodiče je
mohutně povzbuzovali a tento zdravý doping chlapce i dívky nabudil ke krásným
výsledkům. Unavení a vysílení závodníci po celý čas závodů vyhledávali občerstvení, které
bylo připraveno právě pro ně. Párky, klobásky, nealkoholické nápoje, sladkosti a napečené
cukroví našich žen dodávaly hlavně menším dětem nové síly do dalších disciplin. Na hřišti
bylo i v takovém počasí dosti diváků, kteří také přišli povzbuzovat.
Po ukončení závodů byli všichni sportovci dekorováni perníkovými medailemi a
malými dárky. Ti nejlepší, kteří se dostali na ,,bednu“, tedy stupně nejvyšší, byli odměněni
hodnotnými věcnými dary. Závěrem lze konstatovat, že i letošní závody se i přes nepřízeň
počasí vydařily a každý si odnesl nějaký pozitivní zážitek.
Hodnotné ceny, sponzorské dary a bohaté občerstvení zajistili pravidelní sponzoři: pan Jiří
Kovačič, pořadatel a rozhodčí v jedné osobě, jeho manželka Dáša Kovačičová, firma OKIN
GROUP a.s., firma EXE Jeans, pan Petr Koníček, pan Jarmil Vávra, pan Jaroslav Zemánek,
pan Karel Mareček, pan Miroslav Slavík a paní Ludmila Vaňková. Cukroví do občerstvení
tradičně mimo Dáši Kovačičové, upekly a dodaly Jitka Točková, Karla Mléčková, Mirka
Daňková, Petra Hollá, Vlasta Mikelová, Hana Píšťková a Jarmila Klemešová.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat za profesionální přístup a darovaný čas
pozvaných rozhodčích Slovácké Slávie, kteří k nám obětavě jezdí a mají chuť nám nadále
pomáhat v této ojedinělé akci. Bez nich by to prostě tak kvalitně nešlo, proto ještě jednou
Vám velký dík. Nemůžeme opomenout další poděkování za nezištnou pomoc při organizaci
závodů složce SDH Salaš, Základní škole Velehrad a všem občanům Salaše i z okolí, kteří
nám přispěli svou pomocí k uskutečnění hladkého průběhu závodů. Budeme se těšit zase
příští rok.
Petr Klemeš
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Petr Klemeš
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Podzimní zájezd nejen pro důchodce
Cílem letošního zájezdu bylo město Kunštát a okolí. Přestože jsme ráno vyjížděli za
deštivého počasí, přes den už deštník nebyl vůbec potřeba a nakonec vysvitlo i sluníčko.
První zastávka byla v Olešnici na Moravě, kde jsme navštívili dílnu na výrobu modrotisku.
Tradiční ruční výroba modrotisku překvapila mnohé z nás stejně jako příjemný výklad
majitele dílny včetně ukázky barvení plátna. Tato dílna je poslední původní modrotiskovou
dílnou v Česku, kde se používají dřevěné ruční formy a způsob barvení je stejný jako před
150ti lety.
Další zastávkou byla nedaleká Rudka a tam jsme navštívili jeskyně Blanických rytířů.
Zajímavostí je, že mladý nadaný sochař Stanislav Rolínek ve svých začátcích tesal do skal
hasičskou sekyrkou a půlkou nůžek na stříhání ovcí. Jeho největší a první dílo byla socha
prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, kterou vytvořil v roce 1928 a v tehdejší době se tato
13 m vysoká socha označovala jako největší ve střední Evropě. Bohužel tato socha byla za
II. světové války na základě udání zničena. U jeskyně se nachází také park a galerie pod
širým nebem zároveň. Mladí sochaři zde v rámci mezinárodních sochařských symposií
postupně vytvářejí nové sochy, které zdobí celý park.
Po obědě, na kterém si všichni pochutnali, jsme se přesunuli přímo do města Kunštát, kde
se konal hrnčířský jarmark. Neskutečné množství stánků s rukodělnými výrobky nebylo
možné za necelé dvě hodiny projít a prohlédnout. Ale i z toho, co jsme viděli, jsme si
odnesli zážitek na moc dlouho. Je zajímavé, že tradiční a rukodělná výroba je v dnešní
uspěchané době stále velmi populární a oblíbená, což dokazovalo i množství návštěvníků
na jarmarku.
Na závěr nás čekala prohlídka státního zámku v Kunštátě, který byl teprve v roce 2005
zpřístupněn veřejnosti. Původně to byl hrad, který byl vystaven v polovině 13. století a
patřil mezi nejstarší moravské hrady. V 17. století proběhla přestavba na stávající zámek.
Po roce 1948 byl zestátněn a sloužil jako depozitář Moravského zemského archivu v Brně a
mobilizační sklad ministerstva vnitra. Stále tam probíhají postupné rekonstrukce a opravy.
Interiéry zámku postupně získávají původní podobu, tak jak se tam bydlelo za posledních
šlechtických majitelů. Areál kunštátského zámku je Národní kulturní památkou.
Tímto náš celodenní výlet končí. Shrnula jsem tu ve zkratce vše, co jsme za ten den viděli a
poznali. Přestože složení účastníků zájezdu bylo všech věkových kategorií, každý si našel
něco, co ho nejvíc zaujalo a bude mít na co vzpomínat.
Jitka Točková
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Zpráva o činnosti SDH Salaš za letošní rok
Členové SDH Salaš se v letošním roce díky jejich bohaté činnosti opět nenudili.
Když to v krátkosti shrnu, tak zajímavými událostmi letos bylo tradiční pochovávání basy,
které se probudilo po roční pauze, fašankový průvod obcí, který si slibuje čím dál větší
oblibu, sběr kovošrotu a likvidace sušáku hadic vedle obecního úřadu či stavění a poté
kácení máje. Dále taky neodmyslitelná účast v průvodu při Salašské pouti nebo jako čestná
stráž na pietní vzpomínce u pomníku „padlých“ ve Vápenicích.
Jedním z nejvýznamnějších počinů v letošním roce bylo ovšem pořízení automobilu VW
Transporter pro 7 osob, který nám usnadní dopravu nejen na soutěže, ale i při případném
výjezdu zásahové jednotky.
Ovšem naší hlavní náplní během jara a léta je sportovní činnost a hlavně práce s mládeží.
Letos jsme kromě jednoho závodu celou Velkou cenu okresu Uh. Hradiště, včetně soutěže
na Salaši, s jedním družstvem mladších žáků, ke kterým se ke konci sezóny přidalo
družstvo tzv. předškolních mladších žáků, kteří hlavně u rodičů vzbudili velkou pozornost.
Mladší žáci po závodech sklízeli jak úspěch, tak občas i porážky, ale v celkovém hodnocení
VC jim z toho připadlo výborné 4.místo, za což patří jim a jejich trenérům velká gratulace.
Ve starších kategoriích tomu bylo podobně. V kategorii dorostu jsme letos měli bohužel
pouze jednoho zástupce, Davida Janováče, který zúčastnil pouze okresního kola dorostu.
V ženách letos naše holky obhajovali první místo z loňského roku, to se jim bohužel
nepodařilo, ale i za 2. místo v konkurenci holek z Kunovic, Jarošova a Hřivínova Újezda
patří gratulace. Družstvo mužů letos hodně bojovalo se sestavou, když jim téměř celou
sezónu chyběl snad nejdůležitější článek družstva. Tato situace se bohužel musela odrazit i
ve výsledcích, a tak 6. místo celkově nebylo překvapením. Ale i přesto v některých partiích
týmu bylo vidět mírné zlepšení.
Vrcholem sezóny byla domácí soutěž, na kterou přijelo soutěžit 18 družstev mužů a 5
družstev žen. I přes místy nepříznivé počasí celá soutěž přinesla skvělou podívanou, a to i
díky večernímu programu, kde byla k vidění ohnivá show nebo třeba ohňostroj.
Zatím posledním závodem byla pro naše družstva soutěž „O pohár hejtmana Zl. kraje“
v Jarcové na Vsetínsku, kde bojovali nejlepší družstva z celého Zlínského kraje a kde opět
naše holky obhajovali titul, který jim letos bohužel těsně vyfoukli hasičky z Pravčic a naše
holky nakonec skončili 3. Ovšem moc nechybělo a titul letos málem přivezli muži ze
Salaše, kteří se na soutěži stali skoro překvapením prvního kola a velkou část soutěže
ovládali z prvního místa. Bohužel vydařenější pokusy ostatních družstev ve druhém kole je
jen těsně odsunuli na čtvrtou pozici.
Nesmím ovšem opomenout úspěchy našeho zástupce na soutěžích TFA (Toughest
Firefighter Alive), Michala Janováče, který letos objel celou řadu těchto závodů a na
většině z nich dosáhl skvělého umístění. V neděli 22. 9. se na domácí půdě konal závod O
slovácký džbánek, na který se sjely nejlepší týmy Hradišťska, Hodonínska a Břeclavska.
Salašský mokrý terén dělal všem týmům velké problémy a časy nebyly nijak okouzlující.
Naši muži se nakonec dopracovali na 5. místo ze 13ti zúčastněných.
Jiří Janováč nejmld.
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Mykologický klub Salaš (MK Salaš)
MK Salaš byl založen v roce 2008 hlavními nadšenci pro sběr a zpracování hub všeho
druhu paní Alenou Filípkovou a panem Lubomírem Šafraníkem.
Začátky našeho klubu byly velmi prosté. K výše jmenovaným zakladatelům přibyli další
členové. Připravili jsme plán činnosti a založili kroniku klubu.
Tradičně první akcí v roce je "otvírání hory", které zahajujeme v prostorách hospody Na
mlýně na Salaši v měsíci dubnu. Účast na této akci je veřejná a může se jí zúčastnit každý,
koho zajímají houby a vůbec příroda. Nedílnou součástí otvírání hory je i opékání špekáčků
pro děti i dospělé.
Další akcí, kterou má náš MK v hledáčku je účast na Salašské pouti, kde na naši činnost
upozorňujeme mykologickým stánkem.
Co se týká propagace (plakáty, pozvánky atd.), chtěli bychom touto cestou poděkovat panu
Jiřímu ( Sandy) Novotnému, který vše pro nás dělá s nadšením a bez nároku na odměnu.
Rovněž bychom chtěli velice poděkovat zastupitelstvu obce Salaš v čele s panem starostou
za poskytnutou finanční půjčku na technické vybavení našeho klubu, která bude uhrazena
na základě poskytnuté dotace, kterou jsme obdrželi z fondu MAS.
Mezi další prezentace naší činnosti patří stánková účast na Slavnostech vína v Uherském
Hradišti. Stejně tomu bylo i letos. O náš stánek projevilo zájem velké množství
návštěvníků, kteří si pochutnali na různých houbových specialitách (např. houbové
rohlíčky), prodávaly se zde např. i sušené houby. K vidění byly i fotografie z našich akcí.
Mezi naše další aktivity patří každoroční soutěže o prvního pravého hřiba, a o nejtěžšího
hřiba probíhající sezóny.
Vrcholem činnosti našeho MK bývá každoroční výstava hub spojená s ochutnávkou
houbových specialit připravených na různé způsoby. Této výstavy se zúčastňují též žáci a
studenti okolních škol.
Letošní výstava hub se koná ve dnech 28. a 29.9. 2013 opět v hospodě Na mlýně na Salaši
u Velehradu. Srdečně Vás i Vaše přátele zveme na tuto výjimečnou akci.
Posledními akcemi v roce je podzimní "zavírání hory" a je to takové rozloučení s
houbařskou sezónou a košt zavařených hub, která se koná každoročně na Štěpána.
Pokud Vás zaujala činnost našeho MK Salaš, zajímáte se o houby a máte rádi přírodu,
přijďte mezi nás, nebo nás najdete na našich stránkách http://mksalas.webnode.cz/
Dalibor Hladký
Dovolím si k činnosti MK Salaš napsat poděkování za hodnotné reprezentování jak spolku,
tak i obce na akci „Slovácké slavnosti vína a otevřených památek“. Přeji MK Salaš, aby i
nadále jejich činnost přesáhla katastr obce, nechť vejdou do podvědomí okresu i kraje jako
se to daří SDH Salaš.
Zdeněk Píštěk
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Fotogalerie:
Pouť

Neckyáda

Atletika

Zájezd nejen pro důchodce
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Z činnosti SDH Salaš

MK Salaš na „Slavnostech vína …“

Nikdo nesmí být zapomenut.
My, lidé, býváme často vůči sobě nevděční. V běhu každodenního života
nedokážeme vždy ocenit bezprostředně – jak říkají umělci „na otevřené scéně“ člověka, se
kterým se téměř každodenně stýkáte a spolupracujete, který vám i spoluobčanům nezištně
pomáhá. Není to ze zlomyslnosti či lhostejnosti, ale při každodenních starostech v práci,
rodině či jiných, nemáme na to čas nebo si na to nevzpomeneme a tak to necháváme na
poslední chvíli. A v této situaci jsem i já.
Krátce po svých narozeninách (v dubnu oslavil 92 let), odešel náhle pan František
Hiller. Člověk, přítel, a dobrý občan, s kterým jsem se já, i spoluobčané prakticky
každodenně stýkali a ve veřejných funkcích na MNV spolupracovali zejména v oblasti
místního hospodářství a kultury. Také byl zasloužilým členem hasičského sboru. Pracoval
obětavě, nezištně, jen za symbolickou odměnu.
Odešel v období, kdy se les a celá příroda rozvíjela k novému životu. Les byl jeho
kolébkou i celoživotním posláním. Les osiřel. Zelené prapory korun stromů a jarní vánek
mu mávaly na jeho poslední cestě. Odešla „persona grata“. Františku děkujeme. Čest jeho
památce.
Josef Niesner
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Svůj strom si už můžete pokácet bez běhání po úřadech
zdroj: www.novinky.cz

Jestliže vám na zahradě překáží strom, kterého se potřebujete zbavit, a dosud jste to
odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od 15. července můžete začít kácet bez správního
řízení. Umožňuje to novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (č.
189/2013 Sb.).

Zvětšit obrázek
Jestliže váš pozemek splňuje potřebné podmínky, můžete si na něm stromy kácet podle
svých potřeb.
FOTO: Stihl

Než však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte se, že vaše zahrada splňuje
podmínky pro volné pokácení dřevin. Zahrada je v materiálech ministerstva definována
jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v
zastavěném území obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně.
Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských
osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze
živým plotem.
Památné a jinak významné stromy
Ačkoli se možnost kácení stromů na vlastním pozemku značně uvolnila, existují
výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze. Týkají se dřevin, jež jsou součástí významného
krajinného prvku či stromořadí, anebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Speciálně
památný strom lze kácet jen ve veřejném zájmu, například je-li v havarijním stavu.
Vydržte do vegetačního klidu
Ačkoli vám od 15. července již nikdo nemůže mluvit do záměru pokácet strom na
vlastní zahradě, měli byste respektovat alespoň přírodní zákonitosti.
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Je obvyklé, že se stromy kácejí v období vegetačního klidu, který začíná od 1. října
a končí 31. března. Kácet v této době je i praktičtější, protože stromy jsou bez listů a tedy
lehčí. Také nejsou už plné mízy, čili vlastní práce je čistší.
V době vegetačního klidu především však neponičíte hnízda ptáků na stromě a
nevyrušíte je při hnízdění nebo při péči a mladé, což je trestné. (Zákon zakazuje úmyslně
poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a
odchovu mláďat, pozn. red.)
Kolik to stojí
Pokud si netroufáte pokácet strom sami, můžete se obrátit na specializované firmy.
Ty si mohou účtova částku od 500 korun za strom, až po několik desítek tisíc, v závislosti
na obtížnosti zákroku. Obzvláště v rizikových případech, kdy například korunou stromu
prochází dráty elektrického vedení, nebo se příliš naklání nad dům nebo jiným nepatričným
směrem atd.
www.novinky.cz
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Informace z OÚ
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje ve spolupráci s OÚ Salaš
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Hračky – nepoškozené a kompletní
 Peří, péřové přikrývky a polštáře
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 16. 9. - 27. 9. 2013
čas:
v úřední době na OÚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203

Filmová přehlídka
Proběhne v období podzimních prázdnin 28.10. - 30.10. Vždy v podvečerních hodinách se
na OÚ budou promítat filmy a pohádky pro děti.

Pozvánka
V loňském roce jsme zahájili předvánoční tvoření spojené s Mikulášskou nadílkou. Letos se
tato akce pro všechny malé i větší děti uskuteční v sobotu 7. 12. odpoledne v budově bývalé
školy. Podrobnější informace budou upřesněny koncem listopadu na nástěnce OÚ a na
webových stránkách obce.
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Evidence obyvatel od 1. 2. 2013 do 31. 8. 2013
Odstěhovaní:

18.2.2013
25.3.2013

Metoděj Přerovský, Salaš 201
Josef Rynda, Salaš 210

Přistěhovaní:

29.4.2013
5.6.2013
17.7.2013

Marek Šidlo, Salaš 190
Vlastimila Drábková, Salaš 118
Jan Doležal, Salaš 135

Úmrtí:

26.2.2013
16.5.2013
13.6.2013

Blaženka Krátká, Salaš 22
Anastazie Niesnerová, Salaš 128
František Hiller, Salaš 113

Narození:

14.7.2013
23.8.2013

Izabela Ema Kromková, Salaš 142
Tomáš Procházka, Salaš 15

Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni 31.8.2013:
Kategorie

počet obyvatel

Dospělí

326

- muži

168

- ženy

158

Děti 15 - 18 let

9

- chlapci

5

- dívky

4

Děti do 15 let

49

- chlapci

26

- dívky

23

Děti 6-7 let

9

Děti do 3 let
CELKEM
OBYVATEL
Průměrný věk obyvatel

10
384
43,10

Další číslo salašského zpravodaje vyjde v druhé polovině prosince, uzávěrka pro příspěvky bude 10.12.2013.
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