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Slovo úvodem
Loni touto dobou jsem psal o dlouhé zimě a o vodě. A nyní víme, že po skončené
zimě je zatím vody moc málo. Vždyť tak málo sněhu za celou zimu já snad ani nepamatuji.
To sucho je vidět snad všude. Poslední dny nám počasí snad nadělilo trochu deště, ale pro
spodní vody to je stále málo. Ukazuje se, že Salaš je opravdu ve srážkovém stínu, vždyť
kolikrát jsme již zažili, jak nás mraky obcházejí a všude v okolí zaprší, jen zde ne. Snad ty
další dny i týdny přinesou více vody. Ale snad jí nebude zase tak moc, aby nám způsobila
pohromu. Tu taky známe. Když okolní lesy vodu neudrží, pak pohroma je v obci.
Počasí v obci jistě neovlivníme. Musíme se naučit žít s těmito výkyvy přírody, byť
jich bude prý přibývat. Nikdo z nás nevíme, co nám počasí připraví za několik desetiletí,
zda voda nebude něčím pro nás moc vzácným.

Zdeněk Píštěk

Modlitba za vodu (Jan Skácel)
Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní
Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd
A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek
Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
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Ze zastupitelstva obce.
Dne 8.1. 2014 se konala první Veřejná schůze zastupitelstva v tomto roce.
Schůze se zúčastnil pouze 1 občan.
Na začátku Veřejné schůze všechny účastníky přivítal starosta ing. Zdeněk Píštěk a
seznámil je s programem schůze. Program byl jednohlasně schválen.
Druhým bodem schůze bylo schválení rozpočtu obce na rok 2014. Ing. Jiří
Janováč všechny seznámil s kompletním rozpočtem na tento rok. Celkový rozpočet činí
7.600.000,- Kč na straně příjmů i výdajů. Rozpočet byl schválen.
Třetím bodem bylo přednesení změn v oblasti odměňování členů zastupitelstev
Ing. Zdeňkem Píšťkem, které schválila vláda ČR 18.12.2013 na svém zasedání. U
neuvolněných členů zastupitelstev je třeba tuto změnu schválit. Jedná se o navýšení odměn
na úroveň roku 2012. U neuvolněného starosty tímto dochází ke změně výpočtu odměny
(60% z odměny, která náleží uvolněnému starostovi). Obecní zastupitelstvo tento návrh na
zvýšení odměny pro stávající zastupitelstvo neschválilo.
Následující bod Veřejné schůze bylo schvalování dlouhodobého rozpočtového
výhledu na období 2014—2017, které nám načrtl ing. Jiří Janováč. Hlavně se jedná o
opravy budov školy a obecního úřadu, stavbu další etapy chodníků a výstavba obecních
zastávek ČSAD. Rozpočtový výhled byl schválen.
Posledním bodem Veřejné schůze se projednala Smlouva o dílo – Dodatek č.1.
Jedná se o výstavbu lávky u hřiště, při které vznikly vícepráce v ceně 17 000,- Kč, proto je
třeba schválit Dodatek smlouvy o dílo, která řeší toto navýšení. Původní cena 605.000,- Kč
se Dodatkem č. 1 navýší na 622.000,- Kč (uložení zeminy na placenou skládku, předláždění
více chodníku, neplánovaná vpusť a jiné). Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl jednomyslně
schválen.
Druhá Veřejná schůze v tomto roce proběhla 9.4. 2014.
Schůze se zúčastnili 4 občané.
Místostarosta Petr Klemeš zahájil Veřejnou schůzi zastupitelstva seznámením s programem
schůze a program byl jednomyslně schválen.
Druhým bodem Veřejné schůze bylo schválení závěrečného účtu a účetní
závěrky za rok 2013, které přednesl ing. Jiří Janováč. Návrh na usnesení: Závěrečný účet
včetně zprávy auditora a účetní závěrka byly schváleny.
Jako další bod programu Veřejné schůze se projednal návrh na schválení Zásad
pro poskytování finančních prostředků. Jedná se o pravidla, podle kterých se budou od roku
2014 poskytovat žádané finanční příspěvky. Tato pravidla budou právě řešit zmíněné
Zásady. Zásady pro poskytování finančních prostředků byly schváleny.
Čtvrtým bodem Veřejné schůze bylo schválení Smlouvy o zřízení věcného
břemene. Jedná se o elektrickou přípojku k rodinnému domu manželů Bergerových. Tato
přípojka bude vybudována na našem pozemku, a proto je nutné uzavřít tutto smlouvu.
Smlouva byla schválena.
Dále se projednal Dodatek smlouvy o příspěvku na dopravní obslužnost pro
naši obec. Byli jsme obesláni Dodatkem smlouvy, který řeší navýšení příspěvku na rok
2014 ze 60,- Kč na 85,- Kč na jednoho obyvatele Salaše. Vzhledem k tomu, že dopravní
obslužnost je pro naši obec klíčová a jsme s ní spokojení, není důvod toto zvýšení
neschválit. Návrh na usnesení: dodatek smlouvy byl schválen.
Salašský zpravodaj
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Se šestým bodem Veřejné schůze nás seznámil starosta ing. Zdeněk Píštěk.
Slovácké kanalizace a vodovody nám zaslaly znalecký posudek na vodovodní řád „Na
druhé straně“ z důvodu naší žádosti, aby si tento řád převzaly do svého majetku a
spravovali si jej. Vodovod dále nechceme držet v majetku obce. Znalecký posudek byl
schválen.
Dalším bodem Veřejné schůze byla změna požárního řádu dle OZV 1/2014.
Požární řád se mění v příloze č.2, kde je uveden nový aktuální seznam členů jednotky SDH
Salaš a čl. 5, kde je upraven nový aktuální seznam požární techniky. Změna požárního řádu
byla schválena.
Osmý bod v Různých nám přednesl Jaroslav Špičák a byla to Výroční zpráva
kontrolního výboru. Výroční zpráva byla schválena.
Jako poslední byl přednesen návrh na stanovení ceny palivového dříví pro
prodej na rok 2014. Náklady na nákup palivového dříví se oproti loňskému roku zvýšily,
proto se prodejní cena také upravuje pro rok 2014, celkem na 1870,- Kč/1m3. Návrh na
usnesení: prodejní cena na rok 2014 byla schválena.
Petr Klemeš

Informace finančního výboru
Výbor projednal návrh zásad pro poskytování finančních prostředků spolkům v
obci. Pro rok 2014 je v rozpočtu vyčleněna částka 50 tis. Kč, která je stanovena jako
nepřekročitelná. Protože ke schválení zásad dochází poprvé, je termín předložení žádostí
stanoven na 31. května, od příštího roku bude upraveno na dřívější termín. Termín pro
vyúčtování dotace je do 30. Listopadu, pokud to nebude ve smlouvě uvedeno jinak.
Pracovnicí krajského úřadu byl proveden audit hospodaření obce, nebyly zjištěny
nedostatky. Pouze bylo upozorněno na potřebu větší pečlivosti při vypisování dokladů
pracovníky OÚ při vybírání poplatků za velkoobjemový odpad a nutnost evidence těchto
pomocných dokladů. Byl také projednán závěrečný účet obce, bez připomínek.
Výbor provedl kontrolu úplnosti, správnosti a věrohodnosti účetní závěrky, resp.
Výkazu zisku a ztrát, Rozvahy a Přílohy, dále kontrola provedení inventarizace majetku a
nebylo shledáno závad. Předložené doklady byly zpracovány v souladu s vyhláškou
č.220/2013.
Jiří Janováč

Zásady pro poskytování finančních příspěvků,
na podporu neziskové kulturní a sportovní činnosti v obci Salaš byly schváleny na minulé
veřejné schůzi a zde vám předkládáme jen výňatek. Plné znění najdete na našem webu i
s tiskopisem pro podání žádosti.
Žadatel o dotaci
Žadatelem může být obecně prospěšná společnost, občanské sdružení, nezisková
organizace, se sídlem na území obce Salaš.
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Účel dotace
Žádost o poskytnutí dotace
Dotace z rozpočtu obce se poskytují na základě zdůvodněných žádostí, které obec
obdržela nejpozději do 31. května příslušného roku. Žádosti musí být konkrétní na
určitou akci nebo pokrytí určité potřeby žádajícího subjektu. Nepřípustné jsou žádosti
formulované pouze „na činnost“ žádajícího subjektu. Dotace se neposkytují na placení
daní, odvodů a místních poplatků, darů a na komerční podnikatelské aktivity.
Žádosti o poskytnutí dotace předkládají žadatelé vždy na předepsaném tiskopise
v termínu stanoveném těmito Zásadami na příslušné období kalendářního roku.
Žádost bude přijata k projednání, pokud obsahuje všechny požadované náležitosti.
Kontrolu správnosti a úplnosti podaných žádostí provede pracovník obecního úřadu a
předloží ke schválení zastupitelstvu.

O přiznání dotace zastupitelstvo rozhodne na další veřejné schůzi.
Zdeněk Píštěk

Zabijačkové speciality.
V zimním období v dřívější době snad skoro v každé chalupě probíhala zabijačka,
při které vzniká spousta dobrých pochutin, které se pak roznášejí po rodině a známých. Tak
bylo možno v zimním období ochutnat několik rozdílných tlačenek, jelit či jitrnic. Ne jinak
je to u zabijačkových specialit námi připravovaných, vždyť se nedělají podle žádného
předem daného receptu, ale dle aktuální chuti pod taktovkou řezníka Tondy Poláška. A tak
každý rok je chuť těchto výrobků trochu jiná. Obecní úřad již tradičně tyto zabijačkové
speciality nabízí při tradičním posezení s důchodci. Letos se toto setkání uskutečnilo dne
25.1. a po přivítací štamprlce řízné slivovice následoval zabijačkový oběd doplněný kávou
s domácím štrůdlem od paní Kovačičové a na závěr ještě bylo možno ochutnal tlačenku,
jitrnici i kousek podbradku.
Nálada při posezení byla pohodová, naši důchodci si vždy mají o čem dlouho
povídat, vzpomíná se na to, co prožili, i jaké zabijačky se kde dělali a vždy se pak
rozcházejí s přáním, ať se tato akce opět na rok zopakuje. A nás to těší, že se nám povedlo
pro ně udělat krásné sobotní odpoledne.
Nesmím zapomenout poděkovat všem obětavým ženám, které se podílely jak na
přípravě, tak na samotném vaření i obsluze. Bez jejich obětavosti by tato akce nešla
pořádat. A samozřejmě je nutno poděkovat i sponzorům, kteří poskytli prase. Jedná se o
Agro Zlechov, Jiří Kovačič, Jaroslav Zemánek, Vlastimil Vaněk a Pavel Matoušek.
Zdeněk Píštěk
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Fotogalerie:
V sobotu 15. 3. se uskutečnil výlet do Aquaparku v Uh. Hradišti. Malí i velcí účastníci si
užili veškeré vodní zábavné atrakce, které toto zařízení nabízí viz. foto.

Posezení s důchodci 2014

První hřib Salaše
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Obecní ples
Čtrnáct dní po zabijačkových specialitách vždy následuje tradiční ples, neboť
tombolu obohatíme i o uzenářské výrobky z darovaných pašíků. Letos opět do tomboly
bylo možno dát více jak 30 kg těchto pochutin, celkový počet cen v tombole dosáhl
úctyhodného počtu 120 a tudíž je to více než 1 cena na účastníka. Samotný ples proběhl dne
8. 2., k tanci i poslechu hráli Kabrňáci. Aby nám dobrá nálada vydržela až do konce, o to se
nám postarala nejen kapela, ale i obsluha pohostinství Na Dolině se svým pestrým
výběrem. Všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu plesu, i těm, kteří poskytli
dar do tomboly, patří poděkování.
A jaký bude ten příští ročník?
Zdeněk Píštěk
ŽIVOT V ZŠ VELEHRAD
Naši školu navštěvuje v běžícím školním roce 2013/2014 155 dětí z obcí
Velehrad, Modrá a Salaš.
Z obce Salaš chodí do školy celkem 24 dětí, z toho v 1.-5.třídě studuje 17 dětí a v 6.-9.třídě
působí 7 dětí.
K zápisu pro školní rok 2014/2015 přišlo s rodiči 6 dětí, přičemž do nového školního roku
nastoupí pouze 3 děti (zákonní zástupci 3 dětí požádali o odklad školní docházky).
Novinkou pro budoucí prváčky bude výuka nového alternativního písma Comenium Skript.
Má pro děti nesmírnou výhodu v jednoduchosti a použitelnosti. Děti se místo čtyř znaků
písma (malé a velké tiskací, malé a velké psací písmeno) učí číst a psát moderně, pouze dva
znaky (malé a velké „tiskací“ písmeno).
Budoucí první třídu povede paní učitelka Gabriela Kohoutková. Společně s asistentkou
pedagoga slečnou Pavlínou Jurkasovou budou děti, jejichž rodiče si nepřáli vyučovat své
děti CS, učit kličkové-vázané písmo.
Život na zdejší škole mílovými kroky spěje k závěru školního roku. Vyučující se
se svými třídami připravují na tradiční, ale i méně známé aktivity, které souvisí
s ukončením každého školního roku. Připravujeme se na již tradiční sběr papíru a
elektroodpadu, který proběhne 9.5.2014. Rodiče a občané budou včas o termínu
informování viz. zpravodaj strana 12. Výtěžek z obou sběrů budou využívat samotné děti
pod heslem „Čím víc kilogramů sběru, tím více peněz pro třídu“.
Součástí plánovaného sběru bude také uskutečněna prospěšná pomoc dětí PŘÍRODĚ pod
názvem DEN ZEMĚ – ZELENÉ CHŘIBY.
Vyučující se svými třídami připravují školní výlety, těšíme se na focení tříd, závěrečné
rozloučení s absolventy ZŠ – žáky 9. třídy.
Veškerý život ve škole je prioritně soustředěn na výuku, vzdělání a výchovu našich
žáků.
K závěrečnému „finiši“ přejeme našim dětem co nejvíce úspěchů, hodně
vědomostí a mnoho radosti nad dosaženými výsledky.
Mgr.Radomír Válek
ředitel školy
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Turnaj ve stolním tenisu: „Chlapi sobě“.
Dne15.3.2014 se konal v Hospodě Na Dolině už tradiční sportovní turnaj ve
stolním tenisu pro děti i dospělé, který uspořádal Karel Mareček a Pavel Trubačík.
V kategorii dospělých se jedná o turnaj výhradně pro zájemce o čtyřhru. Přihlásilo se
celkem 5 dvojic. Hraje se systémem každý s každým. V této kategorii zvítězila dvojice
Karel Mareček a Miroslav Horáček.
V soutěži dětí a mládeže byly ustaveny 2 kategorie a hrají se klasické dvouhry. V
kategorii 8-10 let se přihlásili 2 děti. Zde zvítězil Daniel Jurák, na druhém místě skončil
Jonáš Koníček. V kategorii 14-16 let se 4 hráči a zde předkládáme celou výsledkovou
listinu.
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Pavel Trubačík

Salaš v ČRo Brno
V rámci 90-tého výročí Českého rozhlasu byla do vysílání dne 2.4. 2014 zařazena
prezentace naší obce. V rámci celého dne byly naplánovány 3 vstupy přímo z naší obce.
Prvý vstup, do pořadu Apetít, se týkal představení místního receptu. Ten pro vysílání
připravila Vlasta Mikelová, velmi podrobně vše v mailu do rozhlasu zaslala. Pokud jste
relaci poslouchali, tak jste jistě vše slyšeli, ale ne od paní Mikelové. Bohužel ji
nekontaktovali, pouze sami vše odprezentovali. No je to jisté poučení do budoucna, že
příliš informací podaných, druhým v práci pomáhá. Pokud bude mít zájem někdo tento
recept vyzkoušet, najdete jej na webu ČRo Brno, případně vám jej paní Mikelová jistě ráda
poskytne. Druhý, polední vstup se týkal prezentování našeho kulturního života v obci a
tento měl pan ing. Jiří Janováč. Zde již spojení proběhlo a všichni posluchači tohoto rádia
se mohli dozvědět, co za akce připravujeme. Třetí, poslední živý vstup, byl dle plánu
odvysílaný po páté hodině a týkal se představení okolí Salaše, zvláště studánek.
Jak jsem tak měl možnost poslouchat i vstupy z jiných obcí, jistě jsme se mezi
nimi neztratili a je dobře, že se zmínka o naší obci dostala i do rozhlasu. Jsem rád, že se
našli obětaví spoluobčané, kteří naši obec pomohli prezentovat. Bez jejich pomoci bych
musel naší obec z vysílání odřeknout a to by byla přece jen škoda.
Zdeněk Píštěk
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Salašský košt slivovice
Po dvacáté sedmé se sešli na Salaši, aby uspořádali tamní košt slivovice. Útroby
hospody Na Dolině ukrývaly 321 vzorků cenného materiálu, převážně toho nejvzácnějšího
z modrého ovoce, tedy čisté trnky, nebo směsi trnek a durancií.
A jak dopadlo bodování jen salašských vzorků je patrné z přiložené tabulky.
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č.vzorku
82
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ročník
1996
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2014
2013
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2011
2011
2011
2013
2013
2013
2010
2013
2013
2013
2010
2011
2013
2013
2013
2013

poskytovatel
Mareček Karel
KPS 4
Trubačík Pavel
Daněk Stanislav
Píštěk Zdeněk
OÚ Salaš
Vendel Ladislav
Zemánek Jaroslav
Vanda Oldřich
Čevela Josef
Janováč Jiří
Mašlík Josef
Daněk Michal
Červák Jan
Špičák Jaroslav
Slavík Miroslav
Přerovský Vojtěch
Červák Jan
Mucha František
Skrášek Zdeněk
Sláma Antonín
Červák Jan
Mašlík Josef
Slavík Miroslav
Píštěk Zdeněk
Drábková Vlast.
Šimoníková Marie
Škvařil Jaroslav
Rynda Radek
Daněk Stanislav
Rynda Radek
Rynda Radek
Šimoníková Marie
Přerovský Jan
Mikel Roman
Kupec Jaroslav
Slavík Zdeněk
Magdálek Libor

Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš

Body
58,7
57,6
57,1
56,7
55,9
55,8
55,5
55,3
55,2
54,8
54,6
54,5
53,3
53,3
53,3
53,3
52,6
52,5
52,4
52,3
52,1
51,9
51,9
51,8
51,6
49,5
49,1
48,5
48,5
46,9
46,8
46,3
45,9
44,4
44,2
44,2
43,7
40,3

2013 KPS
2012 KPS

Salaš
Salaš

47,8
47,1

KAL
KAL
KAL
KAL
KAL

2012
2013
2012
2013
2008

Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš

53,3
53
52,4
49,5
48,5

MER

2013 Juráková Daniela 2 Salaš

52

Trubačík Pavel
Dopita Josef
Kratina Pavel
Trubačík Pavel
Daněk Stanislav

8

251
298
285
264
268
269
296
254
356
357
214
211
212
201
227
204

MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
Likéry
VIŠ
Plané TRN
Ostatní
MIR
MIR
ŠPEN+MER
ŠPEN
MIR
VÍNOVICE

2013
2011
2008
2013
2013
2013
2013
2013

Juráková Daniela
KPS
Daněk Stanislav
Juráková Daniela 3
Rynda Radek
Píštěk Zdeněk
Vávra Jarmil
Janováč Jiří

Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš

50,7
50,1
49,1
49
49
44,7
44,6
43,6

2013 Juráková Daniela
2012 Slámová Marie

Salaš
Salaš

51,3
47,4

2013
2011
2012
2013
2013
2013

Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš
Salaš

55,8
54,8
54,4
48,9
44,2
41,5

Magdálek Libor
Juráková Daniela
Juráková Daniela
Juráková Daniela
Horáček Miroslav
Vendel Ladislav

DDK a Pavel Trubačík
Vážení přátelé SDH Salaš,
jaro je v plném proudu, tak mi dovolte, abych Vás informoval o dění a činnosti sboru
dobrovolných hasičů na Salaši.
Do nového roku sbor vstoupil s počtem členů 52, z toho bylo 7 dětí. Tento nízký
počet dětí nás nějakou dobu trápil, ale z této situace nám tak trochu pomohl „Dětský
karneval“, který SDH Salaš uspořádal letos v březnu poprvé. Počet dětí se tedy zvýšil a
nyní už naplno trénují a připravují se na nadcházející sezónu. Na první soutěž se družstvo
mladších žáků vydalo už 26.4.2014 do obce Krhov u Bojkovic. Celý soutěžní kalendář jak
dětí, tak mužů a žen najdete na internetových stránkách www.sdh-salasuh.estranky.cz nebo
na facebookových stránkách SDH Salaš.
Družstvo žen zatím stále tréninkovou přípravu jen plánuje a přetrvává v sezónním
odpočinku. Do nové sezóny by mělo nastoupit ve stejné sestavě jako vloni s cílem alespoň
obhájit 2. místo ve Velké ceně okresu UH.
To družstvo mužů už v prosinci začalo s fyzickou přípravou v tělocvičně na ZŠ
Velehrad a individuální tréninkem v posilovně. Na konci března uspořádali soustředění
v Novém Hrozenkově, kde pod velením nového trenéra okusili velmi tvrdou a
nekompromisní fyzickou zátěž. Nyní už probíhají tréninky na místním hřišti. Letos už by
měla být sestava družstva mnohem pevnější než minulý rok, navíc dva noví náhradníci (z
toho jeden z Buchlovic) by měli sestavu posílit a také zkvalitnit úroveň tréninků.
Jinak jarní období patří pro sbor k těm nejvíce pracovně i organizačně nejtěžším
obdobím. Na začátku jsme během třech týdnů pořádali tři větší akce, a to fašankovou
obchůzku, dětský karneval a nakonec pochovávání basy. Během jarního období navíc
probíhají nezbytné úklidové práce v prostorách zbrojnice, garáže na škole a na hřišti,
údržba a příprava materiálu, sběr kovošrotu a další různé práce, mezi které se musí vejít i
osobní život a sportovní příprava.
To je ode mě pro tuto chvíli vše. O dalších událostech Vás budeme průběžně
informovat.
Jiří Janováč, nejml.

Salašský zpravodaj
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Dopis všem maminkám, babičkám, tetičkám, kmotřičkám na Slovácku
Milé dámy,
obracím se na Vás, nejkompetentnější osoby, strážkyně tepla rodinných krbů, nositelky
života i tradic našeho rodného Slovácka.
A proč vlastně na Vás? Jednoho krásného dne mě život zavál do srdce Slovácka,
aniž bych tušila, že se lehce, tiše a nenápadně stane i srdcem mým vlastním v jakémkoli
slova smyslu. Správně chápete, že jsem na Slovácku čistokrevná náplava. Pocházím z blíže
nejmenovaného regionu s téměř nulovou historií čítající pouze několik mamutů, z regionu
bez vlastní identity a jejího případného zbytku rozmázlého střídajícími se vlnami
industrializace a přistěhovalectví. Slovácko mi učarovalo. Sluncem, teplem…. Hudbou,
písní, tancem…. Barevností a místní odlišností krojů…. Tradicemi…. Šikovnýma rukama
řemeslníků stále dodržujících tradiční postupy, materiály a provedení. Ale hlavně mi
učaroval zdejší lid. Lidé milí, přívětiví, pohostinní, upřímní, spjatí těmi nejhlubšími a
nejpevnějšími kořeny se zdejším krajem.
Stále však zůstává nezodpovězená otázka – „a proč vlastně na Vás?“ Stejně jako
většina lidí ráda vařím, a když už na Slovácku, tak nejlépe podle zdejších původních
receptur a z místních surovin. Obracím se tedy na ty nejpovolanější, které podle těchto
receptů stále vaří, rády by je zachovaly nejen pro tuto, ale i další generace a mají také chuť
se o tyto kulinární dobroty podělit.
Ráda bych navázala druhým dílem na již vydanou, úspěšnou a během jednoho
roku nenávratně rozebranou Kuchařku tradičních pokrmů na Slovácku. Zatím je hlavním
cílem dosbírat chybějící recepty, poté s pomocí etnografů Slováckého muzea pečlivě
vybrat, se studenty Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické uvařit, nafotit a
dovést k dokonalosti tento počin k zachování tradiční Slovácké kuchyně a kuchařku vydat
v knižní podobě.
Tímto za náš skromný realizační tým děkuji všem kuchařkám na Slovácku, které
se rozhodnou o recepty podělit a podpořit myšlenku zachování typické gastronomie
Slovácka. Předem Vám všem děkuji!
Lenka Durďáková, Region Slovácko
Sběr receptů
Sběr samotný bude probíhat od 14. 4. do 30. 6. 2014, recepty mohou lidé zasílat
buď e-mailem na recept@slovacko.cz nebo poštou na adresu: Městské informační centrum,
Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště. S příspěvkem bude zveřejněno jméno a
místo původu autora poskytnuté receptury, v případě výběru receptu do publikace by to pro
Vaši obec mohla být zajímavá forma propagace. Současně zasíláme formulář k vepsání
receptu, je možné jej využít (je vystaven na …., případně jej lze vyzvednout na OÚ).
Garantem obsahové části kuchařky a hlavním partnerem projektu je Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti, partnery jsou Střední škola průmyslová, hotelová a
zdravotnická v Uherském Hradišti, Hotel Koníček, mediální partneři Dobrý den s kurýrem
a Slovácký magazín.
Předem děkujeme za pomoc a těšíme se na spolupráci.
Za realizační tým s pozdravem
Lenka Durďáková

Salašský zpravodaj
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Soutěž o první hřib Salaše
Dne 27. 4. 2014 našla v letošní houbařské sezóně členka mykologického klubu,
Alena Filípková, první borový hřib o váze 0,03 kg. Tím se stala vítězkou o první hřib pro
letošní sezonu.
Lubomír Šafraník
Mateřská škola na Velehradě vyhlašuje zápis dětí pro školní rok 2014 - 2015
V pondělí dne 19. 5. 2014 od 7:00 – 15:00 hodin v prostorách Mateřské školy Velehrad
proběhne zápis dětí pro školní rok 2014 - 2015.
19. 5. 2014 se budou vydávat přihlášky k předškolnímu vzdělávání.
Přijímání vyplněných přihlášek bude v pátek 23. 5. 2014 od 7:00 – 15:00 hodin.
Náhradní termín je možné dohodnout předem s ředitelkou školy telefonicky, popřípadě si
nechat zaslat formulář přihlášky e-mailem.
Ředitelka školy: Lenka Psotková
Telefon: 572 571 155
E- mail: msvelehrad@uhedu.cz

Poplatky v roce 2014
 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů (dle vyhlášky č. 2/2013):
1 občan (starší 15-ti let) na rok 2014: Kč 530,-, úhrada je rozdělena na pololetí:
I. pololetí: Kč 265,- splatnost poplatku 28. 2. 2014
II. pololetí: Kč 265,- splatnost poplatku 31. 8. 2014
1 objekt (chata, chalupa) na rok: Kč 530,- splatnost poplatku je do 30.4.2014
 Poplatek za psa: beze změn – 50,- Kč/rok/psa, splatnost poplatku je vždy do 28.2.
Poplatek lze uhradit buďto v hotovosti na OÚ anebo jej můžete zaslat na účet
12925721/0100, jako var. symbol uveďte č. domu.
Tímto žádáme všechny občany, kteří nemají poplatky po splatnosti uhrazeny, aby tak
učinili v termínu do konce května!
Současně znovu informujeme občany na možnost odevzdání velkoobjemového odpadu
v Buchlovicích zdarma: Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov
Buchlovice, Křížné cesty – areál bývalé skládky, tel.: 572 595 058
Sběr zdarma: proti občanskému průkazu (max. 200 kg na osobu na rok)
Provozní doba:
Pondělí - Pátek 6:00 – 17:00 do 31. října
6:00 – 16:00 od 1. listopadu
Sobota
8:00 – 12:00 (od 1. dubna do 31. října)
Jitka Točková
Salašský zpravodaj
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Diakonie Broumov ve spolupráci s OÚ Salaš vyhlašuje
sbírku použitého ošacení:









Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, 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

Sbírka se uskuteční:
V termínu: 26. 5. - 9. 6. 2014
čas:
v úřední době na OÚ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Základní škola Velehrad oznamuje
SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROODPADU A SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V pátek 9. 5. 2014 bude v areálu školu přistaven kontejner na elektroodpad.
Děti budou v týdnu od 5. 5. sbírat starý papír, který můžete nechat před svým domem, kde
si jej vyzvednou.
Utržené finanční prostředky budou děti ZŠ Velehrad využívat ke svým aktivitám.
Pokud máte doma nepotřebný elektroodpad, podpořte naše děti a přivezte odpad k ZŠ
Velehrad.
vedení ZŠ Velehrad

MÚ Uherské Hradiště, odbor dopravy – Rozhodnutí o uzavírce
Z důvodu pořádání sportovní akce XII. ročníku motocyklových závodů „Slovácký okruh“
bude úplná uzavírka silnic II/428 (ul. Velehradská) a III/42824 (ul. Huštěnovská) ve Starém
Městě.
Termín uzavírky: 3. 5. v době 8:00 – 21:00 hod.
4. 5. v době 8:00 – 20:00 hod.

Salašský zpravodaj
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Informace pro život IV.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování.
Co to je mimořádná událost?
dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují
provedení záchranných a likvidačních prací.
Dělení mimořádných událostí:
1. Mimořádné události vyvolané činností člověka
2. Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy
3. Havárie
Varianty mimořádných událostí:
Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází rybníků, přehrad apod.) a
táním sněhu.
2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry.
3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
4. Sesuvy půdy a svahové pohyby.
5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké
katastrofy.)
6. Výbuchy plynovzdušných směsí.
7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení,
únik chlóru z úpravny vody apod.)
8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení,
nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního
materiálu apod.
9. Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší.
10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat (např. salmonelóza, mor
prasat atd.)
11. Nedostatek vody a základních potravin.
1.

Varování obyvatelstva
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění
prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je
vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca
tříminutových intervalech. Ostatní druhy signálů (sirén) v příští kapitole periodiky.

OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net
Salašský zpravodaj
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Evidence obyvatel od 20. 12. 2013 do 31. 3. 2014
Narození:

27.1.2014

Ondřej Úrich, Salaš 111

Přistěhovaní:

13.1.2014
13.1.2014

Hana Kolářová, Salaš 55
Pavel Kolář, Salaš 55

Úmrtí:

1.1.2014
18.1.2014

Dušan Zerzáň, Salaš 85
Karel Hrdina, Salaš 19

Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni 31. 3. 2014:
Kategorie

počet obyvatel

Dospělí

330

- muži

169

- ženy

161

Děti 15 - 18 let

9

- chlapci

6

- dívky

3

Děti do 15 let

49

- chlapci

26

- dívky

23

Děti 6-7 let

4

Děti do 3 let
CELKEM
OBYVATEL
Průměrný věk obyvatel

10
388
43,18

Jitka Točková

Poděkování:
Tak jako každoročně, i letos v sobotu dne 26. dubna v 10:00 hodin se uskutečnila u
památníku padlých ve Vápenicích pietní vzpomínka na tragickou událost z konce druhé
světové války - zavraždění našich spoluobčanů. Děkujeme všem zúčastněným
spoluobčanům i hostům za pietní vzpomínku a položené květinové dary.
obecní úřad

Další číslo salašského zpravodaje snad vyjde v měsíci září, uzávěrka pro příspěvky bude 12.9.2014.
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