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Vážení spoluobčané,
po roce plném protiepidemických opatřeních se pomalu vracíme 
do normálního provozu a tak nějak všichni cítíme, že je potřeba 
znovu začít fungovat a žít život, na který jsme byli zvyklí. Při prv-
ních letošních společných setkáních na hřišti při stavění i kácení 
máje bylo vidět, že jsou všichni rádi za to, že spolu mohou trávit 
čas, posedět, popovídat si. Na léto je naplánováno několik akcí, 
na kterých se můžeme potkat. Prázdniny zahajujeme letním ki-
nem v pátek 2.7. od 20:30 hodin na místním hřišti a o dalších 
akcích se dočtete dále ve zpravodaji.
Z činnosti zastupitelstva zde uvádím přehled jednání z dvou le-
tošních zasedání, kdy proběhly veřejné schůze. V únoru byla na 
programu první úprava rozpočtu, aktualizace směrnice týkající 
se stravného zaměstnanců, dodatek nájemní smlouvy na místní 
obchod, který řeší prodloužení nájmu na 10 let s ročním nájem-
ným ve výši 6000,- Kč, dále byl vybrán dodavatel na nový územní 
plán obce a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci tohoto územ-
ního plánu a byla vydána aktualizace obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku z pobytu. Třem místním spolkům jsme schvá-
lili dotaci na činnost v tomto roce ve stejné výši 20 tis. pro každý 
spolek (Cyklistický klub, Mykologický klub a Sbor dobrovolných 
hasičů). Dále byla schválena Dohoda o úpravě vzájemných práv 
a povinností s firmou Slovácké vodárny a kanalizace a.s. na pro-
vozování nového vodovodního řadu.
V květnu na veřejné schůzi byla schválena Účetní závěrka a Závě-
rečný účet obce za rok 2020 bez výhrad, byla uzavřena Smlouva 
o zřízení věcného břemene na el.přípojku k domu č.p. 98 a byla 
schválena Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci Územního 
plánu ze Zlínského kraje, obdržíme dotaci ve výši 112 tis. Kč, tj. 
70% z celkových nákladů.
Na závěr jsme se zabývali žádostí o odprodej části pozemku na 
Drahách – nebyl schválen prodej části parc. č. 286/1 pro žada-
tele p. L. Šimoníka a k budově bývalé Jednoty se řešilo rozšíření 

pronájmu další části budovy jako skladovací prostor pro pana 
Štěpána Tokara a pana Jakuba Knotka. Oba pronájmy byly 
schváleny.
Máme požádáno o dotaci na opravu vál.hrobů v příštím roce 
u Ministerstva obrany a tento investiční záměr v celkové výši 
92 tis. Kč byl na květnové schůzi schválen. Jedná se zejména 
o čištění památníků, obnova písma a opravu schodů jak k pomní-
ku pod kaplí, tak u pomníku ve Vápenicích. 
Údržbu v okolí památníků na jaře provedli pracovníci obce. Byla 
zrealizovaná nová výsadba u památníku pod kaplí a proběhla 
údržba zeleně na společném hrobě padlých na hřbitově, kde ještě 
budeme řešit i celkovou novou výsadbu na jaře příští rok.
Z dalších údržbových pracích v okolí Salaše se zmíním o obnově 
Zlacké studánky. O její opravě jednáme s Arcibiskupskými lesy 
již nějakou dobu. Na posledním setkání byla dohodnuta realiza-
ce obnovy tohoto vodního zdroje přímo s Hydrometeorologickým 
ústavem Brno, který má na starosti přírodní vodní zdroje ve Zlín-
ském kraji. Realizace opravy proběhne v jarních měsících příští-
ho roku.
Z ostatních investičních akcí se od loňska připravuje projekt na 
realizaci domácích čistíren odpadních vod pro občany. Je nut-
né nejdříve zmapovat celou obec a navrhnout vhodné řešení pro 
jednotlivé žadatele a vlastníky nemovitostí. Současně čekáme na 
vyhlášení nového dotačního období na další programovací obdo-
bí tak, abychom se mohli zapojit do nově vyhlášených výzev s již 
připraveným projektem na čištění odpadních vod. V plánu oprav 
je v letních měsících údržba místních komunikací a na podzim 
pak oprava požární nádrže, autobusové zastávky na Dolině a do-
plnění herních prvků na hřišti.
Ve stručnosti jsem shrnula události posledních měsíců. Nyní je 
před námi léto a prázdniny, které by měly být téměř bez omeze-
ní. Proto všem přeji abyste si toto léto užili v rámci možností co 
nejlépe. Jitka Točková

Slovo starostky

Dne 30. května 2021 proběhlo slavnostní odhalení a požehnání Památníku 
návštěvy Jana Pavla II. v Tupesích. Toto dílo zrealizoval akad. sochař Otmar 
Oliva a Petr Novák. Investorem díla je kromě Obce Tupesy také Mikroregion 
Buchlov, který přispěl částkou 200 tis. Kč, Zlínský kraj poskytl 500 tis. Kč 
a další soukromí dárci přispěli prostřednictvím veřejné sbírky. Celková cena 
díla je 1,193.060,- Kč.
Základní kámen byl položen ihned po prvním uvolnění protiepidemických 
opatření dne 18. 5. 2020, což bylo v den výročí 100 let od narození Karola 
Wojtyly (Jana Pavla II.). Památník je umístěn poblíž místa přistání státní ná-
vštěvy Jana Pavla II. v roce 1990, v místě těsně vedle stávající cyklostezky 
J.P. II. – Tupesy – Velehrad. Současně se v těchto místech při slavnostech Dnů 
dobré vůle a pravidelné celonárodní pouti nachází parkoviště pro návštěvníky 
a zastávka hromadné dopravy. Je to místo na tradiční poutní trase, která je 
využívána poutníky a turisty na Velehrad. Památník zde umístěný bude trva-
lou vzpomínkou významné návštěvy v našem regionu. Jitka Točková

Pouť za svobodou a pravdou nekončí – Památník návštěvy Jana Pavla II.
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Ve čtvrtek 29. dubna se v podvečerních hodinách konala ve 
Vápenicích vzpomínka na zesnulé spoluobčany z konce dru-
hé světové války. Zastupitelé obce na místě tragédie uctili 
památku a položili květiny. Vzhledem k vládním nařízením se 

již druhým rokem vše uskutečnilo bez účasti veřejnosti. Poté 
byla též uctěna památka i obětem první světové války u pa-
mátníku pod kostelem. 

Ruku na srdce, kolik lidí na Slovácku si 
po pětačtyřiceti letech vzpomene na at-
mosféru olympijského finále ve skeetu 
v Montrealu. V něm staroměstský rodák 
Josef Panáček (83), několik let již žijící na 
Salaši, vybojoval v rozstřelu s Holanďa-
nem Erickem Swinkelsem pro Českoslo-
vensko zlatou olympijskou medaili? 
Po letech se vždycky člověk dívá na 
to, co bylo, jinýma očima. Většinou se 
všechno zdá až neuvěřitelně jednodu-
ché a samozřejmé, anebo těžké. Jaké 
to bylo v roce 1976 pod pěti olympij-
skými kruhy daleko od domova pro Jo-
sefa Panáčka? 
„Zatímco Pavel Pulda střílel v trénincích 
v dějišti her přímo fantasticky a trenér 
Málek už jej viděl na stupních vítězů, 
já jsem moc dobré výsledky neměl. 
Ale když mi střelba nešla, odložil jsem 
zbraň a vnímal olympijskou atmosféru 
nebo se zabavil v olympijské vesnici,“ 
loví Josef Panáček v paměti vzpomínky 
na olympiádu v Montrealu. Přizná, že 
si spíše zatrénoval takzvaně na sucho, 
teprve před vlastním závodem si šel 
několikrát zastřílet. O velkém úspěchu 
v olympijském klání vůbec nesnil. 

Když nastupoval se startovním číslem 
348 na skeet, což je sportovní střelecká 
disciplína zaměřená na přesnost (střílí 
se z brokových zbraní na letící asfaltové 
terče – pozn. red.), nikdo si ho moc ne-
všímal. „Ale já už byl jako někdejší atlet 
zvyklý bojovat sám za sebe. Po závodu, 
který byl rozdělen do tří dnů, jsem měl 
spolu s Holanďanem Erickem Swinkel-
sem stejný počet 198 sestřelených as-
faltových terčů. Došlo tedy na rozstřel, 
v němž soupeř na šestém stanovišti 
terč podstřelil, zatímco já jej neminul 
a rozstřel úspěšně dokončil,“ vybavuje 
si vzpomínky na montrealskou olym-
piádu Josef Panáček. Olympijským ví-
tězem se stal 24. července 1976 v 17 
hodin. O hodinu dřív vybojoval v cykli-
stickém sprintu zlatou medaili pro Čes-
koslovensko Anton Tkáč. 
Josef Panáček zvítězil na olympiádě díky 
velkému střeleckému a sportovnímu 
srdci, duševní i psychické rovnováze. Za-
tímco českoslovenští olympionici tehdy 
jeho vítězství jaksepatří oslavili, on jako 
obvykle, coca colou. Domů se z Mont-
realu vracel nejen se zlatou medailí, ale 
i s titulem Zasloužilý mistr sportu.

„Na náležité vychutnání olympijského 
vítězství došlo teprve po návratu do 
Prahy. Při přijetí olympioniků na ÚV 
ČSTV jsem převzal 20tisícovou odměnu 
a stejnou částku mně předal tehdejší 
předseda vlády Lubomír Štrougal. Za 
střelecké úspěchy jsem byl oceněn Řá-
dem práce, za nějž se ale nestydím,“ 
přiznává Josef Panáček. 
Vyjmenovávat ale všechny jeho střelec-
ké úspěchy, kterých během své kariéry 
dosáhl, by bylo nadlouho. Osm medai-
lí, z nichž jedna byla zlatá ze španělské 
Zaragozy, přivezl z mistrovství Evropy 
ve sportovní střelbě, a to ze soutěží 
jednotlivců i družstev. 
Houževnatost, vytrvalost a svědomí 
vedly Josefa Panáčka vlastní cestou. 
O ní byl přesvědčen, že je správná. 
Když v roce 1983, na zásah vyšší moci, 
musel i s Pavlem Puldou ukončit závod-
ní kariéru, přijal nejprve funkci trenéra 
oddílu brokové střelby v Rudé hvězdě 
Brno a pak i na dva roky státního tre-
néra. Dva roky správcoval myslivecké 
střelnici u Salaše, od roku 1995 ji měl 
10 let v pronájmu.  

Zdeněk Skalička

OLYMPIJSKÉ VÍTĚZSTVÍ ZAPÍJEL JOSEF PANÁČEK COCA COLOU

PIETA VE VÁPENICÍCH
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Vážení spoluobčané, postupně přichá-
zejí různá rozvolnění, a díky tomu opět 
může začít plně fungovat Sbor dobro-
volných hasičů v Salaši. Můžeme tedy 
krátce hodnotit první polovinu letošní-
ho roku. 
Veškeré pozvánky na tradiční akce bo-
hužel pozbyly platnosti, a to z důvodu 
nám všem jasným. O to víc se budeme 
my, a doufám, že i vy, těšit na tradiční 
fašank a hasičský ples v roce 
2022. Bohužel musela být zru-
šena i soutěž mladých hasičů 
a soutěž dospělých. Podepisuje 
se na tom více faktorů, a to ne-
jen nutné protiepidemické opat-
ření, ale také stav hřiště, které 
nám nedovolí jej zatížit velkým 
množstvím závodníků. Proto 
bude třeba i nadále pracovat na 
jeho znovuobnovení.
Konec měsíce května nám při-
nesl první dobré zprávy, a to ve 
formě návratu našich závodníků 
na hřiště. Spolu s mladými ha-
siči začali trénovat také muži. 
Jsme velmi rádi, že je opět zá-
jem o hasičský sport a o práci 
kolem požární ochrany - hlavně 
mezi dětmi ve věku od 3 let. 
Dnes se můžeme pochlubit tím, 
že trénujeme se 14 šikovnými 
dětmi. Mladí hasiči intenzivně 
a s velkým nasazením plní disci-
plíny spojené s požárním spor-
tem, a to požární útok a štafetu 
dvojic. Jejich píle a zápal je ob-
rovský, což nás velmi těší. Do 
plné přípravy také naskočilo 
družstvo mužů. Nejprve byly 
pořízeny nové sportovní dresy, 
proudnice a také sací koš. Ale 
bylo nutné i seřízení či drobné 
opravy stříkaček po zimě. 
Do družstva mužů se nám vra-
cí „legendární“ hasiči (Paja 
a George) a my se díky tomu 
částečně vracíme do sestavy, 
která zde byla kolem roku 2006. 
Hned po několika trénincích se 
zúčastnilo družstvo mužů okrs-
kové soutěže na Modré. Tato 
soutěž proběhla v sobotu 12. 6. 
a muži ze Salaše si odváží pěkné 
2. místo. Dále nás čeká okresní 
kolo v Bojkovicích (3. 7.), pohá-
rová soutěž v Částkově (4. 7.) 

a další soutěže, které budou pořadatelé 
realizovat. 
Co nás však nemine, jsou dvě vrcholo-
vé akce letošního roku. Jako první nás 
čeká 7. 8. atraktivní a divácky velmi ob-
líbená soutěž TFA Salašská rozhledna. 
Přijďte podpořit místní borce v nejtěžší 
hasičské disciplíně. Následuje oslava 
výročí založení sboru dobrovolných ha-
sičů, a to 21. 8.. V letošním roce slavíme 

130. let od založení. V plánu je dopro-
vodný program pro děti a dospělé, ve-
černí zábava a mnoho dalšího.

Zvána je široká veřejnost. Přijďte 
podpořit hasičky a hasiče! 

Závěrem bych chtěl popřát všem hasi-
čům a občanům Salaše krásné a klidné 
léto. Lukáš Snopek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SALAŠ
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JAHODNÍK OBECNÝ 

MYKOLOGICKÝ KLUB SALAŠ

Jahodník obecný (Fragaria vesca), če-
leď růžovité
Roste planě na slunných pasekách, 
podél lesních cest, na loukách i v lese. 
Její příbuzní jsou jahodník truskavec 
(Fragaria moschata) a jahodník tráv-
nice (Fragaria viridis). Všechny planě 
rostoucí jahody průběžně kvetou a plo-
dí od května do září. Jahodník má rád 
humózní, mírně vlhkou půdu a světlejší 
místa od nížin do hor.
Jahodník obecný obsahuje třísloviny, 
flavonoidy, kvercitrin, vit. C, draslík, 
malé množství silice, citronově vonnou 
složku a další látky.
Plody obsahují: Cukry, pektiny, orga-
nické kyseliny, antokyan, fragarin, aro-
matické látky...
Sběr: Listy i s řapíkem, případně i květ, 
sbíráme v době květu tak, abychom 
nepoškodili rostlinu. Suší se v tenké 
vrstvě bez přímých slunečních paprsků, 
případně v sušičce s teplotou nastave-
nou do 50 °C. Správně usušená droga 
zůstane zelená, chuť má mírně trpce 
nahořklou (Dá se odstranit fermentací), 
a je bez vůně. Kořeny vyhrabáváme jen 
na přehuštěných místech, dobře je pro-
pláchneme a sušíme stejně.
Uchováváme v uzavřených nádobách 
na suchém a tmavém místě.
Zralé plody sbíráme nejlépe dopoledne 
nebo v podvečer, kdy mají nejvíce aro-
ma, které si i po zpracování zachovají.
Účinky: Řadí se k nejvýznamnějším 
antioxidantům, Jahodník má protizá-

nětlivý a antibakteriální účinky, v orga-
nismu reguluje výměnu solí, podporuje 
růst buněk, odvodňuje, posiluje kosti, 
vlasy, kůži a celý imunitní systém, má 
příznivý vliv na krvetvorbu, správné fun-
gování metabolismu a tvorbu hormonu 

štítné žlázy, rozšiřuje cévy a snižuje 
krevní tlak, zvyšuje libido. Jahody po-
dáváme
při onemocnění diabetem (cukrovkou), 
dobré jsou i na překyselení žaludku, 
zlepšují funkci jater a žlučníku. snižují 
vznik infekcí, pomáhají při poruchách 
trávení, plynatosti, odbourávají škod-
livé látky ve střevech, staví průjmy 
a hlavně nemá vedlejší účinky, proto 
čaj lze pít denně.
Zralé jahody konzumujeme nejlíp čers-
tvé, ale můžou se i konzervovat a pro 
vůni přidávat do jiného ovoce k přípra-
vě kompotů, marmelád, sirupů, také 
dát zmrazit nebo sušit.
Léčivý čaj: 3 polévkové lžíce nadrobno 
pokrájeného čerstvého jahodníku nebo 
2 polévkové lžíce sušeného listu na půl 

litru vroucí vody, po spaření necháme 
20 minut vylouhovat. Pijeme 2x denně
Na kloktání 250 ml vroucí vody na 
2 polévkové lžíce sušeného jahodníku. 
Vaříme 10 minut a pak vlažným odva-
rem vyplachujeme ústa při zápachu, 
nebo použijeme při bolestech v krku ke 
kloktání, či dáme na gázu a použijeme 
jako obklady na zanícené či mokvají-
cí rány nebo na krvácející hemeroidy, 
odvar z listů i kořenů zlepšuje kvalitu 
vlasů, pleťová maska z jahodové dřeně 
zmírňuje tvorbu vrásek, zpevňuje pleť. 
Plody i čaj jsou účinné při redukční di-
etě. Směs čistící krev: 1 díl sušeného 
listu jahodníku, 1 díl sušeného kořene 
(nemáme-li, tak 2 díly listu), 1 díl listu 
maliníku. 1 díl borůvčí a 1 díl listu os-
tružiníku spaříme vroucí vodou a 15 mi-
nut louhujeme. Můžeme přidat i sušené 
lesní plody. Pijeme před spaním.
Lidové názvy: lesní jahoda, červené 
jahody, jahodník pospolitý, jahůdka, 
malá jahoda, podzemek, podzemská 
jahoda, zemnice. Lenka Vlčková

Mykologický klub Salaš
zve všechny milovníky hub a houbových specialit na tradiční

VÝSTAVU HUB,
která se uskuteční 25. – 26. 9. 2021.

Srdečně zve Mykologický klub Salaš 
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Mzdy v lese
Možno taky poznamenat naše obec je Salaš 
je dokola obklopena lesi, proto se občané živí 
práci v lesi. Když já pisatel tohoto žačal jsem 
pracovat v lesi v roce 1903. platilo se od jed-
noho metru palivového dřeva, který byl veli-
ký u Velkostatku buchlovského: 1.7 m široký 
a 1.20 m vysoký, 80 cm dlouhá polena 50 h. 
U Velkostatku Velehradského byl veliký 1.5 m 
široký a 1.5 m vysoký 80 cm dl. polena taky 
50 h. Denní mzda za 12 hodin v lese 1 Korunu. 
Po první světové válce byl již metr paliva jen 
1 m široký a 1.37 m vysoký 80 cm dl. Pole-
na, plat 11 Kčs. Denní mzda za 8 hod 20 Kč. 
V roce 1924 bylo již jen 7 Kč od 1 m palivové-
ho dřeva a od 1 plm užitkového dřeva a den-
ní mzdy za 8 hod 12 Kč. (1.50 Kč za 1 hod).  
V r. 1937 bylo již zase 8 Kč od 1 m paliva 
a 5 Kč od 1 plm užitkového. Za protektorátu 
se přidávalo protože všecko se zdražovalo až 
bylo 17 Kč od 1 m paliva a v r. 1939 již 1 m 
široký a 1.05 m vysoký a 1 m dlouhá polena 
od užitkového plm bylo 12 K.
Po osvobození v roce 1945 bylo již přidáno od 
1 prosince bylo od 1 m paliva 23 Kč. V roce 
1946 bylo již od 1 m paliva 46 Kč od užitko-
vého plm 37 Kč. Od 1 července 1947 bylo již 
od 1 m paliva Kč a 39 Kč od užitkového plm. 
(velikost metru byla stejná 1 m široký a 1m 
a 5 cm vysoký a 1 m dlouhá polena) byli 3 tří-
dy paliva, první štěpy od 15 cm nahoru pali-
vové, druhé kulače a kláty, třetí vymět, tj. na-
hnilé a užitkové štěpy, od těch se platí 56 Kč. 
Denní mzda se platí 10.50 Kč za 1 hod a stálý 
odborný dělník má za 1 hod 12 Kč.
Do roku 1920 si mohl dřevař (dělník) vzít při 
odchodu z práce nůši dřeva, ten kdo donesl 
oběd do práce ten si nesměl vzít nůši, tak se 
oběd nenosil a dělníci si pekli v ohni zemáky 
k obědu. V roce 1920 dostal dřevař místo nůše 
oprátku (dílek) klestí (haluzí) za odhadní cenu 
a za výrobní cenu, dvacátý metr odpracova-
ného dřeva i s užitkového (jen palivové) a přes 
200 m odpracovaného dřeva 17tý metr.
Při donesení oběda si mohl vzít ten kdo done-
sl oběd nůši dřeva. V roce 1921 se již dřevo 
nedostalo a mohl si při odchodu z práce vzít 
zase nůši dřeva až do roku 1937 pak zase mís-
to nůše dostal dřevař 1 dílek klestí za odhadní 
cenu. V roce 1944 bylo zakázáno nosit nůše 
i při donesení oběda.
Po osvobození v roce 1945 se zase mohli no-
sit nůše a dostal i určité množství klestí. Od 
1 července 1947 má dostat dřevař celoroční: 
8 m palivového měkého dřeva střední jakosti 
zadarmo a 4 fury klestí.
Zima v roce 1948 začala mírná a v únoru 
napadlo dosti sněhu, ale neudržel se dlouho, 
brzy se stratil. Jaro bylo pěkné, polní práce se 
dobře podělali.

Změna vlády
20. února 1948 podali ministři národní soci-
alistické strany a čs. strany lidové a sloven-
ské strany demokratické demisi, že vystupují 
z vlády. Při tom se projevilo že předáci těchto 

tří stran připravovali ozbrojený vládní převrat, 
tak byli tyto tři strany zrušeny a členové těchto 
tří stran, kteří byli zastoupení v úřadech stát-
ních nebo obecních byli propuštění 25. února 
1948 přestala jejich činnost.
Na Salaši taky museli členové str. lidové vy-
stoupit z místního národního výboru i předse-
da Jan Zapletal, ten ale zůstal dále jako pouhý 
člen místního národního výboru. Předsedou 
se stal člen Čs. str. kom Antonín Vyktora.
Byli utvořené akční výbory i v obcích ve spol-
cích na Salaši byl předsedou dělník Josef 
Klem čís. 91.
1. května 1948 pořádala se zase upomínková 
slavnost na paměť vraždy 20ti salašských 
partyzánů dopoledne na hřbitově a odpoled-
ne průvod s hudbou na místo vraždy.
V Praze byla od 2. května do 11. července po-
řádána Slovanská zemědělská výstava které 
se účastnili také něktěří občané ze Salaše. 

Životopis
Po doporučení okresního osvěto. výboru aby 
pisatel pamětní knihy popsal svůj životopis. 
Tak píši taky: Já, druhý pisatel této pamětní 
knihy Inocenc Janováč, nar. 18/IV. 1889 na 
Salaši čís. 52. bylo nás 8 dětí, 5 zemřelo a tři 
chlapci jsme zůstali, já nejstarší. Rodiče byli 
chudí, otec drvoštěp, pracoval za nízké mzdy, 
tak jsme žili bídně. Vychodil jsem 1 třídu obec-
ní škole v Salaši, ještě než jsem vychodil školu 
byla „úleva“ tak jsem pracoval v lese a po vy-
jití ze školy musel jsem zustat v lesi pracovat. 
Pracoval jsem taky kratší dobu ve Vítkovic-
kých železárnách a zase v lese.
V roce 1908 mě zemřel otec, bylo mě 19 let. 
Musel jsem živit matku a dva mladší bratry, 
Antonín 14 let a Josef 5 let. Obdělávali jsme 
2 míry pole špatného. V roce 1910 byl jsem 
odveden 7. října 1910 nastoupil jsem vojen. 
službu na tři roky u 3 pěš. pluku v Kroměříži. 
Matka pozdě podala žádost o propuštění tak 
jsem za 7 měsíců 7/V 1911 propuštěn od voj-
ska a pracoval zase v lese. V roce 1913 jsem 
se oženil s Marií roz. Šustrovou. 2. srpna 1914 
musel jsem nastoupit do války, byl jsem na 
sever. Frontě a v roce 1916 na jižní. 19. srpna 
1917 byl jsem od Italů zajat a dovezen do tá-
bora v Padule a provincii Salermo. 4 . března 
1918 přihlásil jsem se do čs. dobrovolnického 
sboru 20. dubna 1918 vstoupil jsem do čs. ar-
mády v Itálii, která byla utvořená přičiněním 
T. G. Masaryka. 20. října 1919 vrátil jsem se 
z války jako legionář a pracoval dále v lese. 

Manželka koupila v roce 1916 domek na Sa-
laši čís. 1., tak jsme měli kde bydlet. V roce 
1924 dostali jsme koupit i parcelace 4 míry 
pole a manželka dostala dědictví 11 árů pole. 
Vychovali jsme 5 dětí, dva syny, tři dcery. 
Mzdy byli v lesy vždy nízké tak jsme blahobytu 
neměli. V r. 1937 mě syn Anton usekl na levé 
ruce prostřední prst v září téhož roku se mě při 
lámání kamene strhl sval nad loktem na pra-
vé ruce, tak mám ruku chromou, ale pracuji. 
V r. 1941 onemocněla mě manželka kloubní 
reuhma a zustala navždy chromá a potřebu-
je opatrnosti, tím trpí celá rodina. 1. května 
1947 dostal jsem diplom „Čestné uznání“ 
podepsané ministrem zemědělství J. Ďuriš 
a 1000 Kčs za dlouholetou práci v lese.

Volby
V neděli 30. května 1948 konali se volby do 
národního shromáždění byla jednotná kandi-
dátka a čistá čili býlá kandidátka. Na Salaši 
bylo zapsáno voličů 239, odvolilo 214, cizinců 
na průkaz 7, dohromady 221. Mužů ze Sala-
še 96, žen 118, cizích mužů 3, žen 4. K volbě 
nebyli připuštěni 2. Salašským příslušníkům 
bylo vydáno voličských průkazů 7, pro nemoc 
nebo stáří volili jinde, nebo nevolilo 16. Pro 
jednotnou kandidátku volilo 162. Čistou čili 
býlou odevzdalo 49. Neplatné nebo prázdné 
a pd 10.

V roce 1948 byla pořádána v Praze zeměděl-
ská výstava účastnilo se na ni také několik ob-
čanů ze Salaše.

Parcelace
Při pozemkové reformě která se podruhé 
provádí v roce 1948 na velkostatcích větších 
jak 50 ha. Provádí se taky na velkostatku Ve-
lehradském a občané Velehradu nechtěli pro 
Salaš nic povolit. Bylo potřeba zajet do Pra-
hy na ministerstvo zemědělství a do Brna na 
Pozemkový úřad aby nás neodmítli, protože 
jsme 6 km vzdáleni. Do Prahy i do Brna byli 
posláni s rolnickej komise tři. Josef Minks čís. 
54, Vavřin Bětík čís. 46 a Inoc. Janováč čís. 
1. Odjeli 2. června 1948. Žádost byla podá-
na písemně i ustně a byla příznivě vyřízena. 
Žádost o příděl pole si podalo ze Salaše 42. 
uchazečů (mimo obec) pole se dostalo pro 
drobné uchazeče v nevhodném místě, tak se 
jich mnoho vzdalo přídělu.

Alena Vávrová

Opis kroniky
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INFORMACE Z OÚ

CK SALAŠODPADY
  Splatnost poplatku za odpady byla prodloužena 

o dva měsíce, tedy do 31.7.2021.
  Ti, kteří mají odpady uhrazeny, obdrželi v měsíci 

červnu zásobu plastových pytlů na tříděný odpad 
na 12 měsíců.

  Zároveň upozorňujeme občany, kteří využívají sys-
tému MESOH (mojeodpadky.cz) a lepí čárové kódy, 
aby je nepřelamovali a neslepovali jimi poutka pyt-
lů – takové kódy jsou bohužel nečitelné. Stejně tak 
mokré kódy nejdou načíst.

INFORMACE Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
  Pasování na čtenáře: v pondělí 28. 6. proběhne na 

Velehradě pasování prvňáčků ZŠ Velehrad na čte-
náře. Školáci z naší obce obdrží průkazku do sa-
lašské knihovny. Těšíme se  na nové malé čtenáře - 
Štěpánka Grebeníčka, Josífka Řezníčka a Ondráš-
ka Úricha. 

  Naše knihovna byla vybrána do soutěže „Knihovna 
Zlínského kraje roku 2021“. Knihovna je v nových 
bezbariérových prostorách, máme stálý vlastní 
knihovní fond v počtu 2585 knih, který je doplňo-
ván z prostředků obce. Je zde také možnost využi-
tí výměnného fondu, kdy jsou knihy zapůjčovány 
z knihovny v UH pro místní čtenáře. Ročně si tak-
to vypůjčíme cca 200 knih. Knihy z výměnných 
souborů jsou knihovně poskytovány díky finanční 
dotaci Zlínského kraje a jsou majetkem Knihovny 
Bedřicha Beneše Buchlovana UH.

  Otevírací doba knihovny bude v době prázdnin ka-
ždou středu od 16:00 do 18:00 hodin.

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 22.ROČNÍK – VELEHRAD 2021
Letošní Velehradská pouť je za dveřmi a podle všeho to 
bude moci být pouť téměř „normální“ za dodržení epide-
mických opatření, která jsou aktuálně platná.
V neděli 4. 7. začne program odpoledne cca kolem 15. 
hodiny (fotbalové dovednosti, výstavy, přepisování Bible, 
pódium u školy s programem pro mládež). V 18:30 bude 
v bazilice Modlitba za vlast. Benefiční koncert začne tradič-
ně na nádvoří ve 20 hodin. Kapacita bude pravděpodobně 
omezena do 5000 osob, tedy kdo bude chtít přijít, ať se 
nezpozdí. Mezi vystupujícími budou (Hradišťan, Václav Hu-
deček, David Deyl, Jiří Pospíchal, Antikvartet Dušana Van-
čury a další). Od 21:15 do 22:30 se odehraje koncert nejen 
pro mladé u základní školy.
V pondělí 5. 7. na státní svátek sv. Cyrila a Metoděje 
proběhnou bohoslužby podle tradičního uspořádání. 
Z vládních nařízení vyplývá, že kapacita pro nábožen-
ská setkání není omezena. V 17 hodin bude u vchodu do 
poutního areálu Zakončení poutě s cimbálovou muzikou 
Velehrad.

V sobotu 3. 7. v 16 hodin v bazilice jedinečný koncert vý-
chodního církevního zpěvu sboru z kláštera sv. Jana Křtitele 
(Makedonie) skladby z období 9. století. 
Detaily programu naleznete na plakátech, stránkách obce 
Velehrad nebo http://www.velehrad.eu/ 
Na letošní pouti budou opět tradiční kolotoče na Buchlov-
ské a pestrá paleta zboží a občerstvení na stáncích okolo 
poutního areálu.
Vzhledem k pravděpodobnému příjezdu návštěvníků a pout-
níků bude platit tradiční dopravní opatření pro Velehradskou 
pouť. Letos to bude později, uzavírka bude v neděli 4. 7. od 
16 hodin do pondělí 5. 7. do 17 hodin. V této době bude 
zajištěna kyvadlová doprava. 
Občané s trvalým pobytem v obci Salaš se prokáží občanským 
průkazem. Ostatní si mohou vyzvednout povolenky k průjezdu 
přes Velehrad do Salaše na OÚ Salaš nebo OÚ Velehrad.
Povolenky jsou již tradičně adresné, připravte si tedy regist-
rační značku vozidel, pro které povolenku vyřizujete. 

Aleš Mergental, starosta obce Velehrad
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Salašský zpravodaj 

NAROZENÍ: 

Jakub Knotek                                                          Salaš 102
Jonáš Toček                                                            Salaš 179
Gratulujeme! 

ÚMRTÍ: 

Jaroslav Bilík                                                             Salaš 94
Rodině upřímnou soustrast. 

JUBILANTI ČERVENEC- PROSINEC 2021

Marie Slavíková                                                              70 let
Jaroslav Škvařil                                                              70 let 
Marie Slámová                                                                75 let
Antonín Sláma                                                                75 let
Anna Heliová                                                                  75 let
Jiří Husařík                                                                      80 let
Františka Daňková                                                          80 let
Ludvík Hábl                                                                    85 let 

ODSTĚHOVALI SE: 

Zdenka Valová                                                         Salaš E31
René Zich                                                                  Salaš 21

PŘISTĚHOVALI SE: 

Vlasta Masaříková                                                   Salaš 103
Adéla Mlčúchová                                                       Salaš 98 
Karolína Mlčúchová                                                   Salaš 98 
Nikola Mlčúchová                                                     Salaš 98
Jiří Outrata                                                               Salaš 210
Pavel Snopek                                                          Salaš 115 
Ladislav Šimoník                                                       Salaš 14

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KE DNI: 31. 05. 2021 

 Dospělí                                                                             339
 Dospělí - muži                                                                  172
 Dospělí - ženy                                                                   167
 Děti (15 - 18 let)                                                                  13
 Chlapci                                                                                 5
 Dívky                                                                                     8
 Děti (do 15 let)                                                                    60
Chlapci                                                                                35
Dívky                                                                                   25
Celkem obyvatel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

TURISTICKÉ CENTRUM VELEHRAD



8 www. salasuh.cz

Zveme Vás na 
nejbližší místní akce:

Vydává obec Salaš, počet ks 150, vychází 2× ročně zdarma  Uzávěrka tohoto čísla proběhla dne 18  6  2021   
Uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání zpravodaje: 30  11  2021  Neprošlo jazykovou úpravou 

Ptačí 
namlouvání

Lenka Rezková

Jen tak sedl pták na větvičku,
kde na samičku pomrkává

,,Ona ta pravá!“ švitoří
a hned zahoří v oku plamen

Krásou mámen naparuje pírka
Malá chvilka 

a vyvolená se k němu má
nevděčně!

Netečně přesedá
 na halůzku vpovzdálí,

kde zobáčkem
 blůzku z peří rozhalí

,,Už se háčkem chytila!“
čiřiká slastně šikula

Rozvinul ocásek
po vzoru páva . . .

O vlásek
uniká mu sláva:

Hnedle vedle dveří
kocour cílí na večeři:

Skok jediný hatí vidiny
jistého sňatku

V nastalém zmatku 
drápkem sek

O kousek vedle! 
,,Frnk,“ prázdná teď jedle

Utichl zvuk ptačího švitoření,
jen slunce zuby cení 

Akce OÚ 
2. 7. 2021 Letní kino na místním hřišti

31. 7. 2021 Neckyáda

29. 8. 2021 Atletické závody 

11. 9. 2021  Podzimní zájezd - plavba po Baťově kanálu spojená  
s prohlídkou zámku v Napajedlích

29. 10. 2021 Divadlo - komedie Dámská šatna

28. 11. 2021 Adventní tvoření

24. 12. 2021 Setkání u vánočního stromu 

SDH Salaš
7. 8. 2021 TFA

21. 8. 2021 Výročí SDH

5. 12. 2021 Mikulášská obchůzka

MK Salaš
25.-26. 9. 2021 Výstava hub

23. 10. 2021 Zavírání hory

27. 12. 2021 Košt hub

KPS
září/říjen Salašský košt slivovice

20. 11. 2021 Košt archivních vín

CK Salaš
14. 8. 2021 Závod horských kol ČMŽO – Salašský Drtikol

3. 9. 2021 Dětský závod „Noční bajkování“

Změna plánu akcí vyhrazena v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.


