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Sobotní odpoledne 23. července bylo 
v naší vesnici ve znamení vody. Obec 
Salaš ve spolupráci s SDH Salaš, KPS 
a mykologickým spolkem připravila na 
tento den Neckyádu. 
Ve 13.00 hod. byla odstartována a na 
vodu vyplula první plavidla. 
Cenu nejoriginálnějšího plavidla vy-
hrál horkovzdušný balón a jeho posád-
ka - Jiříček Janováč nejmladší si domů 
odnesl putovní pohár.
Dále byla vyhlášena soutěž o přejezd 
na kole a na trakaři přes lávku. Pozdní 
odpoledne bylo zakončeno plaváním 
dětí a dospělých. Naměřené časy však 
nebyly pro pořadatele rozhodující..., 
vítězem se stal každý, kdo šel soutě-
žit, aby mohl pobavit přihlížející na 
břehu. 
Ani letos nebyli návštěvníci ochuzeni 
o košt utopenců, hermelínů a kvašáků.
Děti měly po celé odpoledne k dispozi-
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NECKYÁDA

Vážení spoluobčané,
máme za sebou léto plné sluníčka, které vydrželo i dlouho po prázdninách. Věřím, 
že jste si jej všichni dostatečně užili a na dovolené jste si odpočinuli.
Děti se vrátily do školy, kde na ZŠ Velehrad zahájili školní docházku i 4 prvňáčci 
ze Salaše – Jan Stránský, Julie Úrichová, Marie Procházková a Karolína Hrobařo-
vá. Stejně jako v loňském roce i letos přispěla zastupitelstva všech tří obcí finanč-
ní částkou na nákup školních pomůcek pro děti v první třídě.
Koncem června proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva, na kterém 
byly projednány a schváleny záležitosti z oblasti financí a hospodaření obce za
rok 2015, a to Účetní závěrka, Závěrečný účet obce včetně Zprávy o přezkoumání 
hospodaření. Na programu byly i další pronájmy obecních pozemků, schválení 
příspěvků pro spolky na rok 2016 a schválení nákupu nemovitosti budovy bývalé Jednoty. A posledním usnesením Obce Salaš bylo vydáno 
Nařízení obce č. 1 – Tržní řád, který upravuje podmínky o prodeji zboží či služeb v naší obci a mimo jiné zakazuje podomní a pochůzkový 
prodej.
Letošní léto je za námi a všichni jste jistě zaznamenali zvýšený zájem turistů nejen o naši obec, ale i o nejbližší okolí a sousední obce. Je 
určitě fajn, že tu vzniká spousta nových turistických zajímavostí, na které můžeme být pyšní. To co je na tom smutné a co mne mrzí, je, že ne 
každý respektuje pravidla a nařízení v dané obci, nerespektuje informace o tom, jak se ke které zajímavosti dostat a také jak se tam chovat. 
Že opravdu nelze všude dojet autem, kdekoliv parkovat a omezovat ostatní svou bezohledností, hlučností nebo rozhazováním odpadků. 
Obec moc možností, jak tento problém vyřešit, nemá. Zákazové značky ani jiná nařízení, jak jsme již zjistili, nepomáhají.
Snad jen být příkladem a chovat se ke svému okolí, ať už jako turista nebo jako obyvatel, slušně a s respektem a tím ukázat, že to jde 
i jinak. Udržovat své okolí v pořádku, a když uvidíte na zemi papírek, hoďte jej do koše, vždyť jich tu máme všude dost a nemusíte s tím 
nikam daleko chodit. Tímto apeluji hlavně na děti a mládež (a vlastně i rodiče), které tráví svůj čas na hřišti a zůstávají pak po nich obaly 
od zmrzlin nebo bonbonů, a to nejen tam.
Na závěr chci jen v krátkosti shrnout a poděkovat všem, kteří se podílí na organizaci všech akcí, které se na Salaši konají a že jich toto léto 
bylo opravdu hodně. O podrobnostech, co se tu událo a kdy, se dočtete dále ve zpravodaji. Je za tím nemalé úsilí organizátorů a vzájemná 
spolupráce všech, kteří jim pomáhají, a proto jim přeju spoustu síly a energie do další práce. 

Slovo starostky
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ci projížďku na koních, malování na obličej a různé nesou-
těžní hry. Věříme, že se nám podaří příští rok připravit opět 
hezkou zábavu,a že se zapojí více plavidel.
Velké poděkování si zaslouží všichni ti, kteří se zápalem praco-
vali na svých plavidlech a také těm, kteří nám pomohli s orga-
nizací již 15. ročníku tradiční salašské neckyády.
 Vlasta Mikelová
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V sobotu 20. srpna se za krásného 
slunečného poledne sešlo na místním 
hřišti šedesát dva dětí a mládeže, 
aby si poměřily síly v atletickém „pě-
tiboji“, který byl určen pro ročníky  
1997–2013. Ve třináct hodin byly zá-
vody zahájeny a jednotlivé skupinky 
se pod dozorem přidělených vedou-
cích odebraly do jednotlivých sekto-
rů,a tak začal souboj o medaile a hod-
notné ceny. 
Soutěžilo se v „pětiboji“, který se sklá-
dal z běhu na 60 metrů, skoku dale-
kého, skoku vysokém (ten nebyl pro 
věkovou kategorii 3–8 let), dále pak 
hodu míčkem nebo diskem a vytrva-
lostním během. 
Závodníkům patří velká gratulace, 
poděkování si zaslouží rozhodčí z od-
dílu Slovácké Slavie a také dobrovol-
níci za skvěle připravené sportovní 
odpoledne. Vlasta Mikelová

ATLETIKA
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OHLÉDNUTÍ ZA 0. ROČNÍKEM BĚHU OKOLO SALAŠE

Před pár lety se na Salaši pořádal bran-
ný běh, který však po dvou ročnících 
pro nezájem veřejnosti zanikl. Letos 
jsem se pak náhodou účastnil diskuze, 
ve které byly tyto závody opět vzpomí-
nány s přáním, pokusit se je nějakým 
způsobem obnovit.
Protože již druhým rokem absolvuji 
v rámci ČR moderní extrémní překážko-
vé závody, které jsou širokou veřejností 
velmi oblíbené; napadlo mě, proč právě 
takovým způsobem „neoživit“ sportov-
ního ducha v naší obci. Pod žáštitou ob-
čanského spolku KPS jsem tedy mohl 
tento nápad uskutečnit. Řekli jsme si, 
že to zkusíme a uděláme nultý -„nástře-
lový“ ročník a uvidíme, zda se soutěž 
uchytí. Nějvětší inspirací byl pro mě 
závod „Spartan Race“, kterého jsem 
se již účastnil a mohl z něj tedy čerpat. 
Jednoduše řečeno, jde o běžecký závod 
proložený překážkami. 
Termín našeho salašského premiérové-
ho závodu se blížil a posledních 14 dnů 
už probíhaly přípravy naplno. 14. srpna 
se soutěž uskutečnila a snad nejsem 
příliš pyšný, když napíši, že dle mého 
dopadla na výbornou. Zaregistrovalo 

se nám 49 závodníků, což byl pro nás 
organizátory velmi překvapující, ale 
současně velmi potěšující počet. Závod 
byl rozdělen do pěti věkových kategoríí 
a byly připraveny 4 trasy různých dé-
lek. Nešlo o ryze běžeckou záležitost, 
ale jak jsem již výše zmiňoval, byly tra-
sy proloženy překážkami, které musel 
každý účastník splnit. První překážkou 
bylo plížení, dále následoval tzv. „me-
mory test“, ve kterém si musel každý 
dle svého startovního čísla zapama-
tovat kód, na nějž si musel později na 
trase vzpomenout a pokud se spletl, 
čekal ho postih. Dále se museli závod-
níci „poprat“ s přenášením pytle písku, 
přemístěním klády, překlápěním pneu-
matiky a v neposlední řadě s náročným 
profilem trasy. Menší sportovce čekal
zase například hod míčkem na cíl a ku-
lení pneumatiky. Nejdelší okruh měřil 
5,5 km a nejrychlejším se podařila tato 
traťzaběhnout pod 40 minut, což byl na 
takový okruh velmi hodnotný výsledek. 
V cíli čekalo na všechny zasloužené ob-
čerstvení. Po vyhlášení výsledků jsme 
udělali společnou fotografii a současně
s ní, jsem si příjemně užíval kladného 

hodnocení závodu. Další pochvaly při-
šly prostředníctvím facebooku, což pro 
mě byla další odměna.

Jsem rád, že se na trati nikdo neztratil 
a všichni závod úspěšně dokončili. Ja-
kožto hlavní pořadatel bych ještě jed-
nou rád všem zúčastněným poděkoval, 
protože mi opravdu srdce zaplesalo, 
kolik sportovců se dokáže sejít v naší 
malé obci. Obrovské díky patří zejmé-
na všem členům občanského spolku 
KPS, bez nichž jakožto organizátorů 
a současně rozhodčích, by se tato akce 
neobešla. Poděkování patří také panu 
Kovačičovi za sponzorský dar a fotogra-
fům panu Ryšavému a panu Skaličkovi, 
kteří zachytili tyto nádherné sportov-
ní okamžiky a jejich protagonisty na 
fotografiích. Příští rok tuto akci určitě
uspořádáme znovu, ale již jako „ostrý“ 
I. ročník Běhu okolo Salaše. Již nyní se 
na Vás na všechny moc těším a věřím, 
že se zúčastníte minimálně v takovém 
počtu, jak letos. Tomáš Daněk
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SALAŠSKÝ KOŠT SLIVOVICE – 30. ROČNÍK

Vážení spoluobčané,
4. února 2017 bude v naší obci pořá-
dán SALAŠSKÝ KOŠT SLIVOVICE s ne-
uvěřitelným pořadovým číslem 30. 

Neoficiálně se jedná o druhý nejstarší
košt na světě.
Do tak vysokého pořadového čísla se 
mohlo dospět jen díky práci a zaujetí 
řady obětavých spoluobčanů, kteří se 
snažili po třicet let zvyšovat jeho úro-
veň.
Pro lepší informovanost si vám dovo-
lujeme touto cestou sdělit v předstihu 
základní informace o pořádání této vý-
znamné akce v naší obci.

Do 18. 1. 2017 je stanoven termín 
odevzdání vzorků destilátů do vlastní 
soutěže.
Dne 20. 1. 2017 v 17 hod proběhne zá-
kladní degustační kolo v hotelu Skan-
zen Modrá.
Dne 27. 1. 2017 v 17 hod proběhne 
nominační a finálové degustační kolo
vzorků v hotelu Skanzen Modrá.
Dne 4. 2. 2017 ve 14 hod. proběhne 
zahájení slavnostního koštu v hospodě 
Na Dolině, v 18.30 hod proběhne vy-
hlášení výsledků koštu.

PODMÍNKA ÚČASTI V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit každý ob-
čan, který dodá pořadatelům řádně 
označený vzorek v souladu s regulemi 
koštu, počet vzorků do soutěže urču-
je pěstitel. Každý dárce vzorku obdrží 
vstupenku na slavnostní košt.

O CO SE SOUTĚŽÍ
O „ZLATÚ SALAŠSKÚ TRNEČKU“, 
o právo zazvonění na putovní zvon 
koštu, na zvon bude umístěn štítek se 
jménem vítěze.

Sběr vzorků započne ihned na počátku 
roku 2017. Prázdné láhve na vzorky de-
stilátů budou k dispozici na Obecním 
úřadě a v hospodě Na Dolině. Zároveň 
budou členové KPS osobně kontakto-
vat občany obce a v případě jejich zá-
jmu jim dodají prázdné láhve se štítky. 
O koštu bude občany informovat dále 
obecní rozhlas.
Pro co nejpřesnější hodnocení senzo-
riky jednotlivých destilátů byl před 
mnoha lety vytvořen pořadateli koštu 

ucelený systém pravidel, který zaruču-
je max. přesné a objektivní hodnocení 
každého vzorku.
Vzorky jsou vždy hodnoceny zkušený-
mi degustátory, kteří bývají pravidel-
nými účastníky okolních koštů. Náhod-
né a kolemjdoucí degustátory pravidla 
koštu nepřipouštějí.
Bývá pravidlem, že ze 100 % přítom-
ných degustátorů je vždy cca 80 % 
přespolních.
Vlastní proces degustace je zcela ano-
nymní. Jména pěstitelů jsou k dispozi-
ci pouze jedné, časem prověřené oso-
bě paní Vlastě Masaříkové. V průběhu 
degustace jsou vzorky prezentovány 
pouze pod čísly. 
Degustace probíhá tříkolovým systé-
mem s pevně stanovenými a dodržo-
vanými pravidly. V základním degus-
tačním kole projde vzorek přes dvě 
komise tj. přes 6 degustátorů. Prvních 
30 vzorků ze základního kola jde do 
druhého - nominačního kola degusta-
ce. Zde 9 degustátorů opět provede 
degustaci vzorku. Prvních 10 vzorků 
s nejvyšším počtem bodů z nominač-
ního kola jde do třetího - finálového
kola. Zde opět 9 degustátorů provede 
odborné hodnocení těch nejlepších 
vzorků, z kterých vzejde vítěz.

Pokud spočítáme, přes kolik degustá-
torů muselo projít prvních 10 nejlep-
ších vzorků koštu, tak se jedná o neu-
věřitelných 24 degustátorů!
Komise pro nominační a finálové kolo
je z důvodů objektivnosti tvořena vždy 
v poměru 3 degustátoři ze Salaše 
a 6 degustátorů přespolních.
Jedná se tedy o max. senzorické prově-
ření vzorků. Podle reakcí účastníků po-
sledních koštů se domníváme, že se 
nám náš záměr daří realizovat. 

Vážení spoluobčané,
jsme si vědomi toho, že nám matka 
Příroda v letošním roce připravila vel-
mi nepříjemné překvapení v podobě 
třídenních mrazíků, které s určitostí 
podstatným způsobem ovlivní množ-
ství dodaných vzorků do koštu. Byly 
bychom velmi rádi, kdyby košt, s tak 
vysokým pořadovým číslem mohl být 
pro Vás hezkým zpestřením sobotního 
únorového podvečera.
Jsme zcela přesvědčeni o tom, že je-
den z nejstarších koštů na světě nepa-
tří nikomu jinému, než pouze a pouze 
naší malebné vesničce a zcela zřetelně 
propaguje atmosféru života v ní.

Pořadatelé koštu
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Letošní letní měsíce byly pro houbaře 
konečně po dlouhé době příznivější. 
Lesy rozkvetly houbami a začaly vy-
dávat své dary plnými hrstmi (nebo 
koši:-D) každému houbaři i nehouba-
ři. Rozmanitost hub sice nebyla vel-
ká, ale hřibovité houby rostly snad 
všechny druhy, určitě každý houbař 
si toto období hojnosti užíval plnými 
doušky. 
V tomto období se nám podařilo najít 
v salašských lesích hřib Fechtnerův, 
který je kriticky ohroženým druhem 
a je zařazený do Červeného sezamu 
hub České republiky. Hhřib horský je 
druhým nálezem ze vzácných druhů 
a celkem byly čtyři plodnice, které 

jsem ponechala v lese, ale dvě skonči-
ly někomu na talíři, což by se u těchto 
druhů hub nemělo stávat, je rovněž 
zařazený v Červenem seznamu. Ještě 
bych zmínila vzácný nález kalichovky 
namodralé, je to drobná nejedlá hou-
bička rostoucí na starých smrkových 
pařezech v biotopu pralesního typu, 
kalichovky byly nylezeny poblíž Zlac-
ké studánky v polovině června. 
Chtěla bych poprosit místní návštěv-
níky lesa o informace k neobvyklým 
nálezům hub, děláme fotodokumenta-
ci a snažíme se zmapovat naši lokalitu 
a chřibské lesy celkově. Je to náročná 
činnost a pár lidí na to nestačí, proto 
bych tuto pomoc uvítala.
V září jme měli trochu osvěty v podo-
bě mykologické vycházky a přednáš-
ky s odborným výkladem zkušeného 
mykologa, les byl v této době už cel-
kem suchý, ale sedmnácti účastníkům 
se podařilo najít dostatek vzorků 
k určení. Většina zúčastněných byla 
spokojená, takže příští rok budeme 
v tomto vzdělávacim programu po-
kračovat, kdo by měl zájem, může se 
přidat.
A osvěty není nikdy dost, tak jsme dru-
hou zářijovou sobotu prezentovali Sa-
laš na Slavnostech vína v Uh. Hradišti 
i s malou výstavou hub. Tak, jako kaž-
dý rok, bylo kolem nás, po celý den, 
spousta zájemců o houby a se zájmem 
se vyptávali na vše možné a nemožné 
kolem hub.

Tak to bylo jenom velmi stručně o uply-
nulém období, ale musíme se dívat do-
předu, co nás ještě čeká do konce roku 
a tou je největší naše akce, VÝSTAVA. 
Sluncem vyprahlé pláně připomínají 
spíše Saharu nežli les plný hub, které 
bychom mohli vystavovat, ale v po-
sledních letech je to každoroční pro-
blém nejenom u nás, opět adrenalíno-
vé období. Ale ať to dopadne jakkoliv 
všechny vás, první říjnový víkend, na 
tuto akci srdečně zvu. Samozřejmě ne-
budou chybět
houbová jídla a doufám, že ani ty vy-
stavované exponáty. 

Alena Filípková, MK Salaš

Mykologické okénko

Oloupané brambory nakrájíme na čtvrtky a dáme uvařit 
do osolené vody. Uvařené brambory scedíme, zasype-
me moukou a ihned zpracujeme (uhněteme) v tužší těs-
to. Pak těsto rozložíme na sádlem (máslem) vymazaný 
plech na 2,5 – 3 cm silnou vrstvu. Urovnané těsto potře-
me rozpuštěným sádlem (máslem) a dáme do vyhřáté 
trouby upéci mírně do růžova. Porce krájíme na čtverce, 
potřeme vrstvou povidel a posypeme mákem umícha-
ným s cukrem. Můžeme přizdobit i nastrouhaným tva-
rohem, nebo hruškami (sušenými) a pokapat máslem.

Oloupané brambory dáme vařit a dobře je rozvaříme. 
Kolik jich bude, závisí na tom, kolik bude strávníků. 
Potom se přidá krupičková /hrubá/ mouka, ale ne-
musí jí být moc, pomalu se k bramborám zamíchá 
a všechno se nechá pěkně nabobtnat. Takto připra-
venou hmotu dáme na talířek nebo na misku, nama-
žeme vařenými trnkami, posypeme tvarohem nebo 
mletým mákem a cukrem. Může se i chvíli zapéct 
v trúbě. Nakonec se dobře poleje máslem /v másle 
má plavat/. 

METYJA

���������
1. 10. 2016 1400 – 1800

2. 10. 2016 1000 – 1800

�����������������
SALAŠ u Velehradu

����������������������������������

   
3000 g brambor, 500 g hladké mouky, 250 g máku, 300 g povidel, 100 g sádla, 300 g mletého cukru, 30 g soli.

Varianta 1: Varianta 2:
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•  CYKLISTICKÝ ZÁVOD - KPS, Salaš 17. 7. 2016

OBECNÍ ZPRÁVY OBRAZEM

VÝSTAVA DOMA NA VELEHRADĚ
Srdečně Vás zveme 9. 10. 2016 na slavnostní ote-
vření výstavy DOMA NA VELEHRADĚ. Expozice za-
chycuje a připomíná něco málo ze života na Vele-
hradě, které si pamatují babičky či prababičky, ale 
vnuci a pravnuci o něm slyší jen z vyprávění a kní-
žek. K vidění budou staré fotografie, kroje, knížky, 
staré obrazy. 

VÝSTAVA SBĚRATELSTVÍ
7. 10. 2016 v 17:00 proběhne v prostorách Turis-
tického centra vernisáž výstavy SBĚRATELSTVÍ. 
K vidění budou odznaky, kapesní kalendáře a pivní 
tácky. Pan Ján Glosz se sběratelství věnuje od roku 
1963. Ke sběratelství se dostal přes své povolání 
malíře. Maloval odznaky pro podniky a firmy. Po-
každé si nějaké odznaky přivezl domů a tak to za-
čalo. Ve sbírce má odznaky podnikové, sportovní, 
sokolské, odznaky měst, myslivecké, prezidentské, 
letecké, vojenské i zahraniční. Postupem času za-
čal sbírat kapesní kalendáře, pivní tácky. Součástí 
výstavy budou grafiky vycházející z autorské kresby 
jeho vnučky Moniky Zelinkové z Modré.

STÁLÁ EXPOZICE PŘÍBĚH SOCHY
V přízemí Turistického centra je možné navštívit 
stálou expozici PŘÍBĚH SOCHY akademického so-
chaře Otmara Olivy. Mezinárodně známý olomoucký 
rodák Otmar Oliva, absolvent Střední uměleckoprů-
myslové školy v Uherském Hradišti a Akademie vý-
tvarných umění v Praze. Žije s rodinou ve Velehradě, 
kde má svůj ateliér se slévárnou. Vystavené sochy 
ve zkratce naznačují vývoj téměř čtyřicetileté Olivovy 
tvorby, ve které se utrpení politického vězně a jeho 
křesťanské krédo přetavily v artefakty, jimiž dosáhl 
mezinárodního věhlasu.

Více informací získáte na www.velehrad.cz. Těšíme 
se na Vaši návštěvu. Pracovníci Turistického centra 
Velehrad.

TURISTICKÉ CENTRUM VELEHRAD 
•  V letošním roce jsme získali dotaci 

z Fondu Zlínského kraje na věcné 
prostředky požární ochrany pro naši 
jednotku sboru dobrovolných hasičů. 
Dotace byla poskytnuta na nákup 
2 ks zásahových přileb, 3 párů zása-

hové obuvi a 1 ks kalo-
vé čerpadlo. Celkové 
náklady na nákup činí 
50 149 Kč, dotace je 
ve výši 30 000 Kč. 

•  VÝŠLAP NA HRAD BUCHLOV - 26. 6. 2016

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Tyto verše básníka Josefa Václava Sládka jakoby opěvova-
ly studánku, kterou znali naši starší občané a která byla 
před lety v lese asi 50 metrů nad hřištěm, než ji zavalil 
sesuv svahu.
V době, kdy domácnosti ještě neměly vodovod chodili do 
této studánky pro dobrou vodu občané z blízkých domků. 
Připomeňme si tehdejší jejich jména: Lužovi, Sýkorovi, Kle-
movi, Zapletalovi, Veselí, Velečtí, Vaňkovi, Přerovští, Bilíko-
vi, Čevelovi, Petákovi, Rozumovi, Daňkovi.
Studánka je sice zavalená, ale pramen zde stále vyvěrá 
a voda teče žlebem ke hřišti a potrubím přes hřiště do po-
toka. Vydatnost pramene je 4 litry za minutu a nekolísá 
ani v suchých letech. Zřejmě vyvěrá z větší hloubky, což 
napovídá, že se jedná o dobrou vodu. 
Nabízí se možnost v rámci úpravy hřiště obnovení studán-
ky a svedení vody potrubím ke hřišti. Při využití spádu by 
se dal výtok řešit třeba jako malá fontánka.

Stanislav Daněk st. 

NÁZORY SPOLUOBČANŮ

Znám křišťálovou studánku,
kde nejhlubší je les,
tam roste tmavé kapradí
a vůkol rudý vřes.

Tam ptáci, laně chodí pít
pod javorový kmen,

ti ptáci za dne bílého,
ty laně v noci jen.

Když usnou lesy hluboké
a kolem ticho jest,
a nebesa i studánka
jsou plny zlatých hvězd.

Lesní studánka
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Jak jsme již avizovali v předešlých číslech 
Salašského zpravodaje, celé jaro i léto 
jsme tvrdě pracovali, abychom mohli na 
Salaš přivést něco nového a uspořádat 
tady opravdu velkou sportovní akci na 
úrovni. Vše se nám podařilo dotáhnout 
do úspěšného konce a v neděli 18. září 
se v dopoledních hodinách postavilo na 
start necelých 40 dětí, a pak v pravé po-
ledne 115 závodníků v hlavním závodě. 
Dětské kategorie odstartoval v 10:30 
závod odrážedel, po nich velmi divácky 
oblíbená kategorie „Maminky s kočár-
ky“ a poté ještě další tři kategorie roz-
dělené podle věku dětí. Pro děti byla 
připravená velice kvalitní a hezká tra-

sa, kterou si děti i přes některé drobné 
pády skvěle užili. Každý dětský závod-
ník si odvezl svoji cenu. Skákací hrad byl 
pak pro děti velmi příjemným zpestře-
ním sportovního dne.
Hlavní úsilí celého týmu však směřova-
lo k hlavnímu závodu, kde se na 30ti  
a 60ti kilometrovou trať Salašského  
DRTIKOLA postavilo více než sto závod-
níků a závodnic různých věkových kate-
gorií, z nichž nejmladší měl 18 a nejstar-
ší 67 let. Přesně ve 12 hodin odstartoval 
celý peloton závodníků ze hřiště po hlav-
ní silnici a poté do Drahů až k rozhled-
ně. Trať byla složená z náročných výjez-
dů i rychlých a technických sjezdů. Už 
dopředu jsme věděli, že jsme připravili 
skutečně velice náročnou trať. To nám 

potvrdili i samotní závodníci při průjez-
du cílovým obloukem. Trať náročná, ale 
hlavně velice pěkná a dobře připravená 
a označená. Z toho vyplývá, že název 
„DRTIKOL“ tento závod nese po právu. 
Po celou dobu závodu byla k dispozici 
sanitka a záchranáři, kteří naštěstí ne-
museli zasahovat.
Krátce alespoň absolutní výsledky ka-
tegorií žen a mužů: Na kratší trati mezi 
ženami zvítězila Buráňová Michaela před 
Evou Vávrovou a Magdalenou Zpěváko-
vou, v kategorii mužů dojel nejrychleji 
Pavel Trňáček z týmu SPAPAP, těsně za 
ním Franta Trtek (Bike and Ride Nivnice) 
a třetí pak Michal Kroča. Na té extrém-
nější dlouhé trati dojel na prvním místě 
favorizovaný Pavel Žák (Bike Triatlon Mor-
kovice), druhý Pavel Skalický (Cykloteam 
Kolárna) a na třetím místě Radoslav Šíbl 
(4EVER CykloBulis). Kompletní výsledky 
a fotodokumentaci ze závodu najdete na 
webových stránkách www.cksalas.cz. 
Celkově se celý den a celý ČMŽO SALAŠ-
SKÝ DRTIKOL velice vydařil. Dostáváme 
také velmi pozitivní zpětné vazby od 
účastníků závodu, a to nám dává pozitiv-
ní motivaci do pořádání dalších ročníků 

závodu. Ovšem tento první ročník by se 
nemohl uspořádat bez pomoci a práce 
všech lidí, kteří se na této události podí-
leli. DRTIKOL by nedosáhl takové kvality 
bez pomoci štědrých sponzorů, kterých 
se našlo víc než dost, jmenovitě to byli 
Českomoravské železniční opravny, Na-
dace Synot, ASANA Control, společnost 
GG ARCHICO, TECHNOCLIMA, obec 
Salaš a obec Velehrad, FORPEOPLE.CZ, 
ČEROZ FRUCHT, REMAX, Autodoprava 
Jan Peza, VODO-TOPO HRUŠKA, JU-
VACYKLO, FITNESS4YOU.CZ, KPS, Jiří 
Kovačič a další. Všem těmto lidem patří 
obrovské díky za to, že jsme akci v ta-
kovém měřítku mohli uspořádat tady 
u nás, na Salaši. 

 Jiří Janováč ml.

První ročník Salašského DRTIKOLA dostál svému jménu
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Salašský zpravodaj 

• snažte se zachovat klid a rozvahu, 
•  jde li o požár v jeho zárodku, snažte se jej uhasit – použijte 

hasící přístroj nebo hasicí sprej, mokrý hadr, deku apod., 
•  v případě zjištění požáru nebo hustého dýmu na chodbě 

domu varujte ostatní nájemníky voláním „hoří“ a okamžitě 
volejte hasiče na linku 150 nebo 112, 

•  při pohybu v zakouřeném prostoru se pohybujte při zemi 
(ve dřepu, po kolenou), kouř se zpočátku drží u stropu, 
pokud to jde, použijte k dýchání vlhký kapesník, ručník, 
šátek apod., 

•  před vstupem do jiné místnosti vždy zkontrolujte, jestli ne-
jsou dveře horké, pokud ano, do místnosti nevstupujte 

•  při silném zakouření zbytečně neriskujte průchod – hrozí 
nejen ztráta vědomí, ale i orientace, 

•  pokud nemůžete opustit byt – silné zakouření chodby, 
horké dveře, snažte se utěsnit dveře do bytu proti prů-
niku kouře, 

•  z okna nebo balkonu na sebe upozorněte voláním o po-
moc popřípadě vyvěšením prostěradla, ručníku apod., 
pokud to bude možné, tak v této místnosti setrvejte, 

•  v případě, že na vás hoří oděv, zastavte se, lehněte si, ku-
tálejte se, tím zamezíte přístupu kyslíku, rukama si chraň-
te obličej, 

•  k opuštění domu nikdy nepoužívejte výtah (nejedná li se 
o výtah evakuační nebo požární) 

•  v případě, že ucítíte plyn, nerozsvěcujte, 
•  pokud to lze, před odchodem z hořícího bytu vypněte pří-

vod el. energie a plynu, 
•  nikdy se do požárem ohroženého bytu nevracejte (ztráta 

orientace, nadýchání zplodinami, porušení konstrukce 
stavby), 

•  dbejte pokynů hasičů, 
•  formou hry naučte děti, co nejkratší cestou opustit byt 

(nejlépe poslepu). 
Igor Procházka, Preventista 

Potkali jste na toulkách přírodou křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi )? Pokud ano, určitě 
Vás napadly otázky typu: Není tento pavouk tropický? A není dokonce jedovatý?

Jedná se o 15–20 mm velkého pestře zbarveného pavouka, který skutečně je původem tropický, 
však vlivem globálního oteplování zdomácněl také v České republice. Do roku 1991 byl jeho výskyt 
udávaný pouze z jižní Moravy, nyní je i jinde hojný, což dokazuje nález z louky na Salaši. V Červené 
knize je křižák pruhovaný veden jako ohrožený druh.
Na první pohled upoutá svým nezaměnitelným zbarvením, žlutými a černými pruhy, které jsou 
protkané tenkým bílým lemem. Samička je plnější a větší, hlavně, pokud má v sobě vajíčka U nás 
jsou samičky velké okolo 15 mm, ale v jižní Evropě dosahují délky 20 mm. Samci jsou velcí pouze  
4-6 mm a jejich zbarvení oproti samičkám je nenápadné, světle hnědé s nevýraznou tmavší kresbou. 
Křižák pruhovaný pro usmrcení kořisti používá jed, avšak pro člověka není nebezpečný, protože stěží 
může při kousnutí proniknout kůží. Živí se různým hmyzem, ale hlavním zdrojem potravy jsou kobylky. 
Kořist chytá do své sítě, do které ji zaplete, dokáže ji bleskově omotat hedvábnými vlákny. Zamotanou 
kořist pak napustí trávicími šťávami a po nějakém čase jednoduše vysaje. Pavučinovou síť spřádá 
těsně nad zemí, nejčastěji mezi bylinami na loukách či zahradách. Síť je kolová a vyznačuje se svislým 
pruhem husté pavučiny, místy zakřiveným, tzv. stabilimentem.  V červenci probíhá páření. Samec se 
před pářením zdržuje nějakou dobu se samicí na pavučině, než mu samice dovolí přiblížit se. Poté 
samice oddálí tělo od pavučiny a samec může vlézt mezi samici a pavučinu a spářit se s ní. Po spojení 
ba dokonce během něho ve většině případů samice samce uchopí, usmrtí a vysaje. Jen ve vzácných 
případech se mu podaří útěk, většinou za cenu ztráty nohy. Samice v srpnu až září přede 2-3 velké 
hnědé kulovité kokony. Jsou hnědé, tvarem připomínají makovici. Každý obsahuje 300-400 vajíček. 
Prvním rokem se v něm líhnou nymfy, které zůstávají po celou zimu uvnitř kokonu, chráněné vatovitým 
předivem, po přezimování se v kokonech vyvinou v malé křižáky. Samice v zimě hyne. Lenka Vlčková

HASIČI RADÍ

NEZAPOMEŇME
Blíží se topná sezona a před tím než poprvé zatopíme tak by 
sme měly zkontrolovat kouřovody, aby nedošlo k vzplanutí sazí. 

ČETNOST ČIŠTĚNÍ:
(Uvedené hodnoty jsou minimální a dle potřeby je možné a ně-
kdy i nutné čistit komín a spalinovou cestu častěji.)
•  Spotřebiče plynných paliv (běžné domácí spotřebiče): Čiš-

tění se provádí 1× ročně a výběr sazí nebo kondenzátu 
také 1× ročně.

•  Spotřebiče tuhých paliv do 50 kW při celoročním provozu: 
Čištění se provádí 3× ročně a výběr sazí 1× ročně – lze 
provádět i svépomocí.

Za sezónní provoz se považuje, pokud provoz komína nepře-
sáhne v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
•  Spotřebiče tuhých paliv do 50 kW při sezónním provozu: 

Čištění se provádí 2× ročně a výběr sazí 1× ročně – lze 
provádět i svépomocí (viz zde).

•  Spotřebiče kapalných paliv do 50 kW: Čištění se provádí 
3× ročně a výběr sazí 1× ročně.

•  Spotřebiče tuhých paliv nad 50 kW: Čištění se provádí  
2× ročně a výběr sazí 2× ročně.

•  Spotřebiče kapalných paliv nad 50 kW: Čištění se provádí 
1× ročně a výběr sazí 1× ročně.

CO MÁM DĚLAT, 
KDYŽ UŽ U MNE DOMA HOŘÍ?

KŘIŽÁK PRUHOVANÝ
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Jabloň (Malus) je rod opadavých listna-
tých stromů z čeledi růžovitých, patří 
mezi jádroviny. Šlechtitelskou činností 
byla po celém světě vypěstována pes-
trá škála odrůd. (Je známo více než 
7500 kultivarů jabloní).

V České republice je jabloň nejpěstova-
nější ovocnou dřevinou a není to bezdů-
vodně, vždyť jablka obsahují více než 
20 cenných minerálních látek, vitaminů, 
enzymů, lehce stravitelných jednodu-
chých cukrů, pektinu, hrubé vlákniny, 
proto jsou důležitou součástí lidského 
jídelníčku - stačí jedno jablíčko denně. 
(Rozličné druhy plodů mají také různý 
obsah vitaminů a minerálních látek.) Ja-
blka dodávají tělu celou řadu látek pro-
spěšných organismu, čímž zvyšují imu-
nitu, mají vliv na odolnost vůči stresu, 
působí protizánětlivě, mají také mikrobi-
ální a krvetvorné účinky. Jsou též vhod-
ná pro nemocné cukrovkou. Dále čistí 
střeva, snižují riziko rakoviny jater, tlus-
tého střeva a nádorů prsu, snižují krev-
ní tlak, hladinu cholesterolu a krevních 
tuků, posilují dásně, regenerují a detoxi-
kují. Jablko snězené po večeři čistí a bělí 
chrup a odstraňuje zubní klak před po-
užitím zubní pasty a kartáčku. Jen mu-
síme dodržet asi půlhodinový odstup, 
abychom nenarušovali sklovinu.

V lidovém léčitelství se doporučují ja-
blka na chudokrevnost, pečená jablka 
přiložená na víčka léčí oční problémy, 
osmažená na másle nebo v ovesné či 
jáhlové kaši posilují oslabený organis-
mus. Šťáva z nastrouhaného jablka 
účinně sráží teplotu. V boji proti astma-
tu a lepšímu fungování plic napomáhá 
pět a více jablek za týden. Na vředy 
žaludku a dvanáctníku se používají 
sladké plody jablek. Dokonce výluh ze 
sušených jablečných listů spařených 
vařící vodou lze použít při nachlazení 
a chrapotu. Také odvar z jabloňových 
květů (30 g na 1 1 vody) uklidňuje 
a zmírňuje záchvaty kašle.

Z jablek se vyrábí mošty, džusy, dže-
my, kompoty, čaje i aromata do jiných 
jídel. Méně známý je jablečný ocet, 
který pomáhá udržet organismus ve 
zdraví (Snižuje nadváhu, spaluje tuky 
a potlačuje pocit hladu.) V případě 
nemoci může posloužit jako doplněk 
ke klasické léčbě - při revmatismu, 
prochladnutí, celkovém vyčerpání, 
bolestech hlavy a v krku, kožních one-
mocněních při špatném metabolismu 
a trávení. Jablečný ocet se pije ředěný, 
nebo se používá místo klasického octa 
do salátů.

Výroba jablečného octu: Pětilitrovou 
lahev naplníme z jedné třetiny jablečný-
mi slupkami, zalijeme vodou, prosype-
me cukrem a necháme na teplém místě 
alespoň měsíc. Čím déle bude nálev 
stát, tím bude ocet silnější. Nakonec jej 
přecedíme.

Čerstvá jablečná šťáva používaná ke 
zvlhčování posiluje a regeneruje pokož-
ku tváře, prsou a šíje.

Výživná maska: – Jemně nastrouhané 
jablko smícháme s lžící zakysané sme-
tany a 2 kapkami citronu. Naneseme 
na pokožku a necháme 20 minut půso-
bit. Pak omyjeme vodou. 

Protizánětlivá pleťová maska: Olou-
pané větší jablko nastrouháme najem-
no a vmícháme polévkovou lžíci medu. 
Naneseme na obličej a necháme 25 mi-
nut působit. Pak omyjeme vodou.

Čistící pleťová maska: – Nastrouhané 
větší jablko naneseme na obličej a de-
kolt a necháme 20 minut působit. Mas-
ka čistí a stahuje póry, hydratuje pokož-
ku a dodává jí vitamíny.

Nepečený dort: 1 kg jablek, 6 lžic krupi-
cového cukru, 2 lžičky citronové šťávy, 2 
vanilkové pudinky, balíček dětských piš-
kotů, skořice popř. hřebíček - Nakrájíme 
na kostičky oloupaná jablka, podlijeme 
1/4 l vody, přidáme cukr, skořici či hře-
bíček a citronovou šťávu. Vaříme asi 10 
minut, pak rozšťoucháme. Poté přidáme 
rozmícháme pudinky ve 1/4 l vody a va-
říme ještě asi 10 minut. Na dno dortové 
formy poklademe vrstvu piškotů a na 
ně nalijeme část pyré. Opakujeme až 
do naplnění formy, končíme jablečným 
pyré Dort dáme do lednice a necháme 
vychladit asi 2-3 hodiny. Nakrájené dílky 
zdobíme šlehačkou a sladkým kakaem 
nebo čokoládou. Lenka Vlčková

JABLOŇ
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Salašský zpravodaj 

 Zima 1924
Na vánoce začalo mrznout, což trvalo celý 
měsíc leden, únor až do 20 března, pak na-
stalo mírnější počasí, sníh pomalu roztál, tak 
že nebylo žádné vody. Jarní setí se tím opoz-
dilo, v březnu se vůbec neselo, následkem 
mokra.
Dne 23. ledna 1924 proveden pronájem ho-
nitby, to jest Salašského pole a lesa patřící 
občanům s Tupes ale v katastru obce Salaš 
ležící. 

Pronájem honitby
Honitbu pronajmul p. Jul. May cukrovar Uh. 
Hradiště za 500 Kč. Okresní politická správa 
v Uher. Hradišti pronájem zrušila a nařídila 
nový pronájem na den 17. února 1924. Vyvola-
cí cena byla 500 Kč pak se dále dražil, tak že 
honitba přišla až za 3.500 Kč. Honitbu vydražil 
opět p. May za oněch 3.500 Kč. Les Tupeský 
ponechal sobě, pole na Salaši přenechal obča-
nům ze Salaše a pověřil občana Josefa Minkse 
jako svého podnájemce na Salaši.

Valná schůze regulace potoka
Dne 25. března 1924 svolána valná schůze 
občanů, stran regulace potoka Salašského, 
hlasováno proto by potok byl v brzku regu-
lován. Na to přistoupeno ku volbě místního 
vodního družstva by v té věci dále dle mož-
nosti pracovali. Zvoleni následující: Vycho-
peň Jindř., Zemánek Jar., Vaněk Jan čís. 41.
K regulaci potoka však nedošlo a to násled-
kem nedorozumění občanů, na to se druž-
stvo rozpadlo.

Úroda v r. 1924 byla místy velmi špatná, obi-
lí málo, zemáků též málo to všechno že málo 
pršelo, pak myši mnoho zkazili. Ovoce se též 
neurodilo.

Stavba hasičs. skladiště a obecního kan-
celáře
Stavba hasičs. skladiště a obecního kancelá-
ře započata dne 2. srpna 1924. která zadána 
firmě Jaroš a spol. v Uh. Hradišti za 37.800,- 
Kč. Plán a rozpočet provedl p. Jan Laštovka 
stavební kancelář a podnikatel staveb v Uh. 
Hradišti. Dále přistavěno nad zbrojnicí menší 
místnost za cenu asi 4.500 Kč.
A zároveň na sušení hadic verenda. Rou-
ry cementové od silnice k vůli příjezdu do 
skladiště a vchodu do místnosti v ceně asi 
4.500 Kč přitom ochranné zdi. Celková stav-
ba stála asi 46.800 Kč. Sbor dobrovolných 
hasičů v Salaši daroval na stavbu touto ze 
svojí pokladny obnos 2.637 Kč.

Ceny zboží v roce 1924 opět se zvýšili, tak že 
obilí bylo 1 q žita 240 Kč, rži 260 Kč, ječme-
ne 280 Kč, oves 230 Kč, zemáky od 60 Kč 
až do 80 Kč. Mouka žitná 3 Kč – 3,50, režná 
3,20  - 3,60 Kč, ječmenná až 4 Kč.

Parcelace Velk. Velehradu
Při velk. Velehrad započata parcelace ale jen 
v malém parcelačním plánu, tak že toho cel-
kem málo přijde ku parcelování. Do obvodu 
toho jsou vzaty obce, Salaš, Velehrad, Mod-
rá, Tupese a Břestek, až dosud není vyříze-
no, řízení vede se stran parcelace více jak ½ 
roku. 

Podzim 1924
Zima začala dosti brzy, již 16. listopadu se-
kali ledy na Salaši na rybníce pro dvůr Vele-
hrad, asi 15 až 20 cm. silný. Celková zima do 
vánoc dosti mírná jen málo mrzlo a sněžilo.
Po Novém roce opět mrzlo dosti mírně, ča-
sem i pršelo, sníh žádný jen časem malé po-
prášky.

Volba místní školní rady
V neděli dne 25. ledna provedeny volby míst-
ní školní rady. Zvoleni členové: 
Za obec: Jurčík Vincenc, Vaněk Jan čís. 41, 
Vychopeň Jindřich, Minks Josef. 
Za školu: Malík Jan.
Dne 8. února provedena volba předsedy 
místní školní rady a zvolen Josef Minks, Jan 
Vaněk místopředsedou.

Jaro a jarní práce 1925
Začátek března se začalo již setí obilí, po 10. 
březnu začalo sněžit a mrznout, což trvalo až 
do 21. března, sněhu bylo místy až 20 cm. 
22. března počalo pršet, ku konci měsíce se 
vyčasilo. Začátkem dubna se selo opět. Ze-
máky se sázeli v dubnu i květnu.

Schůze hasičs. sboru
Dne 1. června schůze dobr. hasičského sboru 
na které jednáno o převzítí a otevření nové-
ho hasičského skladiště ježto až dosud mel 
všechno na starém. Usneseno, by slavnost 
se odbývala na den 14. června 1925. Sta-
rosta obce pevně stál na tom, by slavnost se 
pořádala pod protektorátem obecního zastu-
pitelstva, jelikož zároveň bylo otevření obecní 
úřadovny, což přijato. 

Parcelace na Velehradě
U Velkostatku Velehrad ukončena konečně 
částečná parcelace, pro obec Salaš při-
padlo asi 65 mír pole, částečně u Velehradu 
na „Chmelnici a Sklenem kopci“ pak u Salaše 
na „Holisku“. Celá parcelace nadělala v obci 
jenom trochu mrzutosti mezi občany.

Slavnosť otevření hasičs. Skladiště a obec-
ní úřadovny, pod protektorátem obce
Dne 14. června 1925 slavnostní otevření 
hasičského skladiště a obecní úřadovny. Do 
poledne polní mše svatá u kříže za účasti br. 
sborů hasičs. a občanů domácích i přespol-
ních. Odpoledne veřejné cvičení domácího 
sboru za účasti br. sboru s Velehradu, přitom 
vysloveno uznání od br. delegátů, za rychlé 
a bezvadné práce při stříkačkách a veškeré 
výkony. Po cvičení odchod ku novému skla-
dišti, ku slavnostnímu otevření a odevzdání 
sboru k volnému používání.
Při nástupu u skladiště celé župy a veškeré-

ho občanstva, zůstal místní náčelník sboru 
Jan Vaněk jako bleskem zasažen, poněvadž 
nikoho u skladiště s obecního zastupitelstva 
nespatřil, ani p. starostu, který měl skladiš-
tě sboru odevzdat. Nyní musel sám, náčel-
ník a zároveň náměstek starosty Jan Vaněk 
skladiště převzít a pak místo starosty předat 
sboru, což p. starostovy Jos. Hůfovi nijak ku 
cti neslouží ač se vymlouval, že mu o tom 
nikdo neřekl, jíž jako starosta obce musel 
sám vědět, co má dělat a jak v té věci po-
kračovat. Celá slavnosť učinila na všechny 
přítomné špatný dojem, což ze strany sboru 
ničím nebylo zaviněno. Slavnostní řeč před 
otevřením pronesl krátce ale mile bratr hasič 
s Derfle Anton. Přerovský, rodák ze Salaše, 
syn bývalého náčelníka sboru Balt. Přerov-
ského.
Po otevření odchod na výletiště, kde se 
každý mile pobavil. Občané zvláště milé 
hospodinky, zaslali dle možnosti do buffetu 
různé věci za což jím srdečný dík od sboru 
za přispění. Dosti dlouho trvalo než došlo ku 
stavbě hasičského skladiště a obecní úřa-
dovny, konečně může se obec honosit krás-
nou obecní budovou, která malou vesničku 
jak Salaš jen povznáší, kterou nám vedlejší 
velké obce závidí, věřím sám jak těžko každý 
halíř musí zdejší občan vydobyt a daně velké 
platit. Než přijde doba, kdy bude vše vypla-
ceno a tato budova nám k památce zůstane. 
Doufám pevně že naši potomci, nás ve zlém 
vzpomínati nebudou.

Úroda 1925
Úroda byla dosti obstojná na obilí, jen že při-
šli deště, tak že obilí místy porostlo a mokré 
lidi vozili domu. Ovoce celkem málo, něco 
jablek a trnek. Zemáky začaly hníti násled-
kem mokra. Na začátku setí velké sucho, neb 
po žních nepršelo, země byla vyprahlá tak že 
se ani orati nemohlo na setí. V polovici října 
začalo pršet, setí se krásně upravilo, pak na-
stalo pěkné počasí. 

Volby do národního shromáždění 1925
Na den 15. listopádu vypsány volby do 
sněmovny i senátu. Do té doby žádná stra-
na o nás v obci nevěděla až před volbami 
již starali se o nás a chtěli nám pomáhat. 
Bylo vypsáno 13. kandidátek do sněmovny, 
12. kandidátek do senátu.

Po volbách již žádný do naší obce nezavítal, 
již nás více strany neznali, což vidět jak o nás 
v obci stojí.

Začátkem prosince padal sníh, zima dosti mírná, 
jen některý den krutý mráz, sněhu dosti málo.
 Alena Filípková ml. 

(pokračování)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Letní období ve sboru dobrovolných ha-
sičů Salaš se nese ve znamení sportov-
ních víkendů a mnoho protrénovaných 
pracovních dní pro družstva dospělých 
a odpočinku pro naše malé hasiče. 
V měsíci červnu ukončilo svou sezónu 
družstvo mladších žáků a to dvěma zá-
vody. Byl to závod na Salaši, kterého 
se zúčastnilo dohromady 20 týmů mla-
dých hasičů a to po 10 v kategorii mlad-
ší a starší. Mladší žáci ze Salaše skončili 
na velmi nepopulárním bramborovém 
4. místě, kdy je od bedny vítězů dělil 
pouze jeden jediný bod. Poslední sou-
těží v jarní sezóně byla ta v Uherském 
Hradišti, která byla také poslední soutě-
ží tohoto seriálu. Zde opět naši žáci kon-
čí na 4. místě z celkem 10 dalších kon-
kurentů. Taktéž proběhlo vyhodnocení 
celého seriálu soutěží „Velká cena OSH 
Uherské Hradiště“, kdy družstvo mlad-
ších žáků ze Salaše obsazuje celkovou 
5. příčku. Po skončení této soutěže pro-
běhlo již na domácí půdě vyhodnocení 
celého ročníku a každý z účastníků ob-
držel svůj vlastní pohár, který si násled-
ně každý naplnil dětským šampusem. 
V letních vedrech se děti rozprchnou 
na letní tábory a další aktivity. Ihned 
po začátku nového školního roku nás 
čekala první soutěž a to noční v Záhoro-
vicích. Zde mladí hasiči úžasně zabojují 
a skončí na krásném 3. místě v konku-
renci více jak 15 týmů. Následuje po-
chod Slováckým krajem, který pořádá 
okresní odborná rada prevence ve spo-
lupráci s SDH Salaš. Dne 4. září nastou-
pí na autobusovou točnu celkem 170 
dětí a doprovodu z 13 sborů okresu 
Uherské Hradiště. Trasa je dlouhá skoro 
10 km a děti jdou po stopách hasičské-
ho pokladu. Na závěr si SDH Salaš při-
pravil pro mladé hasiče TFA, které skli-
dilo velký obdiv a především obrovskou 
sportovní účast. Nyní se mladí žáci ve 
spolupráci s vedoucími připravují na zá-
vod požárnické všestrannosti, který se 
uskuteční dne 7. října v Komni. 
Jakmile děti odjedou na letní tábory 
nebo si užívají u svých prarodičů, nastu-
pují na hlavní scénu dospělí. Čeká jich 
celkem 13 soutěží v seriálu VC OH Uher-
ské Hradiště a také postupové okresní 
a krajské kolo v požárním sportu. 
Dne 16. 6. v Hluku se uskutečnilo okres-
ní kolo v požárním sportu, kde náš sbor 
reprezentuje družstvo mužů. V disci-

plínách 100m a 4×100m nemá na ve-
doucího soutěže SDH Vlčnov a končí na 
2. místě v obou disciplínách. Karta se 
obrací při královské disciplíně a to po-
žárním útoku, zde zabojujeme a končí-
me na krásném prvním místě. Okresní 
kolo nás katapultuje na krajské kolo, 
které se uskutečnilo 6. 8. v Hulíně. Zde 
opět nacházíme obrovskou konkurenci. 
Naše disciplína, požární útok, nás opět 
podržela a o pouhou 0,2 s končíme na 
krásném 3. místě. Za zmínku stojí, že 
nás předbíhá SDH Vlčnov s naší vlast-
ní mašinou, která jim byla zapůjčena. 
V konečném součtu bodů končíme na 
5. místě z konkurence dalších SDH na-
šeho kraje. 
Před startem celé naší sezóny nás ješ-
tě čekalo soustředění. Toto proběhlo 
v malé obci Petrovice na Třebíčsku, 
které nám poskytlo veškeré zázemí pro 
mimořádně náročnou přípravu na sezó-
nu 2016. Během 3 dní bylo odběháno 
více jak 50 dokončených anebo nepo-
dařených útoků. Avšak letošní sezóna 
se nenesla ve velmi dobrém duch. Až na 
2 třetí místa v Hradčovicích a Véskách, 
nás čekala naše velmi neoblíbená bram-
borová pozice a to dohromady pětkrát. 
Ženám se také nedaří a zaznamenávají 
pouze jedno druhé místo a to v Mařa-
ticích. Poslední soutěž tohoto seriálu 
proběhla na Salaši a to poslední víkend 
v měsíci srpnu. Zúčastnilo se jí více jak 
30 družstev SDH s různých okresů a do-
konce jiných krajů. V konečném součtu 
všech bodů ustanou obě družstva, jak 
muži, tak ženy SDH Salaš na celkovém 
5. místě. 
Celé léto nebylo jen ve znamení sportu, 
ale také oslav. SDH Salaš letos oslavilo 

125. let od svého vzniku. Proběhla pre-
zentace na obecním úřadě a slavnostní 
pohoštění ve zbrojnici. Jako zlatý hřeb 
a završení celé akce byla noční soutěž 
v požárním sportu. Dále byla poskyt-
nuta pomoc obci Salaš v pořádání 
tradiční neckyády, atletických závodů 
a podobně. 

V měsíci září nás ještě čeká závod 
„O Slovácký džbánek“, kdy okresní vý-
konný výbor svěřil pořádání soutěže 
SDH Salaš a tato akce e uskuteční 25. 9. 
od 9.30 na zdejším hřišti. Nesmím také 
zapomenout na důležitou akci a to mi-
strovství České republiky v disciplíně 
TFA, která se uskuteční 1. 10. ve Štram-
berku. Po těžkém boji na kvalifikační
soutěži nás bude reprezentovat Michal 
Janováč. Rád bych mu touto cestou gra-
tuloval k postupu a určitě mu celý sbor 
i obec Salaš drží palce a je nutné zvolat 
„MICHALE DOTOHO!!!“. 
Je mnoho a mnoho dalších aktivit 
a událostí, na které již nevyjdou řádky 
a rád bych tedy nechal prostor i do zim-
ního čísla našeho zpravodaje. Nezbyde 
mi nic jiného, než Vás pozvat na akce 
SDH Salaš a užít si skvělou atmosféru 
dění v naší obci. 
 Lukáš Snopek
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Salašský zpravodaj 

Poslední číslo zpravodaje mělo uzávěrku 
těsně před koncem školního roku a tím 
i před koncem Velké ceny mladých hasi-
čů, které jsme se v našem okrese zúčast-
nili. Naši mladší žáci zabojovali a s body 
z poslední soutěže v Uherském Hradišti 
se celkově umístili na 5.místě ve své 
kategorii. Po ukončení soutěže na Stu-
dentském náměstí jsme si i my udělali 
své ukončení soutěže na hřišti, kdy se 
grilovalo a oslavovalo. Starosta sboru 
zhodnotil celkově sezónu a dětem podě-
koval a všem rozdal pamětní poháry na 
proběhlou sezónu, která byla velmi rušná 
a náročná.
Že jsme skvělá parta, která se schází 
i o prázdninách, svědčí i to, že během 
prázdnin jsme se setkávali nejen na kou-
pališti a při táboráku, ale dokonce jsme 
se společně rozjeli na tábory, které byly 
zaměřeny na dobrodružství kriminalisti-
ky a sport. Samozřejmě jsme využili i ak-
cí obecního úřadu, kdy nám není cizí Nec-
kyáda a atletické závody, kde se naše 
děti prostřídaly na stupních vítězů.
Ke konci prázdnin se dětem začalo stýs-
kat po hadicích a tak jsme vyběhli na 
hřiště, aby jsme zjistili, jestli jsme nic 
nezapomněli a mohli se zúčastnit 2.září 
již tradiční noční soutěže v Záhorovicích. 
Soutěž probíhala v novém areálu hřiště 
a po poradě vedoucích za minimálního 
osvětlení trati a základny. Na závody 
odjely obě družstva, jedno zkušenější, 
ve kterém dominovali kluci a druhé, do-
tahující se zkušenostmi, které je slože-
né z 90% děvčaty. Výkony všech byly 
kolikrát překvapivé, spousta zkušených 
týmů chybovala a nebo vůbec nedo-
končila. Naše první družstvo nastoupilo 

v naprostém klidu, koš sedl hned napo-
prvé a v rekordním čase byl v nádrži, 
voda proletěla hadicemi a terče se ve 
tmě rozsvítily o chvíli později s časem 
20,40s, kdy nám tenhle čas ve výsledku 
přinesl velmi kvalitní 3.místo. Před námi 
už byli jen Bojkovice ( vítězové VC MH ) 
a Popov ze Zlínska. Naše druhé, holčičí 
družstvo se taky neztratilo a s ladností 
děvčat si doběhlo pro 8. místo s časem 
31sekund. 
I když jsme se všichni dostali do peřin 
až po půlnoci, byli jsme šťastní, že nám 
nová sezóna začala tak pěkně pohárově.
V neděli, 4.září, se na Salaši konal 14. roč-
ník Pochodu slováckým krajem. Pochod 
byl pro mladé hasiče připraven opravdu 
kvalitně, celou dobu děti sbíraly indicie, 
díky kterým měly přijít k pokladu. Po-
chod byl veden okolo Památníku padlých, 
Hladového mostu, Hubertky, kde se děti 
dozvěděly něco málo z historie obce. Dál 
indicie vedly k nové dominantě obce - 
k rozhledně a potom na hřiště, kde na děti 
čekala poslední indicie, která napovída-
la, kde by měl být 
ukrytý poklad. V po-
slední indicii byla 
topografická znač-
ka vodního mlýna 
a napsáno - Poklad 
se skrývá tam, kde 
vodník hlídá svůj 
svět a už bylo jen na 
dětech, jestli poklad 
najdou. Nakonec se 
to podařilo našim 
dětem, které po-
klad našly Na mlýně 
u rybníka. 

Pochod byl zakončen na hřišti opékáním 
špekáčků, slavnostním nástupem a vol-
nou zábavou, která nadchla nejenom 
děti, ale i jejich doprovod. Díky Michalu 
Janováčovi, který nás bude 1.října repre-
zentovat na MČR v disciplínách TFA ve 
Štramberku, vznikla na hřišti trať TFA 
pro mladé hasiče a každý si mohl na 
vlastní kůži vyzkoušet, co to je za dřinu, 
zdolat takovou trať. Jen pro zajímavost, 
v mladší kategorii se na start postavilo 
29 dětí a ve starší 12 dětí, dospělých se 
celkem odvážilo 21. Všichni za svou odva-
hu dostali medaile a ti nejlepší diplomy 
a malé věcné dary. Den to byl opravdu 
krásný a nabitý zážitky.
Od září se taky již pilně připravujeme 
na nový ročník hry Plamen, kdy nás prv-
ní velký zatěžkávací závod čeká 8.října 
v Komni, kde proběhne závod požárnic-
ké všestrannosti. O tom, jak se nám zá-
vod povedl, budeme informovat příště. 
Děkujeme za stálou podporu a přízeň 
všech, kteří nám fandí a podporují. Mladí 
hasiči. Jana Špičáková

MLADÍ HASIČI SE NENUDÍ ANI O PRÁZDNINÁCH
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Staré foto ze Salaše

Vážení spoluobčané,
pokud vlastníte historické fotografie naší obce, nenechávejte si 
je pro sebe, podělte se o tyto jedinečné záběry s ostatními.
Uvedené fotografie nám zapůjčila paní Marie Hanáková. Uvedené fotografie nám zapůjčila paní Marie Hanáková. 

Staré foto ze Salaše

pokud vlastníte historické fotografie naší obce, nenechávejte si 
Vážení spoluobčané,

Uvedené fotografie nám zapůjčila paní Marie Hanáková. Uvedené fotografie nám zapůjčila paní Marie Hanáková. 

Jak jistě víte, drazí Salašané, a jestli 
to tak můžu napsat, toto léto bylo pro 
velehradskou baziliku létem poměrně 
náročným, ale také létem požehna-
ným. Důvod je prostý - v celé církvi 
a tedy i v naší farnosti prožíváme Sva-
tý rok milosrdenství. Také z tohoto 
důvodu k nám přichází mnoho lidí –
poutníků, kteří chtějí projít Branou mi-
losrdenství. 
Jistě jste si všimli, že po ukončení re-
konstrukčních prací se celá bazilika 
s nádvořím skvěje v plné kráse. Bazili-
ka je plná hry barev a světla. Možná, 
že od roku 1228, kdy byla poprvé po-
svěcena, nikdy tak hezky a vznešeně 
nevypadala. Když se v ní něco nového 
udělalo, vymalovalo nebo přistavělo, 
něco staršího začalo chátrat. Prožila 
také drancování a velký požár po ná-
jezdů husitů, pak znovu povstala z ruin 
a následně byla přestavěna do dnešní 
podoby. Znovu se dějiny hnuly a násle-

dovalo nedobrovolné opuštění klášte-
ra mnichy po reformách císaře Josefa 
II. v roce 1784. Následně po více než 
100 letech pomalého chátrání bazili-
ky i kláštera je dostali v roce 1890 do 
správy jezuité. Klášter s bazilikou po-
stupně opravovali a časem zde otevřeli 
svou kolej a později gymnázium. A pak 
v roce 1950 opět přišlo násilné přeru-
šení řeholního, veřejného a nábožen-
ského života v bazilice na Velehradě. 
Tolik trochu z historie a co nám přináší 
dnešek?
Otec arcibiskup Jan Graubner se 
v těchto dnech účastní oslav 100. vý-
ročí založení gymnázia a jistě v homilii 
vyzvedne důležitost dobrého vzdělání 
a potřebu vzdělanosti v křesťanském 
duchu. Také my na to nezapomínejme 
v našich rodinách. Náboženské vzdě-
lávání nemá končit po prvním svatém 
přijímání, jak se to mnohdy stává. Prá-
vě naopak, první přijímání eucharis-

tie v našem životě se má stát novým 
startem k poznávání Boha a jeho lásky 
k nám lidem.
Svatý rok milosrdenství je pro nás ča-
sem, kdy nám Bůh Otec odpouští, když 
ho o to prosíme a také i my se učíme 
odpouštět bližním, i když nám to ně-
kdy činí potíže. Ale Ježíš, Syn Boží, je 
naším vzorem. Také Hospodin očekává 
od nás, abychom i my odpouštěli na-
šim bližním. To, že jsme odpustili, se 
také projevuje konáním skutků milosr-
denství. 
Milosrdný rok bude ukončen na slav-
nost Ježíše Krista Krále v neděli 20. 
listopadu, zůstávají nám tedy jenom 
dva měsíce. Tak využijme času a Brá-
ny milosrdenství k získání plnomoc-
ných odpustků nám samým i našim 
zemřelým.

Přeji všem požehnaný čas.
Pater Ladislav Árvai 

Jubilejní léto velehradské…
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Salašský zpravodaj 

EVIDENCE OBYVATEL: OD 7. 6. 2016 DO 31. 8. 2016

OPUSTILI NÁS: 

6. 8. 2016. . . . . . . . . . . . . Marie Stašková, Salaš 34
30. 8. 2016. . . . . . . .Zdenka Janováčová, Salaš 115
Upřímnou soustrast. 

PŘISTĚHOVALI SE: 

8. 8. 2016. . . . . . . . . . . Ladislav Povolný, Salaš 200 

ODSTĚHOVALI SE: 

11. 7. 2016. . . . . . . . . . . . . Tomáš Křivan, Salaš 146

JUBILANTI ŘÍJEN – PROSINEC: 

Heliová Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 let

STAV OBYVATEL A STATISTIKA DLE VĚKU:

Dospělí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
muži:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
ženy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Děti 15 – 18 let: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

chlapci:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
dívky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Děti do 15 let:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
chlapci:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
dívky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Děti 6 – 7 let: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Děti do 3let: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Počet obyvatel celkem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Průměrný věk obyvatel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,96

Společenská rubrika 

Včelařský rok 2016
Letošní včelařská sezona skončila na Sa-
laši už v polovině července. Bylo to v dů-
sledku velmi krátkého trvání lesní medo-
vicové snůšky, která sice slibně začala 
koncem června, ale vlivem sucha brzy 
skončila. Jarní květová snůška byla sice 
o něco lepší, než loni, ale taky byla ochu-
zena tím, že zmrzly třešně, akáty, lípy, 
částečně jabloně a další rostliny produ-
kující nektar. Ale včelaři jsou na rozmary 
počasí zvyklí a těší se, že příští rok bude 
lepší.
Většina včelařů proto již koncem července 
vytočila poslední med a začala dodávat 
zimní cukerné zásoby. Medovicový med 
se včelám na zimu nenechává, protože 
při jeho zimní konzumaci se může u včel 
vyskytnout úplavice. Dodaný cukerný 
roztok zpracují ještě letní včely a uloží do 
plástů na zimu. V srpnu a září líhnoucí se 
tzv. dlouhověké včely přezimující do jara 
jsou tím ušetřeny namáhavého zpracová-
vání dodávaného cukru a mohou jít do 
zimy v dobré kondici. Mohou se více vě-
novat pylové snůšce, protože pyl je pro 
včely trvale zdrojem bílkovin a dalších po-
třebných látek, které jim zaručí i odolnost 
proti nepřízni zimy, nemocem a schop-
nost na jaře založit novou generaci včel.
Zazásobení včel cukrem, nebo medem na 
zimu je na včelařovi, ale pyl poskytuje pří-
roda a včely musí mít možnost a schop-
nost si ho nanosit v potřebném množství. 
Kolik pylu tedy včely potřebují - a dává jim 
ho příroda dostatek? Ve včelařské odbor-
né literatuře se uvádí, že jedno včelstvo 
za rok spotřebuje 30 kg pylu (není to pře-

klep, je to skutečně 30kg). A zavčelenost 
krajiny s ohledem na snůšku medovou 
i pylovou se uvádí 2 včelstva na 1km plo-
chy. Podle toho máme tedy na Salaši nad-
měrnou zavčelenost. V obci máme totiž 
11včelařů se 73 včelstvy, ale k tomu tady 
máme včelstva nesalašských včelařů. 
V části Dřínová a Hrabina je 68 včelstev 
a u cesty za Zlackou a u bývalé hájenky 
je 50 včelstev. Celkem tedy v doletové 
vzdálenosti včel máme 190 včelstev. Pro 
porovnání, Velehrad a Modrá má dohro-
mady zhruba 125 včelstev. Říkávalo se, 
„na malé louce velké stádo nenapaseš“. 
Je podle toho ta salašská louka pro včely 
dostatečná? Větší počet včelstev na plo-
chu se projeví menší výtěžností medu na 
včelstvo, a nedostatek pylu se projeví na 
kondici včel.
Je jistě chvályhodné propagovat včelař-
ství, zejména u mládeže, ale zároveň je 
třeba věnovat pozornost přírodním pod-
mínkám pro včely. Včely v řepkových ob-
lastech vlivem chemizace a jednodruhové 
skladby pylu ztrácejí imunitu, ale přesto 
na snůšce z řepky je odvislá většina vče-
lařů. Po odkvětu řepky se snaží včelaři 
stěhovat včelstva do relativně čistších ob-
lastí, např. na Salaš. Ale taky se tu podílí 
s domácími včelaři na lesní snůšce, která 
v posledních letech byla slabá. Navíc je 
pro domácí včelstva rizikem, pokud sem 
někdo přiveze nekontrolovaně včelstva 
ne zdravá. Podmínky pro přesuny včel-
stev stanoví veterinární předpisy, ale chy-
bí kontrola jejich dodržování.

Stanislav Daněk st.
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Z návrší
Lenka Rezková

Tam nad starou oskeruší
mlha prší chladivá

Na podzim jasu příliš nebývá
Pouze stín tiše padá

pod střechy,
kde bábi vkládá ořechy

do sušáku nad sporákem

Vodu z mraků kluci drakem
pocuchají, aby v kraji malovaném

příštím ránem slunce svit
v návrší mohl rozzářit

podzimní paletu rozestlaných stromů
Brzy zima tu

navrší haldy sněhu před oponu...

Zveme Vás na 
nejbližší místní akce:

Akce OÚ 

27. 11. 2016  Adventní tvoření pro děti  
(rozsvícení vánočního stromu)

SDH Salaš

5. 12. 2016  Mikulášská obchůzka 

MK Salaš

1.–2. 10. 2016  Výstava hub

28. 10. 2016 Zavírání hory (ve 14.00 hod. ve spodní hospodě)

KPS

26. 11. 2016  Košt archivních vín 

Vydává obec Salaš, počet ks 150, vychází 4× ročně zdarma. Uzávěrka tohoto čísla proběhla dne 19. 9. 2016.  
Uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání zpravodaje: 4. 12. 2016. Neprošlo jazykovou úpravou. 

e-mail: zpravodaj@salasuh.cz 

Počasí náš dirigent
Lenka Rezková

Popršelo do rána
a celé tělo hned,

ta rozechvělá membrána,
rozpoznává vlastní svět
- až po utajená zákoutí

Žádná změna
to vlastně není,

vždyť šlehy od proutí
dává každodenní probouzení
- třikrát sláva, vím že žiji!

Jen melodii rozvrzanou,
co ostrou hranou blaho řeže,

dávno svrhnout měli z horní věže
Hned život celý voněl by jak květy růže stolisté

- jenomže jsme sólisté!

Zastupitelé obce přejí všem krásně prožitý podzimní čas...


