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v neděli dne 28. 6. jsme na zá-
kladě zájmu ze strany občanů usku-
tečnili první ročník pochodu na hrad 
Buchlov. Na startu u místní knihovny 
se nás sešlo 35 nadšenců, které ne-
odradila předpověď. Ač jsme si vůbec 
nebyli jistí, jaké počasí nás může ces-
tou překvapit...

První svačinová zastávka byla v hos-
podě Pod Břesteckou skalou, kde děti 
nejvíce zaujala hlemýždí sbírka, kterou 
si deštivou cestou nasbíraly. V bato-
zích jsme měli připravené špekáčky na 
opékaní, ale raději jsme dali přednost 
nabídce polévek místní restaurace. Po 
malém odpočinku, jsme vyšli již bez 
pláštěnek k cíli naší trasy.

Samozřejmě, že jsme využili dal-
ší občerstvení ve stylové hospůdce 

a dobrovolníci si zajistili prohlídku hra-
du. Žádného z nás nemohly bolet nohy, 
jelikož jsme se domů dopravili autobu-
sem s našim místním řidičem panem 
Skráškem. I přes nepříznivé deštivé, 

však teplé počasí, se výlet báječně vy-
dařil a všichni byli spokojeni. V případě 
zájmu se těšíme na druhý ročník a dou-
fáme, že se setkáme ve větším počtu. 

Vlasta Mikelová

Pěší výlet na hrad Buchlov

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, než jsme se nadáli, tak tu máme další vydání obecního 
zpravodaje, a to podzimní. Máme za sebou krásné slunečné léto a prázdniny, 
kdy si odpočinuly od svých školních starostí nejen děti, ale i jejich rodiče a také 
učitelé. S novým elánem vstupují všichni do nového školního roku, který byl na 
Základní škole Velehrad slavnostně zahájen 1. září. Ze Salaše letos nastoupily 
celkem čtyři děti do 1. třídy, kterým jménem svým i zastupitelstva přeji hodně 
úspěchů a radostí v jejich nové životní etapě. A protože je nástup dětí do první 
třídy finančně náročnější, rozhodli zastupitelé všech tří obcí o finančním pří-
spěvku na nákup učebních pomůcek pro všechny prvňáčky. 
Ve stručnosti shrnu pracovní záležitosti obecního zastupitelstva, kdy se koncem 
června konala veřejná schůze. Zde se schválil Závěrečný účet obce Salaš včetně 
Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014 a také Účetní závěrka obce Sa-
laš za rok 2014 bez výhrad. Dále schválení pronájmu části obecního pozemku 
v chatařské oblasti, schválen a vydán Program rozvoje obce na období 2015–
2020 a posledním schváleným bodem bylo poskytnutí příspěvků na činnosti pro SDH Salaš ve výši 38 tis. Kč a pro Mykologický klub 
Salaš ve výši 12 tis. Kč. 
V létě se uskutečnila také spousta sportovně kulturních akcí, ať už pořádaných obcí nebo místními spolky a organizacemi. O všech se 
dočtete dále ve zpravodaji. Tady bych chtěla hlavně poděkovat těm členům Dobrovolných hasičů, Klubu přátel Salaše a Mykologům, 
kteří nám vypomáhají s organizací obecních akcí. O to víc mne pak mrzí malá účast Salašanů na těchto akcích. Vždyť všechno se 
koná pro nás, pro místní, proto doufám, že se to v budoucnu zlepší. 
Z plánovaných větších prací z údržby obecního majetku již započala oprava havarijního stavu mostu na točnu a také jsme získali do-
taci na opravu obou křížků v obci, které se už renovují. Na hřbitově jsou vyměněny sloupy s osvětlením a osvícen kostel, který je tak 
vidět i v noci a krásně se tak zvýraznila dominanta obce, kterou máme i na turistické známce Salaše. 
Jistě jste si všimli, že jsou rozmístěny nové kontejnery na tříděný odpad, které doufám, že pomohou k tomu, aby všichni občané, ať 
už stálí nebo víkendoví, měli možnost odpad správně třídit a hlavně udržovat v obci pořádek. Což mi připomíná nový nebo možná 
staronový nešvar, který tu je, a to vyvážení nepořádku na břeh potoka jak Salašky tak Buchlovského potoka. A také uklízení nepořádku 
od svých chat a chalup do obecního lesa. Nejedná se „jen“ o posečenou trávu, piliny a větve, ale také o zbytky stavební sutě, linolea, 
obklady apod. Nerozumím, proč je problém tyto odpady uklidit na určená místa v obci nebo odvézt na sběrný dvůr do Buchlovic. 
A proč není problém tento odpad naložit a odvézt dál od svého domu k potoku nebo k lesu? Nejedná se tu jen o problém estetický, ale 
v mnoha místech se podemílají břehy potoka a díky nepořádku se mění směr toku vody. 
Žijeme tu v krásném prostředí uprostřed Chřibů, a proto je smutné vidět, jak se někteří k přírodě a ke svému okolí na Salaši chovají. 
Ještě bych ráda připomněla možnost vyjádřit svůj názor nebo zaslat příspěvek na zveřejnění do zpravodaje. Mohou to být různé zají-
mavosti jak z historie, tak současnosti. Tím by se zpravodaj stal určitě zajímavější.
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V sobotu 25. 7. 2015 proběhl na místní 
požární nádrži další ročník tradiční salaš-
ské neckyády. A jak dopadl? Organizátoři 
(tj. zastupitelé obce Salaš, KPS a přede-
vším SDH) mohou být opravdu spokojení, 
jelikož se vše vydařilo, jak mělo. I počasí si 
dalo říct, a mraky, které byly předpověze-
ny, se rozhodly ustoupit slunci.

Celá akce začala přehlídkou netra-
dičních plavidel. Drobnou vadou na 
kráse byl ovšem jejich počet, ale velké 
díky i za těch pět. I někdy méně zname-
ná více... Hlavním vítězem a držitelem 
putovního poháru se stal Matěj Špičák 
v podobě sklípkana se svou pavoučí 
sítí, na které předvedl i pohyb svých 
hbitých pavoučích nožiček. 

K neckyádě patří necky a ty perní-
kové obdržela každá soutěžící rodina 
včetně vstupenky do aquaparku, trička 
a dalších cen.

Po představení plavidel následovaly 
soutěžní jízdy na kole od ostrůvku na 

břeh. Podařilo se to pouze jedinému 
(Romanu Čičatkovi z Drslavic).

Ostatní okusili vodní lázeň většinou 
po několika málo metrech. Druhá sou-
těž byla snadnější. Jednalo se o tradiční 
plavání dětí. Dospělým jsme tuto dis-
ciplínu zpestřili na nafukovacích lehát-
kách. Soutěžení jsme zakončili jízdou na 
trakaři přes lávku. Zde si výborně vedly 
Nicol Polešovská ze Salaše a Tereza Vlč-
ková z Uherského Hradiště.

K salašské neckyádě neodmysli-
telně patří košt utopenců a kvášáků, 
kterou jsme letos doplnili ochutnávkou 
nakládaných plísňových sýrů.

Vyhráli určitě všichni, ale jenom ti 
nejlepší byli odměněni cenou.

Více jak 4 hodiny se všichni soutěží-
cí a několik desítek diváků (270, možná 
více) skvěle bavilo. Co všechno patřilo 
k naší vodní atrakci? Teplá voda, mož-
nost občerstvení, projíždka na koni, 
malování na obličej, příjemné posezení 

u vody a hlavně hezké moderátorky Eliš-
ka a Martina, které uváděly jednotlivé 
soutěže a seznamovaly diváky s názvy 
a obsazením posádek plavidel.

Vlasta Mikelová 

Můžeme být spokojení... neckyáda se opět vydařila

Atletické závody – sobota 22. 8. 2015

Předposlední prázdninová sobo-
ta patřila našim „atletům“, kteří se za 
krásného počasí a v domácí atmosféře 
plné pohody setkali již při osmém roční-
ku soutěže. Salašské hřiště mělo ideál-
ní podmínky pro soutěžící a závodu se 
zúčastnilo celkem 63 sportovců věkové 
kategorie 3–14 let. Z celkového počtu 
bylo jen 24 domácích závodníků. Sou-
těžilo se v 5 atletických disciplínách – 
sprint na 60 m, skok daleký, skok vyso-
ký, vrh koulí (diskem, míčkem) a vytrva-
lostní běh.

Obzvláště půvabné bylo pozorovat 
soupeření těch nejmenších. Když vidíte 
tříleté prcky nažhavené na startu nebo 
potom hrdě stát na bedně, mohu Vás ujis-
tit, že je to velmi dojemné a můžeme se 
shodnout, že práce nás všech nebyla zby-
tečná! Věříme, že to těm nejmenším vy-
drží i v pozdějším věku a zůstanou našim 
závodům věrni. Kategorie starších dětí 
a mládeže se též dokonale soustředila na 
svůj výkon a šli do toho naplno. A ani hol-
ky nebyly žádné křehotinky a dokázaly 
se o svůj výsledek pořádně poprat.

Každý za svou snahu a chuť si za-
sportovat byl odměněn. Letos jsme po-
prvé ceny předávali dvakrát, a to všem 
soutěžícím a pak byly zvlášť hodnoce-
ny děti ze Salaše. 

Velké díky patří především naším 
sponzorům (BD Sensors, Jaroslav Ze-
mánek, Česká zbrojovka Uh. Brod, 
JAMI Sport, Jarmil Vávra, Občerstvení 
Vaňkovi, Linea Nivnice), organizačnímu 
týmu ze Slovácké Slavie a všem dobro-
volníkům! 

Vlasta Mikelová
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• Upozornění
Firma E.ON ČR upozorňuje vlastníky nebo uživatele nemo-
vitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývajících ze 
zákona č. 458/2000 Sb. (ochranná pásma). Na základě § 25 
odst. 3g) zákona 458/2000 Sb. žádá vlastníky nebo uživa-
tele nemovitostí o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících 
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního za-
řízení, a to v termínu do konce tohoto roku. Uplyne-li uvede-
ná lhůta marně, oznamuje tímto, že zaměstnanci společnosti 
E.ON ČR vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) 
a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky.
Bližší informace Vám poskytne na tel. čísle 840 111 333 – 
zákaznická linka E.ON.

• Archiv místní knihovny
Někteří z Vás chodí do knihovny pravidelně, někteří půjčování 
knížek pomalu přicházejí na chuť, ale následující informace mož-

ná zaujme i nečtenáře. V knihovně je k dispozici archiv vydaných 
Salašských zpravodajů za posledních 20 let. Proto všichni, kteří 
si chtějí připomenout události uplynulých let mají možnost využít 
právě naši knihovnu a jsou srdečně zváni.
Marie Slámová, knihovnice

• Nové kontejnery na tříděný odpad
V jarním vydání zpravodaje jsme Vás informovali, že v rámci 
Mikroregionu Buchlov měla obec přislíbenu dotaci na pořízení 
velkoobjemových kontejnerů na třídění odpadu a domácích 
kompostérů. Celá akce úspěšně proběhla, kompostéry byly bez-
platně rozděleny salašským domácnostem, a to celkem 18 ks. 
Kontejnery na tříděný odpad o objemu 1100 lt. nahradily nebo 
doplnily stávající nedostatečné popelnice a kontejnery. 
Kontejnery na komunální odpad, které jsou rozmístěny v obci, 
jsou určeny pouze pro chataře a chalupáře. Občané s trvalým po-
bytem v obci tento odpad ukládají do svých popelnic u domu.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

V sobotu 11. 7. 2015 
se konal 6. ročník závodu 

NA KOLE OKOLO SALAŠE,
který pořádal Klub přátel Salaše. 

Na startu na točně se sešlo rekordních 
40 účastníků všech věkových kategorií. 

Cíl je již tradičně u Tománkovy hájenky, 
kde je pro každého připraveno občerstvení 

a pro ty nejrychlejší také hezké ceny. 

Kdo se zúčastnil, určitě nelitoval příjemně 
stráveného letního odpoledne.

Pozvánka
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V naší obci nyní chová včely 11 včela-
řů s celkovým počtem asi 70 včelstev. 
Vzhledem ke snůškové nabídce zdejší 
přírody je tento počet včelstev nadprů-
měrný. V posledních letech v obci přiby-
lo včelstev chatařů či chalupářů. Ti sem 
přivážejí včelstva s cílem získat zde kva-
litnější med díky poměrně čisté přírodě 
a zejména zdrojům z lesa. Pro domácí 
salašské včelaře to má ale i nepříznivý 
dopad v nebezpečí dovozu různých ne-
mocí včel. Přestože pro přesun včelstev 
mezi obcemi platí přísná veterinární 
pravidla, někteří včelaři je nerespektují. 
V letošním roce uhynulo v ČR 30 % včel-
stev v důsledku nemocí a také proto, že 
někteří včelaři nedodržují správné po-
stupy zdravotního ošetřování včelstev 
a ohrožují včelstva poctivých včelařů. 
Medobraní, na které se každý včelař 
těší, trvá od května do července. Potom 
už med včelám nebereme a naopak jim 
pomáháme vytvořit zásoby pro zdárné 
přezimování. Letošní medobraní po loň-
ském propadu bylo lepší díky lesu, ale 
mohlo být ještě lepší, kdyby do květu 
nepřišlo náhlé jarní ochlazení a potom 
červencové sucho, které zastavilo slib-
ně se vyvíjející lesní snůšku.

Mezi včelaři se říká, že největším nepří-
telem včel je člověk, který se k nim ne-
chová dobře a zhoršuje jim podmínky 
pro život. Salašské Paseky, kde nedáv-
no rostly jabloně, hrušky, třešně, a také 
hojně luční květy s hojností nektaru pro 
včely a políčka i když chudá, ale přesto 
poskytovala obživu celé obci, jsou dnes 
zarostené náletovým křovím a skýtají 
žalostný pohled. Na loukách podél Sa-
lašky kdysi plných květů nabízejících 
včelce nektar i pyl jsou dnes olše, vrby, 
kopřivy a lopúny. Tyto sice poskytnou 
včelce trochu pylu, ale málo nektaru. 
A travnaté plochy kolem domků a v za-
hradách dnes nemilosrdně ničí sekačky 
a kvílející křoviňáky dříve, než na nich 

vykvete pampeliška, jetelinka, mat-
řidouška, nebo kopretina. Chemické 
prostředky na ochranu rostlin a stromů 
proti škůdcům, nebo na ničení plevelů 
hubí i včely.
A tak co by asi řekla včela člověku, kdy-
by mohla mluvit: 
„Pracujeme ve prospěch přírody, která 
je dárkyní všeho života a bez níž by-
chom nemohli na této zemi žít. Náš dar 
člověku je med – sladší, než cokoli na 
světě, protože je v něm soustředěna 
vůně a chuť květů, je v něm paprsek 
slunce i pohlazení letního vánku.“ 
Tobě člověče opyluji tvé zahrady, aby 
dávaly plody tobě i tvým dětem.

Skrze mne se ti dostává bohaté úrody 
polí a luk.
Vám lidé dávám propolis, který léčí ne-
moci lidského stáří.
Mateří kašička ti navrací sílu a dává 
ženám krém pro jejich krásu a hebkou 
pleť.
Tobě člověče dám i vosk tvé svíce po-
slední.
Beze mne se nenasytíš, tvá příroda tě 
nepohostí.
Beze mne se neuzdravíš, tvé byliny tě 
nevyléčí.
Jsi silnější, jsi na řadě, chraň nás, sic 
spolu zahyneme.

Stanislav Daněk st.

Od zahájení činnosti Turistického cen-
tra Velehrad jste měli možnost zhléd-
nout řadu zajímavých výstav, předná-
šek a jiných kulturních akcí.

Do konce října budou probíhat výstavy:

OLDŘICHA ŠTĚPÁNKA, který patří 
ke střední generaci absolventů SUPŠ 
v Uherském Hradišti – obor sochař-
ství. Jeho umělecký záběr se během 
let výtvarné činnosti stále rozšiřoval od 
figurální plastiky přes dřevěné solitéry
inspirované přírodními motivy k závěs-
ným dřevěným plastikám krajin, které 
se postupně stávaly asamblážemi, 
kde dřevo oživoval kámen a kov. Poté 
se objevují na jeho výstavách ocelové 
medaile zpracované složitou technikou 
navařování a olejomalby abstraktních 
krajin.

STANISLAVA ŽAMPACHA, který za-
ložil v roce 1990 ateliér ŽAMPACH. 
Činnost ateliéru byla zpočátku zamě-
řena na design pro sklárny a obchodní 
společnosti z celého světa. Od roku 
1997 se zaměřili více na vlastní vývoj.

VLASTIMILA MAHDALA inklinujícího 
k monumentální malbě. Ať tvoří na ja-
kékoliv ploše, stále se mu tato plocha 
jeví jako nedostatečná k tomu, aby vy-
jádřil touhu říci štětcem vše, co má na 
srdci. Dokáže obraz rozčlenit do něko-
lika přísně rozdělených ploch, z nichž 
každá má svůj děj.

FRANTIŠKA KUBINY z Velehradu 
mistra realismu, básníka a držitele 
světové ceny Salvadora Dalího z roku 
2006. Jako rodák ze Starého Města je 
upoután rodným Slováckem, ale stejně 
tak i Bílými Karpaty či Valašskem. Zpo-
dobňuje je v proměnlivém přírodním 
rytmu, v různých ročních obdobích. 
Kubina se věnuje především krajino-
malbě, ale maluje též kytice a nábo-
ženské motivy.

V měsíci listopadu můžete navští-
vit prezentační výstavu Mikroregionu 
Buchlov. Jedná se o sdružení 14 obcí 
v oblasti Chřibů. 

Další vystavující bude María Jesús Ri-
vero, narozena ve Španělsku, žijící na 
Slovensku. Její tvorba se vyznačuje 
abstraktním pozadím harmonizujících 
barev, s figurativními motivy, dotváře-
jící dílo.

Výstavy letošního roku završí svými 
obrazy Zuzana Bahulová, absolvent-
ka animované tvorby na UTB ve Zlíně, 
která se na prestižní americké Califor-
nia Institute of the Arts věnovala cha-
rakterové animaci v intencích jejího 
duchovního otce Walta Disneyho.

Na Vaši návštěvu se těší zaměstnanci 
TC. Více informací na www.velehrad.cz, 
tel.: 723 984 080.

Včelařovo ohlédnutí.

TURISTICKÉ CENTRUM VELEHRAD 
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Léto končí a Velká Cena OSH Uherské 
Hradiště je za námi. Liga požárního 
sportu, která se skládá z deseti soutěží 
nebyla vůbec jednoduchá. Letos jsme 
nastoupili se dvěma družstvy mužů 
a jedním ženským družstvem. „A“ - tým 
se na začátku sezóny trochu trápil, a tak 
trochu se hledal v ne zrovna kvalitních 
výkonech. Občas přišlo zaváhání někte-
rých členů družstva, ale větší starosti 
nám dělal stroj s porouchaným a slabým 
čerpadlem, které nestačilo na ty nejlepší 
časy. V druhé polovině sezóny jsme se 
konečně naladili na správnou vlnu a zá-
vod od závodu přicházeli kvalitní útoky 
a cenné body to tabulky. „B“ - tým mužů 
vstupovali do ligy jako nováčci, ale roz-
hodně se s nimi muselo počítat a mnoh-
dy dokázali zamíchat pořadím. Ovšem 
první sezónu se nedaly čekat zázraky, 
ale hasiči ukázali, že dokážou stabilně 
běhat časy kolem 19–20 vteřin. Bohu-
žel některé závody měli taky smolné, 
a to hlavně kvůli praskajícím hadicím. Ke 
konci sezóny se bohužel museli potýkat 
s časovým vytížením některých členů 
a tři závody museli úplně vynechat a to 
je stálo spoustu bodů. Tým žen letos ob-
hajoval loňský titul z Velké Ceny. Začátek 
sezóny nebyl vůbec špatný a ženy doká-

zaly předvést několik kvalitních útoků. 
Bohužel občasné chyby nebo nesouhra 
v týmu si taky vybírala svoji daň. Do ligy 
přibyla tři nová družstva, na které naše 
holky bohužel nestačily. I tak bojovaly 
statečně a do příští sezóny bude o to 
větší motivace. 

Jak poslední roky bývá zvykem, na 
Salaši se konala poslední soutěž Velké 
Ceny. O pohár starostky obce Salaš 
a O putovní pohár SDH Salaš. Na sou-
těž se sjelo 13 mužských, 8 ženských 
a 2 týmy mužů nad 35 let. „A“ - tým, 
jako první startující, předvedli kvalit-
ní útok a s časem 18,41 se umístili na 
pěkném 3. místě. „B“ - tým neměl svůj 
útok vůbec špatný a za čas 21,72 brali 
8. místo. Ženskému družstvu se útok 
moc nevydařil a časomíru zastavili až 

na hodnotě 43,72 a stačilo to na 6. 
místo. V celkovém pořadí Velké Ceny 
skončil „A“ - tým na 5. místě, „B“ - tým 
bohužel na místě 13. a tým žen na ne-
populární 4. příčce. 
Dále se tým mužů zúčastnil krajského 
kola v požárním sportu ve Zlíně. Sice 
v trochu přeházené sestavě, ale ostu-
du rozhodně neudělali. Po disciplínách 
100 m překážek, štafetě 4×100 m a po-
žárním útoku obsadili dobré 6. místo. 
SDH Salaš má i v letošním roce zástup-
ce v hasičských soutěžích TFA – nejtvrd-
ší hasič přežívá. Letošní prioritou je liga 
s názvem Pohár ředitele HZS Moravsko-
slezského kraje, kde před posledním zá-
vodem figuruje na 6. místě z dosavad-
ních 130ti závodníků. Poslední závod se 
koná 19. září ve Štramberku.
Mimo požární sport se naši členové zú-
častnili také dvou výročí založení sborů 
a to v Jarošově a na Košíkách, kde opět 
předvedli funkčnost naší staré koňské 
stříkačky z roku 1929. 
Tímto pro nás činnost nekončí. Do kon-
ce sezóny určitě stihneme objet ještě 
nějaký ten závod, včetně závodu O slo-
vácký džbánek, na který jsou pozvané 
nejlepší družstva z okresů Uh. Hradiště, 
Hodonín a Břeclav. 

Z činnosti SDH SALAŠ

Z činnosti mladých hasičů při SDH Salaš

Jak končí školní rok, tak končí i sezóna 
mladých hasičů. V letošním roce jsme 
absolvovali celkem 10 závodů, které 
byly zařazeny do série závodů Velké 
ceny mladých hasičů u nás na okrese. 
V celkovém součtu bodů jsme obsadili 
8. místo, což je od loňského ročníku 
postup o dvě příčky nahoru a je vidět, 
že i když jsou děti stále věkově mladší, 
dokáží se pravidelným tréninkem do-
stat mezi starší děti.
Sezónu jsme zakončili na místním hřiš-

ti opékáním špekáčků, při kterém sta-
rosta sboru dětem poděkoval a obda-
roval je pamětními poháry. I když byly 
před námi slibné dva měsíce prázdnin, 
nezaháleli jsme a i nadále se scházeli 
na výlety, opékání, tábory a v nepo-
slední řadě i tréninky. Na první výlet 
jsme se vydali hned poslední červnový 
víkend, kdy jsme s obecním úřadem 
vyrazili pěšky na Buchlov. Další tako-
vou větší akcí byl cyklistický závod 
na Salaši, který pořádá KPS. Potom 
už se děti rozjely na tábor Velkého 
mága na Žítkovou a hned po návratu 
jsme se pustili do trénování na posled-
ní závody v požárním útoku v letošní 
sezóně, které se konají již několik let 
na začátku září a jsou zajímavé tím, že 
jsou jediné dětské noční závody v kraji. 
Tady musím pochválit celé družstvo (7 
členů) za skvělý poprázdninový výkon. 
V mladší kategorii závodilo 13 týmů 
z Hradišťska, Zlínska i Valašska a na-
še družstvo za minimálního osvětlení 

základny a naprosté tmy u čáry vystří-
kalo krásné 9. místo s časem 24,81 s. 
Po práci musí přijít i zábava a ta přišla 
hned poté, kdy jsme přijali nabídku 
Okresního sdružení hasičů a zúčastni-
li se 13. Pochodu slováckým krajem, 
který byl letos zaměřený na Let Kuno-
vice a přilehlý kunovský les, kde jsme 
celodenní pochod zakončili opekáním 
špekáčků.
Od září nám začíná nový ročník hry 
Plamen, který začneme prvním pod-
zimním závodem - Závodem požárnic-
ké všetrannosti, takže se máme opět 
co učit a zdokonalovat. V tuhle dobu 
se budeme učit střílet ze vzduchovky, 
zdravovědu, topografii, technické znač-
ky a přelez přes lano. Tímto bych taky 
chtěla pozvat všechny děti ze Salaše 
nebo i z okolí, komu se náš sport líbí 
a chtěl by se přijít podívat nebo se stát 
mladým hasičem, může přijít a rádi ho 
mezi sebe přijmeme.
 Jana Špičáková
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Máme podzim a letní prázdniny s tro-
pickými teplotami a velkým suchem 
jsou za námi. Již po kolikáté ve svém 
životě si uvědomujeme, že větru a dešti 
neporučíme. Na mnoha místech země 
bylo málo pitné vody. Nedostatek vody 
nás pořádně zneklidňuje a tak s nadějí 
vzhlížíme k podzimu a zimě, že budou, 
jaké májí být. K podzimu deštivému 
i teplému plnému hřibů v lesích a zimě 
mrazivé, plné sněhu a ledu. Uvidíme, ří-
káme si a věříme, že se toho dočkáme, 
snad se čas sám umoudří, doufáme. Je-
nom ale čekat a doufat, že se to nějak 
samo spraví, to je málo. Nemyslím tím 
hned na povedené nebo nepovedené 
ekologické aktivity. Budovat nové ryb-
níky, přehrady a čističky, obnovovat 
stará ramena řek a kanálů je jistě moud-
ry počin jako i nutnost šetřit vodou. 
Když se zmiňuji o zaručeně dobré a dů-
ležité „aktivitě“, myslím tím na mod-
litbu. Ona modlitba je tou „důležitou 
aktivitou“ která je každému člověku 
nejpřirozenější, protože se rodí v našem 
nitru jako odpověď vděčnosti. Modlitba 
taková, v níž prosíme Boha a Pána časů 
o požehnáni, aby nám bylo zde na zemi 
dobře a aby bylo jak má být. 
Modlitby a prosby o požehnání, za dob-
rou úrodu a pokoj ve světě, zněly v našich 
domovech od nepaměti. Dnes se však 
v mnoha rodinách nějak potichu vytratily. 
Snad i proto, že člověk byl s přírodou mno-
hem víc vžit. Žil s ní v souladu a hlouběji si 
uvědomoval a prožíval svou závislost na 

ní. Žil také v jakési větší odevzdanosti se 
do Božích rukou. Uvědomoval si vrtkavost 
přírody a o to víc prosil Boha o ochranu. 
Rolník na jaře před první orbou svou zemi 
požehnal a pomodlil se k Pánu a tu mod-
litbu opakoval také před setbou a pak 
před žněmi. Po žních opět děkoval Bohu 
a také své zemi a o vánocích a na Nový 
rok prosil o znova. Modlil se také za to, 
aby nebyly války, sucha nebo potopy, po 
kterých přicházely hladomory, epidemie 
a jiná zla na člověka. Žil odevzdán do Bo-
žích rukou jistě víc než žijeme dnes my.
Také tím se vytvářela mezi Bohem 
a člověkem spolu s přírodou nádher-
ná harmonie a soulad. Dnes, když ži-
jeme v časech hyper – makro – mega 
obchoďáku, mnozí z nás zapomínáme 
Bohu děkovat za to, co máme a vlast-
ně mnohdy už ani nevíme, jak a proč by 
se to mělo dělat. Někdo si řekne: „Proč 
bych měl děkovat za česnek dovezený 
z Číny? Vždyť je to nesmysl dovážet to 
co máme mít vlastní! “ Tady narážíme 
na jistou nesmyslnost dnešních časů. 
Také za ty, kteří rozhodují za nás po-
třebují naše přímluvné modlitby, aby 
rozhodovali a konali moudře. Myslím 
si osobně, že právě k takové té zdravé 
prosební a děkovní modlitbě by bylo 
dobré se vrátit.
Nebuďme ale přesto všechno škarohlí-
dy a staromilci a neoplakávejme „staré 
časy“, i dnes na mnohá místech vidíme 
projevy vděčnosti. 
Máme podzim, čas kdy se sklízí to, co 

nám Země z milosti Boží a díky naší prá-
ci vydala. 
V mnoha vesnicích a městech se konají 
dožínkové slavnosti, které jsou proje-
vem lidské radosti ze završené. Raduje-
me se a děkujeme.
Každý člověk chce slavit a ukázat se při 
tom v celé své kráse. Podělit se o svou 
radost s druhými lidmi. Poděkovat ne-
jen svým blízkým a spolupracovníkům, 
ale také Bohu, který nám to všechno 
dává. 
Proto jsou dožínky, od nepaměti děkov-
nými slavnostmi mnohdy spojenými se 
mší svatou nebo bohoslužbou slova, kdy 
Bohu děkujeme za úrodu. Při této příle-
žitosti do našich chrámů a kostelíků při-
nášíme po trošce z toho, co nám země 
darovala. Klasy obilí ozdobně spletené 
do různých tvarů a symbolů, napečené 
bochníky chleba, nádherně vyzdobené 
koše s vinnou révou a ovocem a mnoha 
jinými plody. Nemůžeme zapomenout 
na džbány plné mladého vína, bez toho  
se to asi ani neobejde. Tady se fantazii, 
tvořivosti a šikovnosti meze nekladou. 
To všechno je umocněné slavnostní at-
mosférou, průvodem v krojích s lidovou 
muzikou, zpěvem a na mnoha místech 
i jarmarkem a veselicemi. Takto to má 
být a tak je to dobré, že se člověk těší 
a děkuje za všechno co má. 
Přeji vám, všem Salašanům nádherný pod-
zim a radost a štěstí spojenou s vděčnosti 
za vše co nám dal a dává Pán.

Otec Ladislav Árvai z Velehradu

Podzimní zamyšlení

V sobotu 12. 9. prezentoval 
Mykologický klub naši obec 
na Slováckých slavnostech 
vína a otevřených památek 

v Uherském Hradišti. 
Kdo z Vás navštívil nádvoří 
Františkánského kláštera, 
kde se prezentoval celý 

Mikroregion Buchlov, mohl 
si pochutnat na různých 

specialitách z jednotlivých 
obcí a částí regionu. 
Ovšem ochutnávku 

houbových specialit nabízí 
pouze Salaš. 

Stejně jako odborné 
poradenství z oboru 

mykologie. 
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Salašský zpravodaj 

OPUSTILI NÁS:
9. 7. 2015 nás opustila paní Marie Rezníčková ve věku 90 let. Rodině upřímnou soustrast.
17. 8. 2015 nás opustil pan Ing. Lubomír Jagoš ve věku 70 let. Rodině upřímnou soustrast.

PŘISTĚHOVALI SE: 
3. 6. 2015 Miroslav Knápek, Salaš 159

ODSTĚHOVALI SE: 
20. 7. 2015 Ivan Tichý, Salaš 177

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL: 
počet obyvatel k 1. 9. 2015 je 387. 

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ:
Dospělí 323
Muži 166
Ženy 157
Děti 15 – 18 let 11
Děti do 15 let 53 

Společenská rubrika 

Vzpomeňte si na své blízké – blahopřání,  
výročí svatby, vzpomínka apod. 

Text pro zveřejnění (příp. i fotografii)  
předejte na obecní úřad nebo zašlete mailem:  

zpravodaj@salasuh.cz. 
Tato služba je pro občany bezplatná.

  

Děkujeme paní Vydržalové za uvedené recepty 

Neo dort
2 balíčky sušenek Neo (tmavé s bílou nádivkou)
1 hořká a 2 mléčné čokolády (2+1 obměna)
1 šlehačka
10 dkg másla
ovoce + oříšky na zdobení

Sušenky rozmixujeme a smícháme s rozpuštěným 
máslem, nadusáme do formy a dáme ztuhnout do led-
ničky.
Šlehačku zahřejeme, nalámeme všechnu čokoládu 
a šleháme metlou do rozpuštění.
Nalejeme na korpus, zdobíme ovocem (oříšky, mand-
le, kokosové lupínky…)

Cukeťák
2 ks cukety, 3 vejce, 100–150 g tvrdého sýra,
česnek, majoránku, sůl, pepř, 1 hrnek pol. mouky
100–150 g uzeniny (dle chuti), 1 dcl oleje

Cukety a sýr postrouháme a smícháme s ostatními in-
grediencemi. Vše pak dáme na pečící papír na plech 
do trouby zapéct do zlatova.

Čokoládové pokušení
Korpus: 
5 vajíček
1 hrnek krystalového cukru
1 hrnek polohrubé mouky
½ hrnku granka
½ hrnku kvalitního kakaa
1 hrnek oleje
1 prášek do pečiva

Na polevu:
1 hrnek instantní kávy s rumem
višňový džem
400 ml šlehačky
350 g čokolády

Rozšlehat vejce, cukr, mouku, granko, olej a prášek do 
pečiva na menší rychlost šlehače, na pečící papír vyle-
jeme těsto a dáme upéct.
Uvaříme kávu, přidáme rum a touto směsí hned za tep-
la polejeme korpus, pak potřeme marmeládou a propí-
cháme, aby dobře nasákl.
Poleva: ve smetaně rozpustíme čokoládu a povaříme, 
nalejem na moučník. Uhladíme a necháme odležet 
nejlépe do druhé dne v chladu.
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V obzoru 
podzimu

Lenka Rezková

Ve stínu ráda prominu i žhavost slov,

co do osnov rytec mrazivě tepe,

když pírko od káněte ve vzduchu

plave neslyšně...

Pryč jsou žně i senoseče

a po poli už jen vítr vleče soukolí

spadaného listí zbarveného do ruda

Pak na zápěstí tma ruku dá

Čas svlečený do půli s ovocem na dlani

k zimě se kutálí,

zatímco na louce motýl se prohání

zmítaný poryvem ohnutých trav

Vem kde vem,

hlavně všechny zbav plískanic chladivých,

co za nic mokrý sníh

metou do tváře letního oltáře!

Zveme Vás na 
nejbližší místní akce:

Všem přejeme krásně 
prožitý podzimní čas.

Zastupitelé obce

Akce OÚ 
29.11.2015  Rozsvícení vánočního stromu 

(adventní tvoření pro děti)

Akce MK Salaš 
26.–28. 9. 2015  IX. Ročník výstavy hub a ochutnávka 

houbových pokrmů

14. 11. 2015 Zavírání hory

Akce KPS 

28. 11. 2015 Košt archivních vín 

Akce SDH 

5. 12. 2015 Mikulášská obchůzka

Vydává obec Salaš, počet ks 150, vychází 4× ročně zdarma. Uzávěrka tohoto čísla proběhla dne 4. 9. 2015. 
Uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání zpravodaje: 4. 12. 2015. 

e-mail: zpravodaj@salasuh. cz 


