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Poslední březnovou neděli jsme vy-
razili do plaveckého bazénu v Uherském 
Hradišti. Děti měly na vodní radovánky 
celé dvě hodiny, a tak si jich užily do sy-
tosti – nechaly se unášet divokou řekou, 
zaplavaly si v bazénu, jezdily na tobogá-
nech a relaxovaly ve vířivkách. Po bazé-
nu nám zbyl ještě čas, který jsme plně 
využili v bufetu, kde jsme si zakoupili 
občerstvení.

Výlet měl u dětí velký úspěch a pro-
to nás napadla myšlenka, zda nezkusit 
něco zcela nového a zábavnějšího. Po-
kud by byl ze strany rodičů, mládeže 
a dětí zájem, mohli bychom v příštím 
roce uskutečnit zájezd do aqualandu 
Moravia v Pasohávkách, ovšem za pře-
kladu, že obec zaplatí pouze dopravu 

a vstup by musel být hrazen vámi. Po-
kud by o tento výlet mělo zájem více jak 
40 zájemců, byla by možnost skupinové 
slevy. Podrobnosti najdete na webových 
stránkách. Pokud máte zájem, prosím, 
napište na mail zpravodaj@salasuh.cz

Vlasta Mikelová

Výlet do aquaparku

Vážení občané a přátelé naší obce,
Dostává se vám do rukou další číslo Salašského zpravodaje. Budete v něm i nadále nacházet nejdůležitější informace o dění 
v naší obci, řadu zajímavostí ze současnosti i z historie obce a pozvánky na různé akce. Zpravodaj bude vycházet čtvrtletně 
a najdete ho ve svých poštovních schránkách i na webových stránkách obce a facebooku. Budeme velmi rádi, pokud se do 
jeho tvorby budete aktivně zapojovat a to formou námětů, příspěvků a fotografií, které uvítáme na e-mailové adrese: zpravo-
daj@salasuh.cz nebo osobně do schránky obecního úřadu. Určitě jsou v naší obci výborné hospodyně a mají nějaký recept, se 
kterým by se rády podělily s ostatními. Věříme, že doma najdete nějakou historickou fotografii obce nebo využijete zpravodaj
k vyjádření vašeho názoru nebo inzerci… zastupitelé obce

Slovo starostky
Milí Salašané, po hezkém jaru se už ukázalo krásné letní počasí plné sluníčka. Před námi je období prázdnin, 
volných dnů a dovolených. A co se událo v uplynulé době od posledního čísla si přečtete dále ve zpravodaji. 
Z pracovních záležitostí zastupitelstva bych chtěla sdělit informace z poslední veřejné schůze obecního zastu-
pitelstva, která se konala 6. 5. 2015. Zastupitelstvo obce vydalo novou obecně závaznou vyhlášku 1/2015 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů na území obce Salaš. Dále byl schválen pronájem pozemku p. Zapletalové, schválen Dodatek ke smlouvě 
o poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost, schválení odkupu pozemků v několika částech obce – jedná 
se o pozemky a přístupové cesty k domům a posledním bodem jednání bylo schválení prominutí splátky 
půjčky Mykologickému klubu Salaš vzhledem k tomu, že jim byla pokrácena dotace. Zastupitelstvo nemění podmínky pro žádost 
o finanční prostředky na rok 2015 pro místní aktivní spolky, celkem je na tyto dotace v rozpočtu obce vyhrazeno 50 tis. Kč.
Z dalších pracovních záležitostí jste jistě zaznamenali, že na místním hřišti byly odstraněny vysloužilé dřevěné herní prvky. Hřiště je 
doplněno o skluzavku a tabule na kreslení pro nejmenší děti. Pro ty starší je zde nová možnost zahrát si společně míčové hry, bad-
minton apod. Jen škoda, že tu chybí aktivní fotbaloví nadšenci, aby se fotbalové hřiště využívalo naplno. Je proto na zvážení, jak 
do budoucna hřiště upravit, aby bylo účelně využíváno pro všechny věkové kategorie. Máte-li nějaký návrh či nápad, tak neváhejte 
a přijďte mi jej sdělit. Před hasičskou zbrojnicí je dokončená pokládka dlažby a hasiči si mohou zpět nastěhovat všechny své věci 
a nově vybavenou a zrekonstruovanou zbrojnici včetně nového skladu naplno využívat. V těchto dnech je podána žádost o dotaci 
na opravu dvou křížků v naší obci na Ministerstvo pro místní rozvoj, které vyhlásilo výzvu na obnovu drobných sakrálních staveb 
v malých obcích. Vzhledem k tomu, že jak kříž pod Drahami, tak na Dolině je ve špatném stavu a jsou zde nutné opravy, požádáme 
o možnost financování oprav přes tento program Ministerstva pro místní rozvoj. Z dalších dotací aktuálně čerpáme z Úřadu práce
na mzdu pro 3 zaměstnance obce. Pro místní knihovnu jsme obdrželi dotaci na modernizaci výpočetní techniky od Ministerstva 
kultury. Ve stručnosti jsem tu shrnula pracovní záležitosti posledních doby, před námi toho je stále dost. Moc ráda si o plánech 
a představách s vámi popovídám poslední červnovou neděli, kdy se můžeme potkat na společném výšlapu na hrad Buchlov.

Přeji všem krásné léto a dětem prázdniny plné sluníčka a pohody. 
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 V sobotu dne 25. 4. 2015 jsme se 
v dopoledních hodinách za krásného 
jarního počasí sešli při pietním aktu 
u památníku padlých. Zúčastnil se také 
předseda okresního výboru Českého 
svazu bojovníků za svobodu Jan Štok-
man, jeho členové a dále zástupci za-
stupitelstva Zlínského kraje včetně ná-
městka hejtmana pana Ivana Mařáka. 
Studenti hradišťského gymnázia přijeli 
společně se svojí profesorkou Mgr. Mi-
roslavou Polákovou, která při svém 
vystoupení připomněla to, proč se tu 
všichni scházíme a jak je důležité to dě-
tem a mládeži připomínat. Vzhledem 

k tomu, že už není dost pamětníků 
z dob války a nesmí se zapomenout, 
co se nejen tady na Salaši, ale i jinde 
v okolí na konci války dělo. Její stu-
denti, Johana Zůbková z Velehradu 
a Štěpán Čevela ze Salaše, přednesli 

své práce, ve kterých krátce připo-
mněli historii a osud občanů ze Salaše. 
K uctění památky padlých pak byly po-
loženy kytice a na závěr shromáždění 
zazněla státní hymna. 

Vlasta Mikelová 

Pietní vzpomínka ve Vápenicích – 70 let

Pouťové setkání občanů
Veškeré přípravy se soustředily ko-

lem místního rybníka hospody Na Mlý-
ně, stánky s dobrotami a také příjemné 
posezení v prostorách areálu hospody 
Na Mlýně. U vstupu obdržel každý ná-
vštěvník drobné pohoštění . K nahlédnu-
tí byly připraveny všechny kroniky obce 
a také historické fotografie v několika
albech. Pro děti byla připravena zdarma 
řada atrakcí. Velké oblibě se těšil skáka-
cí hrad, který vydržel nafouknutý až do 
samého večera. Velmi lákavou atrakcí 
bylo malování na obličej. Pouť by se jis-
tě neobešla bez stánků s perníčky, kera-
mikou, dřevěnými výrobky. Zručné ruce 
předvedl pan Robert Toček s výrobou 
keramiky a umělecký kovář Jakub Uhlíř 
ze Suché Loze. Každý z návštěvníků si 
mohl vyzkoušet jak řemeslo keramické 
tak kovářské...

Houbařské speciality jste mohli 
ochutnat ve stánku Mykologického 
klubu. K pouti také patří nafukovací 
balónky, které zajistil Klub přátel Sala-
še a rozdával je kolemjdoucím.Ke kul-
turnímu programu přispěla živá hudba 
v podání mužského pěveckého soubo-
ru Tupešané a skupina UkuleleTrouble-

makers hrající tradiční hity v netradič-
ním provedení. 

Děkujeme všem občanům, kteří při-
spěli k jejímu zdárnému průběhu. Mrzí nás 
jedna věc, že celá obecní akce je pořádá-
na pro vás občany Salaše, ale vyšší účast 
měli právě přespolní, domácích bylo velmi 
málo. Ale na druhé straně nás potěšilo ne-
spočetné množství poděkování za výbor-
ně zorganizovanou akci, jak od některých 
občanů, tak od přátel Salaše, náhodně 
procházejících, chatařů a chalupářů…

Následující den v neděli 17. 5. 2015 
se konala mše svatá za živé a zemře-
lé občany Salaše, kterou sloužil kněz  
P. Miroslav Herold z Olomouce.

Vlasta Mikelová

Poděkování:
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem organizátorům této akce za velmi 
příjemné odpoledne, které si užily ze-
jména naše vnučky. Vydováděly se na 
skákacím hradu, radovaly se z pomalo-
vaných obličejů a nejmenší si dokonce 
zatancovala při muzice. Je krásné se 
dívat do rozzářených tvářiček. Velmi 
nás také potěšilo milé uvítání koláčky 
na ochutnání, perníčky jako upomínku 
a balonky pro radost dětem. Žijeme na 
Salaši teprve krátce, ale jsme tu velmi 
spokojení a také naše děti sem za námi 
velmi rády jezdí.
Ještě jednou děkujeme, manželé Burdovi
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• Obec na Facebooku
Obec Salaš má nově založený profil na sociální síti Facebook.
Přidejte si nás do přátel a získávejte informace o aktuálním 
dění v naší obci. Pokud máte svůj účet na facebooku, jedno-
duše si nás najdete a kliknete a v ten moment máte aktuální 
informace z obecního úřadu na „zdi“.

• Anketa k podzimnímu zájezdu pro všechny občany
Součástí jarního zpravodaje byla anketa ohledně podzimního zá-
jezdu pro občany naší vesnice. Z více jak 140 dotazníků se nám 
vrátilo celkem 12, na email nikdo svůj názor nevyjádřil. Máme to 
chápat jako nezájem někam jezdit? To snad ne, vždyť právě naší 
snahou je se podřídit vašim požadavkům a nápadům…
Z vašich odpovědí vyhrála možnost zájezdu do termálních lázní. 
Uskutečníme tedy v měsíci záři jednodenní zájezd na Slovensko 
do Velkého Mederu. Včas budete informováni na webových 
stránkách obce, facebooku i v obecním rozhlasovém hlášení.

 V měsíci dubnu proběhla 
oprava a očištění pomníku 

pod kostelem.

Můžete posoudit 
rozdíl k lepšímu...

obecní zprávy obrazem

• Kompostéry
V minulém zpravodaji jsme informovali o tom, že v rámci 
přeshraničního projektu Mikroregionu Buchlov bude pro 
Salaš mimo jiné pořízeno 15 ks kompostérů s kapacitou 
1170 lt. Domácí kompostéry budou bezplatně pronajaty 
salašským domácnostem. Zájemci o kompostéry se mo-
hou písemně či osobně přihlásit na obecním úřadě, a to 
do 13. 7. 2015. 

• Velehradská pouť
Ve dne 4. 7.–5. 7. se na Velehradě bude konat každoroční 
pouť. V letošním roce bude uzávěrka pro průjezd aut přes 
Velehrad od soboty 4. 7. od 8:00 hod. do neděle 5. 7. do 
20:00 hodin. Občané s trvalým pobytem v obci Salaš budou 
projíždět bez povolenky. Ostatní si mohou na OÚ Salaš nebo 
OÚ Velehrad vyzvednout Povolení k průjezdu přes obec Vele-
hrad na Salaš (příjezd pouze od Starého Města).

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

SOUTEŽ PRO DETI
V jarním čísle salašského
zpravodaje byla vyhlášena 

soutěž pro děti

CO SE TI LÍBÍ  
V NAŠÍ OBCI

Vítězný obrázek od 
Igora Stránského zveřejňujeme.

 
Všechny zbývající děti včetně 

výherce čekáme v první 
prázdninový den 

tj. 1. 7. 2015 v 16.00 hod. 
na obecním úřadě, 

kde jim bude předána 
sladká odměna. 
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Rozhledna Na pasekách Pozvánka 
z turistického

centra Velehrad

Zveme Vás výstavu obrazů pana 
Vavryse. Výstava byla uspořáda-
ná ve spolupráci s Českosloven-
skou obcí legionářskou a Nadač-
ním fondem projektu Legie 100 
„ČESKÁ PAMĚŤ“. Výstavu je 
možné navštívit do 28. 6. 2015.

Sběratelky panenek Monika 
Chmelařová s dcerou Nikol, Vás 
zvou na výstavu do TC. Jejich 
sbírka čítá přes 1000 panenek 
všech druhů a velikostí, panenky 
porcelánové, vinylové, z plas-
tu, slonoviny, kaučuku, panen-
ky slavných návrhářů, panenky 
z tržnice, panenky Barbie, pa-
nenky rebornované, panenky od 
prvního momentu narození, až 
po dědečky s babičkami.
Součástí sbírky jsou i kočárky, 
které neodmyslitelně patří k pa-
nenkám. Pyšní se s počtem 35. 
Od kočárků z hračkářství, přes 
velké kočárky pro miminka, ko-
čárky z éry komunismu, až po 
nejstarší kočárek naší sbírky 
z roku 1876. Výstava je k vidění 
do 29. 8. 2015.

Dětský karneval

Všichni místní i turisté jistě nemo-
hou přehlédnout novou rozhlednu, 
která vyrostla na Pasekách. Skoro 
rok se na ní pracovalo a teď už se 
všechny práce chýlí ke konci a roz-
hledna bude brzo zpřístupněna ve-
řejnosti. 
Máme pro Vás pár základních infor-
mací týkajících se rozhledny a její 
výstavby.
Celková výška je 20 m, rozhledna má 
2 vyhlídkové terasy, na které se dá 
vystoupat po 112 levotočivých scho-
dech. Nosná konstrukce rozhledny je 
železná, žárově pozinkovaná, vážící 
cca 54 tun. Opláštění je provedeno 
z modřínového dřeva. Konečná po-
doba rozhledny vzešla z celkem 12-ti 
návrhů od tří architektů. 
Přípravné práce, základy a dřevě-
né opláštění rozhledny zhotovili Tomáš a Jiří Krušinovi ze Zlechova, železnou kon-
strukci rozhledny a její montáž prováděla přerovská firma. Všechny práce probíha-
ly pod odborným dozorem Antonína Slámy ze Salaše. Investor a majitel rozhledny 
Petr Loucký, není tajný ani v utajení nebo něco podobného, ale jen si přál zachovat 
trochu soukromí. Za to, že zkulturnil velkou část zanedbaných pozemků na Pa-
sekách, zpřístupnil je veřejnosti a vystavěl na nich, i bez tak často zmiňovaných 
dotací, rozhlednu si určitě zaslouží poděkování.
Rozhledna bude pro veřejnost zpřístupněna v průběhu prázdnin, otevřená bude 
celoročně zdarma. Více informací bude postupně zveřejněno na stránkách rozhled-
ny www.rozhlednasalas.cz

 

Věra Loucká

Pro velký úspěch se i v letošním roce 
rozhodlo vedení hasičského sboru spo-
lu s rodiči ze Salaše uspořádat dětský 
karneval v měsíci březnu. Opět se ko-
nal v prostorách hospody na Dolině. 
Díky sponzorům a podpoře obecního 
úřadu se podařilo dětem udělat krás-
né odpoledne plné her a překvapení, 
nechyběl ani foto koutek, letos sice bez 
profesionálního fotografa, ale i tak si 
každý mohl své děti vyfotit a udělat si 
pěknou vzpomínku. O tom, že již vloni 
se karneval vydařil, svědčí i to, že přišly 
nejen děti ze Salaše, ale i děti z okolních 
obcí, k vidění byly opravdu krásné mas-

ky jako např. víly, vodníci, klauni, králíci, 
indián, včelky, křemílek a vochomůrka 
…Celým odpolednem  provázeli klauni 
Jarouš a Jirouš, kteří nejen děti bavi-
li, ale starali se i o výbornou muziku. 
Karneval jsme zakončili tombolou, kde 
všechny děti dostaly tašku plnou pře-
kvapení. Doufám, že i v příštím roce se 
nám podaří opět tuhle akci uspořádat 
a pobavit nejen malé, ale i velké děti. 
No a na závěr ještě jednou děkujeme 
sponzorům a rodičům za podporu. 
 Jana Špičáková
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Letošní sezóna je už v plném proudu 
a nebylo by špatné Vás, spoluobčany, 
informovat o tom, co ty naše děti vlast-
ně ve svém volném čase dělají. Jak už 
jsem psala ve vánočním čísle, snažíme 
se děti zapojit do sportu a společenské-
ho dění, aby pochopily, že nejen seze-
ním u televize či počítače, člověk je živ. 
Musím říct, že se nám to daří.
Od dubna se scházíme 2× týdně na 
místním hřišti a pilně trénujeme po-
žární útok a štafetu dvojic, abychom 
mohli soupeřit s ostatními týmy okre-
su. Naše družstvo je stále mladé, 
soutěžíme v kategorii mladších žáků, 
kde věková hranice je 3–11 let, což 
nás trochu staví do pozice outsiderů, 
protože naše děti jsou převážně před-
školního věku a jen pár z nich již na-
vštěvuje školní lavice. Ani tak se ale 
nevzdáváme a bojujeme. Máme za se-
bou již 8 závodů, včetně celoroční hry 
Plamen, kde jsme se umístili na krás-
ném 11. místě z 18 družstev. Našim 

největším úspěchem je umístění na 
poslední soutěži v Nezdenicích, kde 
jsme se umístili na krásném 5. místě 
celkově a v požárním útoku dokonce 
na 3. místě (Umístění v požárním úto-
ku a ve štafetě se sčítají).
Nejen sportem ovšem žijeme. Na kon-
ci března jsme své dovednosti před-
vedli na Dni s modrým majákem na 
Modré u skanzenu a v květnu jsme si 
udělali výlet na hasičský a vojenský 
veletrh PYROS a IDET do Brna. Výlet 
byl o to zajímavější, že jsme jeli vla-

kem a tramvají. Děti si mohly „pro-
lézt“ všechny automobily, obrněná 
vozidla, vrtulníky, vyzkoušet si přilby 
i zásahové obleky. 
Nic není krásnější než dětský úsměv 
a radost z úspěchu. Tady to platí o to 
víc, protože se závodí v týmu a není to 
jen soutěž jednotlivce. Naše děti to již 
pochopily a je úžasné je sledovat, jak 
každým tréninkem se posunují dál ke 
svému vysněnému prvnímu místu. Dou-
fám, že se jim to už brzy podaří. 

Jana Špičáková

Na jaře tohoto roku se členové SDH Sa-
laš rozhodně nenudili. Členové jednotky 
sboru pracovali na dokončovacích pra-
cích v hasičské zbrojnici na zrekonstru-
ovaném obecním úřadě a na opravě zá-
sahové požární stříkačky. Po dokončení 
těchto oprav se provedlo vyčištění po-
žární nádrže na dolině, která už se nyní 
plní vodou. Hasiči také jako každoročně 
provedli sběr kovošrotu v obci a stavění 
a kácení máje. 
Odstartovali také sportovní soutěže 
mladých hasičů, mužů a žen. Sezóna 

mladších žáků ze Salaše už je za polovi-
nou a naše družstvo se pravidelně udr-
žuje mezi šestým a desátým místem. 
Některé z dětí v družstvu jsou stále 
ještě v předškolním věku, proto takové 
umístění nepovažujeme za neúspěšné 
a věříme, že už se budou jen zlepšovat. 
Velká cena OSH UH v kategorii mužů 
a žen teprve začala. Co ovšem stojí za 
zmínění, tak je naše každoroční účast 
na Okresním kole požárního sportu, 
kde letos muži i ženy obsadili ve své 
kategorii shodně druhé místo a opět 

si vybojovali postup do Krajského kola 
požárního sportu, které se bude konat 
20. června ve Zlíně. 
V plánu práce pro nadcházející týdny 
bude finální dokončení prostor ve zbroj-
nici, sportovní příprava na soutěže Vel-
ké ceny mladých hasičů a OSH UH a po-
řádání soutěže mladých hasičů zde na 
Salaši a to v neděli 21. června od 13:00 
na místním hřišti. Tímto srdečně zveme 
občany na toto sportovně kulturní od-
poledne.

Jiří Janováč ml.

Z činnosti mladých hasičů

Zpráva o činnosti SDH Salaš – jaro 2015
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Nadešly teplé dny, tak dlouho 
očekávané, které jsou neklamným 
znamením blížícího se léta. Ve školách 
se děti už nechtějí učit a učitelé 
vymýšlejí pro ně různé mimoškolní 
aktivity. Za každou cenu vyrazit ven, 
jen nezůstat ve třídě. Děti se stávají 
neovladatelnými a unavení učitelé se 
z posledních sil snaží ten chaos alespoň 
trochu usměrňovat a přežít to vše ve 
zdraví. Všichni, kteří mají doma školáka 
nebo ještě hůř - učitele, to dobře 
znají. Prostě, blíží se čas toužebně 
očekávaných prázdnin.
Salaš v obležení překrásných lesů 
Chřibů se tak stává útočištěm pro ty, 
kteří hledají vytoužený letní odpočinek, 
klidné a tiché místa pro načerpání 
vzácných sil do dalších dnů života. 
Vytvořit však takové prostředí, jak 
víme, není jen tak. Dnes už víme, že to 
není jenom o hezké přírodě o pěkných 
domech se zahrádkami nebo chatách, 

ale hlavně a nadevšechno je to o nás, 
o lidech. Vzácné prostředí klidu 
a pokoje si vytváříme sami, lépe řečeno, 
darujeme ho sami sobě navzájem. 
Darujeme si ho navzájem, jak domácí 
Salašané, tak ti, kteří zde přišli trávit 
čas několika dnů nebo měsíců. 
Vytvořit takové prostředí, o to se 
člověk musí někdy hodně a moc snažit. 
Ale o společné dobro se musíme 
snažit společně, i když je to často běh 
na dlouhé tratě. Snažit se vytvářet 
jedno živé společenství, ve kterém se 
lidé vzájemné ctí a kde se navzájem 
zdraví. Nechť je daleko od nás ono 
uzavíraní se do svých vlastních hradů, 
ze kterých pak nevíme ven. Sami sebe 
tím ochuzujeme.
Přeji všem žijícím v těchto dnech na 
Salaši, abyste zde nalézali tak vzácný 
klid a pokoj, balzám pro duši, která pak 
touží otevřít se Hospodinu a poděkovat 
mu. K tomu ať vám všem je nápomocná 

kaplička sv. Jana Nepomuckého, která 
každou neděli na vás čeká a to ne 
jenom v létě, ale po celý rok.
Přeji vám všem, abyste si za krásných 
letních večerů dokázali najít čas na ono 
poděkování. Možná zkusit poděkovat 
Hospodinu za to vše dobré, co od Něj 
máme. Poděkovat za lidi, kteří jsou 
kolem nás i za přírodu, kterou nás 
obdaroval. Po takovém poděkováním 
se v duši člověka rodí prosby. Snad 
i prosby o projevenou vzájemnou úctu 
a vděčnost jednoho k druhému. Prosby 
také za to, abychom věděli moudře 
a spokojeně žít v dnešním světe. Ovoce 
našeho děkování může být ten zvláštní 
pokoj, který jsme tolik hledali a po něm 
tak toužili. Pokoj, který nemáme sami 
od sebe ale je darem, který prozařuje 
nás a všechno kolem nás. 
Přejí všem Salašanům požehnaný čas 
prázdnin. 

Páter Ladislav Árvai z Velehradu

Letní přání všem Salašanům!

Turistická známka

SALAŠ NA TURISTICKÉ ZNÁMCE NO 2146.

CO TO JSOU TURISTICKÉ ZNÁMKY?

Jsou to kulaté, dřevěné, vypalované plakety o průměru 
5,8 cm. Jsou suvenýrem a zároveň potvrzením o dosažení 
turisticky atraktivního místa. A proto jsme se rozhodli, 
že právě naše obec by neměla chybět… Po celkovém 
zvážení jsme na titulní stranu vybrali náš kostel.

A NYNÍ SE NÁM NABÍZÍ PŘÍLEŽITOST ZMÍNIT NĚCO O DOMINANTĚ NAŠÍ VESNICE:

Salaš zpočátku patřila k buchlovskému panství. V roce 1779 připadla k farnosti velehradské. 
Snahy postavit v obci kapli se začaly objevovat na počátku 20. století. V roce 1908 založil probošt 
Antonín Cyril Stojan Jednotu sv. Jana Nepomuckého, která si tento úkol vytkla jako hlavní cíl. 
Podobu kaple navrhli olomoučtí architekti Vodička a Juránek. Jejich projekt byl schválen v roce 
1912, první světová válka však všechny plány zmařila. Příhodné podmínky pro tento záměr znovu 
nastaly až ve 30. letech při velkých opravách velehradské baziliky. Zásluhou P. Josefa Koláčka se 
podařilo stavbu uskutečnit v roce 1933, kdy byl ze skály pod Svatým Hostýnem přivezen základní 
kámen a 18. května slavnostně posvěcen. Protože stavitelé použili projekt dokončený před více 
než dvaceti lety a využili také dříve pořízený stavební materiál, práce pokračovaly rychle. Kaple 
byla posvěcena jako filiální kostel velehradské baziliky už 8. října téhož roku. Olomoucký arcibiskup 
Dr. Leopold Prečan ho zasvětil sv. Janu Nepomuckému.
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Salašský zpravodaj 

Společenská rubrika   
Opustili nás:  Zapletalová Miloslava, Salaš 135    
Narodil se: Patrik Snopek, Salaš 115 
Přistěhovali se: Řezníčková Marie, Salaš 55 
                          Slavík Miroslav, Salaš 157 
                          Chocholatý Josef, Salaš 199   
 
Jubilanti červenec - září 2015:  
Červenec Srpen Září 
Blahová Drahomíra 75 let   Zůbková Božena 80 let Kratin Pavel 70 let 
 
Informace z evidence obyvatel: počet obyvatel k 1.6.2015 je 388.  
Obyvatelé dle věkových kategorií: Dospělí 325 

Děti 15-18 let 11 
Děti do 15 let 52 
Průměrný věk obyvatel 43,2 

 
Vývoj počtu obyvatel v letech 2003-2013 

 
 
 
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1910 

 
 

OPUSTILI NÁS:
Miroslava Zapletalová, Salaš 135 

NARODIL SE: 
Patrik Snopek, Salaš 115

PŘISTĚHOVALI SE: 
Marie Řezníčková, Salaš 55
Miroslav Slavík, Salaš 157
Josef Chocholatý, Salaš 199 

JUBILANTI ČERVENEC – ZÁŘÍ 2015: 
Červenec – Drahomíra Blahová, 75 let 
Srpen – Božena Zůbková, 80 let
Září –  Pavel Kratina, 70 let

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL: 
počet obyvatel k 1. 6. 2015 je 388. 

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.

Společenská rubrika   
Opustili nás:  Zapletalová Miloslava, Salaš 135    
Narodil se: Patrik Snopek, Salaš 115 
Přistěhovali se: Řezníčková Marie, Salaš 55 
                          Slavík Miroslav, Salaš 157 
                          Chocholatý Josef, Salaš 199   
 
Jubilanti červenec - září 2015:  
Červenec Srpen Září 
Blahová Drahomíra 75 let   Zůbková Božena 80 let Kratin Pavel 70 let 
 
Informace z evidence obyvatel: počet obyvatel k 1.6.2015 je 388.  
Obyvatelé dle věkových kategorií: Dospělí 325 

Děti 15-18 let 11 
Děti do 15 let 52 
Průměrný věk obyvatel 43,2 

 
Vývoj počtu obyvatel v letech 2003-2013 

 
 
 
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1910 

 
 

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ:
Dospělí 325
Děti 15–18 let 11
Děti do 15 let 52
Průměrný věk obyvatel 43,2

VÝVOJ POČTU OBYVATEL V LETECH 2003–2013

DLOUHODOBÝ VÝVOJ POČTU OBYVATEL OD ROKU 1910

Rebarborová buchta s jahodami

Za recept do letního zpravodaje opět děkujeme paní 
Jarmile Vydržalové.
Připravíme si: 6-8 ks rebarbory – nakrájíme na kous-
ky, na cca 5 min. dáme do horké vody, kterou jsme 
osladili medem a hnědým cukrem (můžeme přidat 1 
dcl bílého vína), slijeme a necháme okapat.

Dále pořebujeme: ¾ hrnku oleje, ¾ hrnku vody, mléka 
nebo šlehačky na šlehání, 1 hrnek špaldovy mouky, 
1 hrnek polohrubé výběrové mouky, 1 hrnek cukru, 
1 prášek do pečiva, 1 lžíce kakaa a 3 vejce,
2–3 kostky tvarohu, vanilkový cukr.

Upečeme na 50% korpus, dáme rebaroru, jahody 
a tvaroh a dopečeme.

Před ukončením pečení můžeme přidat ještě sníh ze 
3 bílků, do kterého jsme přidali trochu cukru  
a jednu lžíci studené vody. Zapečeme do zlatova…

Ukázka receptů z Kuchařky tradičních pokrmů na Slo-
vácku, kterou v loňském roce vydal Region Slovácko:

Salátová máčka
150 g slaniny, 1 střední cibule, 80 g mouky,  
1 pol.lžíce octa, sůl, 500 ml mléka, 200 g zakysané 
smetany, 1 hlávkový salát
Pracovní postup: V hrnci opražíme slaninu a cibulku 
dorůžova, zaprášíme moukou, přidáme ocet, osolí-
me a zalijeme mlékem, nakonec přidáme zakysanou 
smetanu. Směs trochu podusíme, vmícháme na 
kousky natrhaný salát a necháme stát. Podáváme 
s míchanými vajíčky a knedlíkem.

Kedlubnové zelí
6 kedlubnů, 100 g sádla, 1 velká cibule, 150 g hladké 
mouky, 200 g kysané nebo sladké smetany, cukr –  
dle chuti, 2 pol. Lžíce octa, pepř – dle chuti
Pracovní postup: Kedlubny nastrouháme nahrubo 
a osolíme. Na sádle zpěníme nakrájenou cibuli 
a podusíme na ní kedlubny do měkka. Ze smetany 
a hladké mouky připravíme zátřepku a vlijeme ji 
do podušených kedlubnů. Směs dobře povaříme 
a dochutíme cukrem, octem a pepřem. Podáváme 
s pečeným masem (drůbež nebo králík) a knedlíkem. 
Kedlubnové zelí je oblíbené i s vařeným bramborem 
a vejcem. 
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Závěr jara
Lenka Rezková

Kolotoč roku
zrovna letní sloku

dýchl do malin
Na minimum

stáhl stín
a nezralým vínům

místo deště
teplo leje

Snad ještě
na koleje

přímé trati
svatý Jan

tolik vláhy vrátí,
aby louka, stráň
zeleným rájem

pro děti i motýly byla

S třešněmi zrovna zrajem 
Dokonce i sladká letní víla

vyzula si střevíce
v žáru poledním

a na klice
visí šňůra volných dní ...

Zveme Vás na 
nejbližší místní akce:

Všem přejeme krásné 
léto plné sluníčka, dětem 
hezké zážitky z prázdnin 

a nám dospělým 
příjemnou dovolenou.

Zastupitelé obce

Akce OÚ 

28. 6. 2015 Turistický pochod na hrad Buchlov

25. 7. 2015  Neckyáda + košt nakládaných specialit 
(utopenci, kvašáky a nově hermelín) 

22. 8. 2015 Atletické závody

19. 9. 2015 Zájezd Velký Meder – termály

Akce MK Salaš 

12. 9. 2015 Prezentace obce Salaš – Slavnosti vína UH

Akce KPS 

11. 7. 2015 Výlet na kolech okolo Salaše

15. 8. 2015 Závody ve střelbě ze vzduchovky

Akce SDH 

29. 8. 2015 Soutěž v požárním sportu na Salaši 

Vydává obec Salaš, počet ks 150, vychází 4× ročně zdarma. Uzávěrka tohoto čísla proběhla dne: 5. 6. 2015. 
Uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání zpravodaje: 4. 9. 2015. 

e-mail: zpravodaj@salasuh. cz 


