
S a l a š s k ý  z p r a v o d a j   

 

1 

 

Vážení spoluobčané, 

před volbami jsme Vám slíbili, že budeme pokračovat ve vydávání Salašského zpravodaje, který byl 

v minulosti nedílnou součástí informovanosti všech obyvatel obce. Chtěli bychom, abyste v něm našli vše 

důležité a hodláme Vás seznamovat s prací zastupitelstva a spolků.  

Máme v úmyslu zpravodaj vydávat v pravidelném intervalu (4x ročně, vždy před novým ročním obdobím), 

abyste byli včas informováni o tom, co se v obci chystá. Věříme, že se Vám jeho nová podoba i obsah budou 

líbit, ale současně se nebráníme dalším nápadům a podnětům. 

 

Jménem svým a jménem všech zvolených zastupitelů Vám děkujeme za podporu, 

kterou jsme dostali ve volbách do obecního zastupitelstva.  

Současně bych v tomto období chtěla popřát příjemné prožití vánočních svátků a 

ráda se s Vámi potkám 24. 12. od 13:00 hod. u vánočního stromku před obecním 

úřadem. 

Vzhledem k tomu, že v posledních letech přibylo v naší obci mnoho nových tváří, 

považujeme za důležité představit Vám všechny nově zvolené zastupitele, včetně 

jejich funkcí: 

  

    Jitka Točková 

        starostka 

          
  Vlasta Mikelová  Petra Hollá Petr Klemeš 

 místostarostka   výbor finanční  výbor kontrolní 

 

    
 

      Věra Loucká     Alena Filípková  Ing. Lukáš Snopek 

 výbor živ.prostředí a  výbor sociální a    zastupitel 

 stavební  pro občanské záležitosti 

 

Dovolujeme si touto cestou poděkovat odstupujícímu starostovi panu ing. Zdeňku Píšťkovi za dlouholetou 

činnost ve vedení naší obce. Myslíme si, že většina občanů bude souhlasit s tím, že pro obec vykonal mnoho 

záslužné a poctivé práce. Vždyť za dvacet let starostování jsme v něm poznali zásadového, spolehlivého a 

obětavého člověka, který si uměl ve své funkci vždy poradit a správně se rozhodnout ve složitých 

záležitostech. Vážili jsme si jeho srdečného přístupu ke všem občanům a v tom chceme i nadále pokračovat.  

 

Zvolení zastupitelé 
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Vážení spoluobčané, 

již uplynulo 20 let, kdy jsem prvně kandidoval do obecního zastupitelstva a následně byl zvolen starostou 

Obce Salaš. Nedávno jsem již toto pomyslné žezlo vlády na Salaši předal. Prvně ovšem vzpomenu, jak jsem 

se k tomuto rozhodnutí kandidovat dostal. Na začátku bylo jedno takové popíchnutí při fašanku od Jiřího 

Janováče, tehdejšího starosty, že ty černé boty dostanu já, že ty jsou starostovské. Nějak jsem nad tím 

nepřemýšlel, ale pak došel další dotaz, pozvání na veřejnou schůzi, najednou jsem měl pocit, že mě začínají 

lidé znát, byť jsem zde v obci bydlel pouhé 4 roky. Tak uzrálo mé rozhodnutí pro kandidaturu i s tím, že se 

možná stanu starostou. V té době to bylo pro mě pole neorané, nastala zcela nová situace. 

Musím podotknout, že jsem přebral obec nezadluženou, že byl schválený zásadní dokument, jenž napomohl 

k čerpání nejedné dotace z „Programu obnovy vesnice“. Těsně před schválením byl připraven i územní plán, 

který byl podmínkou pro zrušení stavební uzávěry. První zastupitelstvo bylo pro mě velkou zkouškou. 

Vznikl tento zpravodaj zásluhou Ivo Daňka, vše se tenkrát psalo v textovém editoru Ami Pro. Taky nás 

v zastupitelstvu začínalo sedm, ale skončili jsme v šesti, neboť nebylo již jednoho zastupitele kým nahradit. 

Druhé i třetí zastupitelstvo již bylo stabilní a k žádnému odstoupení nedošlo. V tuto dobu se podařilo po 

dlouhých jednáních zajistit alespoň signál ČT1 a ČT2, byl zpracován návrh na obecní znak a prapor, který 

byl následně schválen. Pak následovala velkolepá akce, která se nedá jen tak brzy opakovat a to sraz rodáků. 

Do přípravy této akce se zapojilo celé zastupitelstvo, ale jako rodák, kronikář i člen zastupitelstva Jiří 

Janováč dokázal oslovit velkou část rodáků i mimo Salaš. Ve čtvrtém i pátém zastupitelstvu došlo shodně 

k jednomu odstoupení.  Celkem se v zastupitelstvu za mého působení vystřídalo 18 různých lidí ze dvou 

stran. Byť při mém prvním zvolení zastupitelstvo omládlo, ještě více omládlo po letošních komunálních 

volbách, kdy došlo i k tomu, že nekandidovaly jen 2 strany, ale i jedno sdružení. 

Za 20 let jsem nejednou zažil situaci, kdy jsem byl na své občany hrdý, ale bohužel se i párkrát stalo, že 

jsem se při různých jednání musel omlouvat za vyjadřování některých lidí. Kéž by již taková situace nikdy 

nenastala a nová starostka mohla být jen hrdá na svou obec i spoluobčany. 

Taky znám situace, kdy záležitosti řešené na úřadě byly přeneseny ihned k pivu a já ráno nebo druhý den 

večer o tom věděl. Byť vždy jsem zastupitele nabádal, že není dobré přenášet jednání do hospody.  

Po celou mou dobu jsem se snažil vést obec tak, aby nebyla zbytečně zadlužená. Předal jsem obec bez dluhů. 

Dobře vím, že bude třeba ještě dosti financí na probíhající i připravené investiční akce.  

Nebudu zde vzpomínat jednotlivé investiční, opakující se sportovní či kulturní akce, o těch jste se mohli již 

dříve dosti dozvědět z předchozích zpravodajů.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi umožnili vykonávat funkci starosty, ať to byli voliči nebo 

zastupitelstvo. Patří se poděkovat i všem, kteří mi byli velkou oporou. Bez opory a tolerance se tato funkce 

nedá vykonávat. Taky bych se chtěl i omluvit těm, které jsem kdy zklamal. Ale jistě to nebylo úmyslně. 

Vždy jsem se snažil najít kompromis, nikdy jsem nechtěl být vtažen do řešení vlastnických sporů. 

A novému zastupitelstvu přeji, ať se jim v čele se starostkou Jitkou Točkovou daří při rozkvětu naší obce, 

nechť vždy udělají jen ta správná rozhodnutí. Ať se jim daří při získávání financí z podaných dotačních 

projektů. Mám pocit, že spoluobčané i nové zastupitelstvo dobře zvolilo a já tuto funkci předal do správných 

rukou. 

Takže ještě jednou Vám všem v obecním zastupitelstvu přeji úspěšné působení na tomto úřadě. 

Ing. Zdeněk Píštěk 

 

Emancipace žen na postupu 

Dnešní moderní doba vstupuje každodenně do života každého z nás, do společnosti i našich rodin. Zejména 

to pociťují mladí lidé a zvláště ženy, které stále bojují o větší rovnoprávnost ve společnosti. 

Lidé chtějí žít lépe, kritizují stereotypy, politiku, boj politických stran nejen ve státě, ale i v obcích. Jsou tím 

unaveni a chtějí změnu. Ta přišla v pravý čas, ve volbách v říjnu tohoto roku. Několik mladých 

amibiciozních žen – matek v obci využilo situace a možnosti, které jim dává volební právo a vytvořily 

stranu, spíše hnutí „Nezávislí“ a ve volbách uspěly. 

Velká většina občanů jim dala důvěru – mandát a tak dnes máme ve vedení obce ženy. Převzaly tím velkou 

odpovědnost, kterou si plně uvědomují. 

Více je však určitě tíží nezkušenost při jejich mládí, kterou však pílí a odpovědností k významu mandátu 

mohou brzy zlikvidovat. Jsou si jistě vědomy síly mládí a kolektivu a zejména silou občanů – voličů, kteří 
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jim dali důvěru. To jsou důležité faktory, o které se musí opřít. Chodit tak mezi lidi, znát jejich problémy, 

názory, potřeby a důsledně je řešit. Nečekejte pohodlnou cestu – procházku růžovým sadem. Zákonitě 

přijdou problémy, těžkosti a nepochopení, nenechte se otrávit. 

Buďte hrdy na svůj mandát a na to, že jste se zapsaly výrazně do historie obce, že jste výrazně zvítězily, že 

jste ve vedení obce. Dokažte, že jste dobré „hospodyně“ a vydržte. 

Tak šťastnou cestu. Ing. Josef Niesner, občan-volič 

 

Zasedání obecního zastupitelstva  

Veřejná ustavující schůze obecního zastupitelstva se uskutečnila 10.11. na OÚ. Na programu bylo zvolení 

nových představitelů obce, které je jak jistě víte, proběhlo. Další veřejná zasedání se budou konat minimálně 

1x za 3 měsíce. Uvítáme každého, kdo se zasedání zúčastní, vyjádří svůj názor, požadavek nebo prosbu. Je 

pro nás důležité, abychom věděli, co občany konkrétně trápí a zajímá.   

 

Obecní zprávy obrazem 

Podívejte se na život v obci Salaš prostřednictvím fotografií. Pokud byste i Vy zachytili v obci nějaký 

zajímavý okamžik, podělte se s námi a zašlete vaši fotografii na adresu: zpravodaj@salasuh.cz. Na konci léta 

proběhla oprava písma památníků a pomníku Padlých ve Vápenicích, kdy nám formou fin.daru přispěla na 

tuto renovaci organizace Česká pochodová liga Brno. Další události viz. foto: 

 

              
Oprava písma ve Vápenicích  Oprava střechy na budově  Výstavba rozhledny 

 bývalé školy  

 

  
Zájezd podzim   Vítání občánka 

 

Rozsvícení vánočního stromu  

O první adventní neděli 30. listopadu se v naší obci netradičně konalo rozsvícení vánočního stromu vedle 

budovy obecního úřadu.  

Zásluhou zaměstnanců úřadu a dobrovolníků tu během předešlého dne vyrostl nový asi čtyřmetrový stříbrný 

smrk, který opět darovali manželé Svadbíkovi. 

Už od 13.00 hod zněly v zasedací místnosti vánoční koledy. Děti měly možnost si nazdobit perníčky, vyrobit 

svícínky, ale především udělat vánoční dekorace. Po nezbytných přípravách jsme společně ozdobili a 

rozsvítili vánoční strom. Odměnou za snahu dětí byl malý dárek. Věříme, že potěšil všechny věkové 

kategorie. 

mailto:zpravodaj@salasuh.cz
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na příjemně strávené neděli. Aby celá akce mohla vypuknout, je též 

zásluhou „salašských maminek“. Obětovaly svůj volný čas k přípravám a ještě k tomu stihly nachystat 

pohoštění pro děti.           

Salašský vánoční strom má svítit do Tří králů tj. do úterý 6. ledna 2015. Prožijte toto období v klidu a 

v pohodě. Věnujte čas svým blízkým, na které po celý rok nezbývá moc času. Odpočívejte, relaxujte a 

čerpejte energii do nového roku. Doufejme, že bude rokem šťastným a že ho prožijeme ve zdraví.   

Vlasta Mikelová  

 

                
 

SPOLKY 

SDH: Vážení občané, sestry a bratři hasiči, přátelé SDH Salaš.  

Hasičská práce je dobrovolná, obětavá, fyzicky, psychicky a také časově náročná, ale prospěšná občanům 

celé naší obce. Práce hasičů není jen o hašení, ale také výchovná a preventivní. V našem sboru je 

k dnešnímu dni 63 členů, většina se stále zapojuje do činnosti aktivně, někteří jsou spíše pasivní. 

V posledních letech nás stále více zaměstnává práce s mládeží, dorostem, ale i dospělými, jak muži, tak i 

ženami v oblasti požárního sportu. Ovšem činnost sboru dobrovolných hasičů není jen o požárním sportu, 

tudíž musím vzpomenout i represi, kdy se v posledních letech setkáváme více s živelnými pohromami, jako 

jsou povodně, technické pomoci či požáry lesů. Při pomoci lidem postižených živelnou pohromou se velmi 

projevuje obětavost a nasazení členů našeho sboru. 

Sbor se věnuje i veřejným akcím. V letošním roce byl pořádán pro děti maškarní bál, fašanková obchůzka, 

pochovávání basy, stavění a kácení máje, výpomoc při uskutečnění neckyády a 3 závody v požárním sportu. 

Poslední akcí je mikulášská nadílka a to 5. prosince, jenž mají opět v kompetenci hasiči.  

Závěrem bych rád poděkoval obci Salaš a Ing. Zdeňku Píšťkovi, Ing. Karlu Marečkovi, sponzorům a 

občanům za podporu a trpělivost. 

Dovolte mi Vážení spoluobčané popřát jménem sboru dobrovolných hasičů příjemné prožití Vánočních 

svátků, ať už v kruhu rodinném nebo v kruhu přátel a do nového roku vykročení správnou nohou, ať ten 

další rok je ještě lepší než ten letošní.   

Ing. Lukáš Snopek 

 

    
 

Mykologický klub Salaš 

Jen pár týdnů nám zbývá do konce roku a tak bych chtěla udělat malé ohlédnutí za uplynulým obdobím. 
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Největší naší akcí bývá tradičně podzimní výstava hub  u veřejnosti velmi populární, která neustále přitahuje 

velké množství návštěvníků, kteří se zajímají o houby rostoucí v našich lesích. 

Smyslem této akce je osvěta v oblasti mykologie, s cílem  naučit veřejnost poznávat houby jedlé, nejedlé, 

jedovaté, aby nedocházelo ke zbytečným potížím po požití nesprávných hub.  

Letošní výstavě nepřálo příliš počasí, ale i tak úsilí vynaložené se zabezpečením nových prostor pro tuto akci 

dopadlo velmi dobře. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomohli se sběrem vzorků, bez jejichž obětavé 

pomoci bychom se neobešli. 

Výstava je naše největší akce, ale ještě před ní se uskutečnily akce dvě, a to Salašská pouť a Slavnosti vína 

v Uherském Hradišti. Obě jmenované akce byly hlavně propagací obce Salaš a Mykologického klubu. Náš 

stánek na obou akcích byl neustále v obležení návštěvníků, kteří se s velkým zaujetím zajímali o naši 

činnost. Propagace obce Salaš a našeho klubu dopadla velmi dobře a naším cílem bude zopakovat naši účast 

i v příštím roce. 

Ještě jednou bych chtěla poděkovat jak členům, tak nečlenům, kteří nám pomáhají zabezpečovat náš 

celoroční program a také bych chtěla poděkovat obci Salaš za finanční příspěvek, který nám pomohl k lepší 

prezentaci jak Salaše, tak i našeho klubu. 

Závěrem přeji všem jak jménem Mykologického klubu, tak i jménem svým krásné a šťastné svátky vánoční 

a v novém roce pevné zdraví a plné lesy hub.  Alena Filípková, MK Salaš 

 

      
Slavnosti vína v Uherském Hradišti Výstava hub Salaš 

 

Místní knihovna  

Určitě všichni dobře víte, že na Salaši máme knihovnu, ale už ne všichni ji pravidelně navštěvujete, možná 

jste se k návštěvě dosud ani neodhodlali. 

A právě proto Vás nyní upozorňujeme na nevyužité možnosti naší knihovny. Zmiňovat, že tam najdete něco 

ke čtení, je zbytečné, ale to, jaké knihy jsou k dispozici, Vás může příjemně překvapit.  

Čtenáři všech věkových kategorií si mohou vybrat, pro nejmenší děti máme spoustu obrázkových knížek a 

pohádek.  Starším čtenářům je pak k dispozici více než 3800 knih, které jsou pravidelně doplňovány 

z výměnného fondu Knihovny B.B.Buchlovana v Uh. Hradišti a také obec přispívá na nákup nových knih. 

Seznam zapůjčených knih z výměnného fondu je k nahlédnutí na web stránkách knihovny.   

Místní knihovna samozřejmě není schopná nabídnout všechny novinky na trhu nebo třeba odbornou 

literaturu, ale Vámi vybranou knihu je možné rezervovat a nechat přivézt z vybavené pobočky 

v Uh.Hradišti. Součástí knihovny je také počítač pro veřejnost s internetovým připojením, takže knihovna 

není jen místem pro čtenáře, ale i pro milovníky modernější techniky.  

Novinkou v nabídce knihovny jsou i audioknihy – cd nosič s profesionální nahrávkou knih. Ať z jakéhokoliv 

důvodu nemůžete zasednout do oblíbeného křesla s příjemnou knihou v ruce, nemusíte se knih vzdávat. 

Poslech v autě, při vaření, při práci nebo na procházce se Vám určitě bude líbit. 

Všechny základní informace jsou také na web stránkách knihovny http://knihovnasalas.webk.cz.  

Věříme, že tyto informace pro Vás byly přínosem a těšíme se v knihovně na shledanou. 

Ještě pro úplnost připomínáme, že otevírací doba je vždy ve středu od 15:00 do 19:00hodin. 

Marie Slámová, knihovnice 
 

Slovácké divadlo   

 

http://knihovnasalas.webk.cz/
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PROGRAM    

17.12. 17:00 Rychlé Šípy 26.12. 15:00 Nezbedná pohádka 

18.12. 19:00 Svatba 27.12. 10:00 Nezbedná pohádka 

19.12. 10:00 Nezbedná pohádka 27.12. 19:00 1+2=6 (Jeden a dvě je šest) 

20.12. 19:00 Svatba 28.12. 16:00 Lucerna 

21.12. 19:00 Svatba 29.12. 19:00 Donaha! 

22.12. 19:00 Peklo v hotelu Westminster 30.12. 19:00 Rychlé šípy 

23.12. 19:00  Zimní jízda s Haraficou a herci SD 31.12. 18:00 Nájemníci 

A co si pro nás připravilo Slovácké divadlo na příští rok? 

Hru v režii Igora Stránského !!! 

Tragikomická balada Studna Světců od Johna Millingtona Synge je příběhem o slepých mrzácích, kteří 

prohlédnou poté, co jim potulný světec zázračně vrátí zrak, a spatří pokřivenou tvář okolního světa. 

Předpokládané datum premiéry: 17.1.2015 

Program leden 2015:  10.1. 19:00  Peklo v hotelu Westminster 

 30.1. 19:00  Rychlé šípy 

Vstupenky si můžete objednat na tel. 572 55 44 55, elektronicky: pokladna@slovackedivadlo.cz 

nebo osobně v pokladně divadla v ÚT - PÁ od 15:00 do 18:00 hodin a vždy hodinu před každým 

představením. 

 

Farnost informuje: přehled bohoslužeb v době vánoční 

2014 Velehrad Salaš  2015 Velehrad Salaš 

St 24.12.  7:30  24:00 -  Čt 1.1. 7:30  10:00  15:00 9:00 

Čt 25.12. 7:30  10:00  15:00 9:00  Pá 2.1. 6:30  18:00   

Pá 26.12. 7:30  10:00 9:00  So 3.1. 9:00  18:00   

So 27.12. 9:00  18:00 -  Ne 4.1. 7:30  10:00  15:00 9:00 

Ne 28.12. 7:30  10:00  15:00 9:00  Po 5.1. 6:30   

Po 29.12. 6:30    Út 6.1. 6:30  18:00 16:30 

Út 30.12. 18:00       

St 31.12. 17:00  23:15       
Přicházejí k nám Vánoce. Jistě pro ty nejmenší děti jsou to ty nejkrásnější svátky v roce.  

Mají plno krásy ozdobených stromečků doma v dětském pokojíku, svíček, světla, ozdob a hlavně dárků, které jsou 

nejhledanější právě pod stromečkem. To je radosti z nich a také z dobroty rodičů a babiček a tetiček. A také je všude 

plno dobrých vánočních jídel, pamlsků, cukroví, čokoládových figurek. Ještě se úplně neztratily ani ty betlémy, zvláště 

ty místní a tradiční. Všechno, když je vítáno od dětí se srdcem plným dobra a lásky, má svou krásu a pohodu. Název 

Salaš, není nikde tak častý jako právě v údolí hor a lesů, kopců a strání i vysokých skal. Skutečně se lidé v nich 

usalašují, bydlí v nich rádi, je jim to lesní prostředí něčím přirozeně krásným. Vánoce jsou skutečně oslavou 

narozeného Ježíška v jesličkách betlémských i v náručí mladé matky Marie i v chudé rodině. Tam, daleko od nás 

v Betlémě se nám všem narodil nejvzácnější dárek z nebe, náš Spasitel a Zachránce. Uvítat ho i v našich srdcích, to 

byl účel, proč lidstvo začalo slavit tyto veliké svátky ve dni, kdy k nám přišla Boží láska. Ani dnešní člověk nechce, 

aby tyto svátky nahradilo něco jiného. Děti přece potřebují lásku Ježíškovu i lásku rodiny i vzájemnou lástku a radost 

z krásných vánoc. 

A tak si přejme: Radostné a pokojné svátky vánoční, plné radosti těch malých i velkých. 

P. Josef Hladiš SJ 

 

Společenská rubrika  

Narodili se:   9.10.2014 Vendula Bystřická    Rodičům i Vendulce srdečně blahopřejeme. 

Opustili nás:  16.11.2014 nás opustila: p. Marie Snopková ve věku 63 let. Rodině upřímnou soustrast. 

Přistěhovali se:  19.11.2014 Štěpánka Šidlová, Salaš 190 

Odstěhovali se:  1.12.2014 Alena Háblová, Zdeněk Hábl, Alena Háblová ml., Salaš 146 

Jubilanti 1.čtvrtletí 2015:  

leden: 2015  únor 2015: březen 2015: 

Daněk Stanislav  77 let Šustrová Marie 81 let Přerovský Jan 70 let 
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Háblová Marie  79 let  Ruber Leopold 76 let Šebková Marie 85 let 

Niesner Antonín  75 let Kodrlová Marie 77 let Hrdinová Marie 80 let 

Úrich Anton  70 let Chlachulová Františka 88 let 

Blaha Antonín  72 let Klement Jiří 82 let 

Šimoníková Marie  81 let Gogola Jan 71 let 

V této rubrice budeme pravidelně připomínat životní výročí salašských občanů od 70 let. Zástupci obecního úřadu jim 

budou nadále osobně gratulovat. 

 

Vzpomínka – 30. 12. 2014 uběhlo 10 let, co nás navždy opustila paní Marie Přerovská. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou stále vzpomíná celá rodina. 

 

 

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. 

 

Kulinářské okénko   

Vážení čtenáři, v této rubrice budeme zveřejňovat Vaše osvědčené recepty, typy na vaření nebo pečení. A 

pokud i Vy máte vyzkoušený recept, napište nám a podělte se o něj s ostatními. Na vaše dopisy a maily se 

těšíme. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům jsem uvedla vyzkoušený recept na marokánky: 

Suroviny:1/4 l mléka, 4dkg másla,16 dkg ml.cukru+1 vanilkový cukr, 6dkg hl.mouky. 

Postup: mléko, cukr, máslo a mouku svaříme na hustou kaši a necháme vychladnout. Přidáme nasekané 

ořechy 10 dkg (buráky), 15 dkg kandované ovoce. Všechno důkladně promícháme. Na plech vyložený 

papírem na pečení tvarujeme pomocí lžíce malé placičky. 

Pečeme v mírně vyhřáté troubě do růžova a necháme vychladnout. Poté je sloupneme z papíru a tu stranu, 

která byla na papíře, poléváme čokoládou. Vyzkoušela jsem a ochutnala spoustu receptů na marokánky, ale 

tyhle jsou bezkonkurenční. Vlasta Mikelová 

 

Moudra našich předků 

Chybí vám životní energie? Zkuste ji načerpat od stromů! 

Nenápadnými, ale velmi úspěšnými léčiteli, kteří rozdávají energii, bez touhy po popularitě a bez nároku na 

odměnu jsou stromy, jejichž energické vyzařování je velmi silné a kvalitní. Pokud tedy chcete doplnit 

zásobu životní energie, vyhlédněte si zdravý a silný strom. Častěji se však doporučuje postavit se ke kmeni 

nejprve čelem, přitisknout se k němu asi na tři minuty celým tělem včetně dlaní a pak vše zopakovat 

s kmenem v zádech. At´už si vybereme jediný strom, který budeme pravidelně navštěvovat, anebo budeme 

své léčitelství střídat podle potíží, neměli bychom nikdy zapomenout za poděkování slovem nebo 

pohlazením.  

Lidem trpícím obavami a depresemi prospívá kontakt s jasanem, který rovněž aktivuje sílu vůle. Na 

revmatiky příznivě působí smrk, který též zpevňuje nervy. Dub má vliv na celkové zdraví a podporuje 

myšlení. Do boje proti bolestem hlavy si lze vzít za spojence buk, který též vylepšuje náladu. Blahodárné 

působení na psychiku je připisováno kaštanu – ten napomáhá k dosažení vyrovnanosti a klidu. Lípa 

stimuluje činnost srdce, podporuje pružnost těla a – dámy pozor! – omlazuje. Stárnutí brzdí také třešeň, která 

(zejména v době květu) odstraňuje únavu a příznivě působí na pohlavní orgány. Olše posiluje duševní 

schopnosti člověka. Játra, slezinu a látkovou výměnu vůbec povzbuzuje černý bez. Ten také urychluje 

hojení. Potíže s dechem léčí borovice, zažívání napravuje vrba.  

…………uvedený text jsem zveřejnila po mé babičce, která si vystřihovala články z novin a časopisů.  

Pokud si i Vy vzpomenete na nějaký babský recept nebo se budete chtít s námi podělit o zkušenosti a 

moudra vašich babiček a dědů, můžete nás též kontaktovat krátkou zprávou nebo mailem. Vše rádi 

zveřejníme v některém z dalších čísel zpravodaje. Vlasta Mikelová 
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Poznačte si do kalendářů 

Akce OÚ: 

Středa  24.12.2014  od 13.00 hod. Setkání s občany u vánočního stromu před budovou OÚ. 

Neděle   18.1.2015 od 12.00 hod. Posezení s důchodci s tradiční ochutnávkou zabijačkových specialit   

Sobota  14.2.2015 od 20.00 hod Ples obce se skupinou Kumpáni v Hospodě na Dolině   

Plavání rodičů s dětmi – březen 2015 (termín bude včas zveřejněn na webových stránkách, případně 

rozhlasem) 

 

Akce KPS: 

Středa  31.12.2014 Ohňostroj o půlnoci 

Sobota  24.1. 2015 Turnaj v pinci 

Sobota  7.2. 2015 Košt slivovice 

Pátek 13.3. 2015 Turnaj v pinci – chlapi sobě 

 

Akce MK Salaš 

Pátek 27.12.2014 Štěpánský košt hub 

 

Akce SDH: 

únor Fašanková obchůzka 

 

Inzerce 

Lahůdky a Delikatesy 

Hradišťská 485 Staré Město 686 03 

-Saláty a pomazánky-Dezerty-Farmářské čerstvé mléko, sýry a mléčné výrobky z Česka i Slovenska-

Slovenská uzenina-Pečivo z pekárny Přílepy-A mnoho dalších lahůdek a delikates-  

Otevřeno Po - Pá 7 – 17  

 

MASÁŽE A KOSMETIKA  

Široký výběr masáží, peelingy, zábaly. Kosmetika fi. Syncare a WellStar BYAS. Ultrazvuková špachtle, Laser 

Sparidonn.Trvalá na řasy iCurl,depilace cukr. pastou 

Michaela Svadbíková tel.: 731 470 730 

Relax Centrum Hotel Mlýn Velehrad**** 

Uherské Hradiště Zelný trh 

 

 
 

 

Vydává obec Salaš, počet ks 150, vychází 4 x ročně  zdarma. Uzávěrka tohoto čísla proběhla dne : 1.12.2014 

Uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání zpravodaje: 6. 3. 2015. Neprošlo jazykovou úpravou.  

e-mail: zpravodaj@salasuh.cz 
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