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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v letošním prvním zpravodaji, který shrnuje udá-
losti posledního půl roku v naší obci. V únoru a dubnu proběh-
lo veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Na únorovém 
zasedání byla schválena aktualizace Strategie rozvojového 
programu obce Salaš, prodej obecního pozemku v chatařské 
oblasti, dále bylo schváleno podání žádosti o dotaci na poří-
zení vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Z roz-
počtu obce byly schváleny příspěvky místním spolkům na 
jejich činnost v tomto roce, a to ve výši 20 tis. Kč pro každý 
spolek a byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene se společností EG.D (pro úpravu distribuč-
ní stanice Salaš Velgo). V úterý 26. dubna proběhlo veřejné 
zasedání, na kterém se schválilo celoroční hospodaření obce 
za rok 2021 – Závěrečný účet a účetní závěrka bez výhrad. 
Byla uzavřena Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou 
EG.D na uložení vedení elektřiny na pozemcích obce v lokalitě 
za požární nádrží. Řešily se pronájmy části budov a pozem-
ků: byl schválen pronájem místnosti v budově bývalé Jednoty 
na sklad panu Jiřímu Janováčovi, pronájem části obecních 
pozemků manželům Barlogovým u novostavby jejich domu 
a pronájem části pozemku na umístění mobilního zařízení – 
vysílače – společnosti Cetin, která zde nabízí rozšíření signálu 
pro další mobilní operátory. Majetku se týkal i poslední bod, 
a to záměr na odprodej části pozemku parc.č. 480 u domu 
č. p. 79. Ve čtvrtek 23. června je naplánovaná další veřej-
ná schůze, kde je na programu rozpočtové opatření 1/2022, 
prodej části pozemku parc.č. 480, obecně závazná vyhláška 
obce 1/2022, záměr odprodeje mostu na točnu, finanční dar 
ZŠ Velehrad, stanovení počtu členů zastupitelstva pro nové 
volební období, návrh na poskytnutí mimořádné odměny čle-
novi zastupitelstva obce a informace pro občany. Z dalších 
pracovních záležitostí se v tomto období řešil projekt na opra-
vu dřevěné lávky pod kopcem na Drahy. Na základě zhotove-
ného  inženýrskogeologického průzkumu je nutné realizovat 
pilotovou zeď. Vzhledem k finanční situaci  Ředitelství silnic 
Zlínského kraje se bude projekt připravovat až v příštím roce 
souběžně s projektem obce na rekonstrukci lávky. 
Na jaře proběhlo společné jednání na Velehradě se zástup-
ci vlastníků okolních lesů, Policií ČR, Odborem dopravy UH 
a Správcem komunikace. Jednání se týkalo ujasnění pravidel 
a lepší informovanosti starostů ze strany vlastníků lesa a tě-
žebních společností na katastrech našich obcí. Je nutné mít 
dostatečné informace o tom, kdo na území těží, jaké množ-
ství, v jakém období, kdo má zodpovědnost za úklid obecních 
pozemků a cest po těžbě či skládkování a závěrem se řešily 
možnosti opravy mostu na točnu, kde je omezená nosnost.
Probíhající společný projekt „Kompostování v obcích Východ-
ní Moravy IV“, který řeší pořízení dalších 30 ks kompostérů 
pro naši obec, je nyní ve fázi výběrového řízení na dodávku 

kompostérů pro jednotlivé obce v projektu. Předpokládá se, 
že v průběhu června bude uzavřena smlouva s dodavatelem 
a do tří měsíců od podpisu smlouvy budou kompostéry vy-
braným dodavatelem dodávány na jednotlivé obce.
Od loňského roku běží realizace nového Územní plánu, pro-
běhlo společné jednání s pořizovatelem ÚP, pověřeným zastu-
pitelem, projektantem a zástupci MÚ UH oddělení vodopráv-
ního úřadu a životního prostředí. Pořizovatel předá návrh 
územního plánu na vyjádření Krajskému úřadu a poté se bu-
dou vypořádávat připomínky, které bylo možné do dubna na 
MÚ UH podat. 

Vrátím se ještě do období brzkého jara, kdy se v březnu ko-
nalo odložené společné zimní setkání občanů. Zde měl každý 
možnost přispět do pokladničky na pomoc lidem z Ukrajiny. 
Výtěžek ve výši 5.253,- jsme navýšili o tržbu z prodeje nápojů 
a celou částku ve výši 12.034,- Kč jsme věnovali rodinám, kte-
ré na Salaši bydlí. Tímto znovu děkujeme všem za příspěvek 
a podporu lidem ve složité životní situaci. 
Doba a život kolem nás se změnil. Ovlivnily je okolnosti posled-
ních dvou let, které ovšem nemůžeme jako jednotlivci nijak změ-
nit. Pokud chceme, můžeme pomoci, můžeme změnit své životní 
priority nebo přístup k životu a k trávení volného času.
Jsem ráda, že obyčejný společenský život na obcích se vrací 
do svých zaběhlých kolejí. Ve zpravodaji se dočtete co všech-
no je na následující období připraveno a každý má možnost si 
vybrat z toho co jej zajímá nebo baví nejvíc.
K začínajícímu létu a prázdninám přeji všem, aby si toto ob-
dobí spojené s dovolenou všichni náležitě užili, aby si děti od-
počinuly od školy a aby se tam pak v září s úsměvem rády 
vrátily.
A vzhledem ke končícímu volebnímu období bych závěrem 
mého úvodníku chtěla poděkovat členům zastupitelstva za 
spolupráci a podporu.  

Jitka Točková

Slovo starostky
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KOŠT SLIVOVICE

O štědrém dnu zorganizovali 
zastupitelé obce tradiční vá-
noční setkání. Tuto akci pro vás 
pořádáme již osm let a víme, že 
si za tu dobu našla pevné místo 
v našem kulturním kalendáři.
V prostorách před budovou 
obecního úřadu se sešlo skoro 
čtyřicet našich spoluobčanů. 
Většina přítomných si společ-
ně užívala tento kouzelný čas 

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

Dne 5. 2. 2022 se v naší obci uskutečnil již 35. ročník 
koštu slivovice, který tradičně organizoval Klub přátel 
Salaše. Přestože ještě platila některá protiepidemická 
opatření, sál Obecního domu Stará škola se zcela zaplnil 
jak místními, tak přespolními návštěvníky. Ke koštování 
hrála cimbálová muzika Kunovjané.
Celkem se podařilo nashromáždit 171 vzorků, z nichž 
44 bylo přímo ze Salaše! 
Šampionem salašského koštu se stal Vojtěch Jurák z Ne-
dakonic s pálenkou z durancií ročník 2012 a získal tak 
Zlatou salašskou trnečku. Stříbrnou trnečku obdržel 
starosta Nedakonic Jaromír Klečka a bronzovou Jaromír 
Talák ze Starého Města.
Nejlepší meruňkovici měl Jan Hubáček z Březolup, hruš-
kovici Pavel Klučka ze Zlechova, pálenku z jablek Jan Vá-
vra z Jalubí, špendlíkovici Martin Gajdošík z Huštěnovic 
a nejlepší likér byl višňový od Sboru dobrovolných hasičů 
Modrá. Pavel Trubačík

a svou náladou navodili tu správnou vánoční pohodu , i když 
zrovna nebyl sníh. 
Paní starostka seznámila občany s důležitými událostmi, 
které v naší obci proběhnou. Součástí celé akce bylo i malé 
pohoštění. Domů si naši spoluobčané opět odnášeli drobnou 
pozornost k Vánocům.
Děkujeme všem pořadatelům za úspěšnou akci a také patří 
velký dík dobrovolníkům při stavění a zdobení stromu na náv-
si, který nám tuto atmosféru prodloužil do svátku Tří králů. 

Vlasta Mikelová
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ZIMNÍ SETKÁNÍ SPOLUOBČANŮ

Pátek 11. 3. 2022 byl pro zastupitele a zaměstnance obce 
doslova po celý den pracovní, ale také mastný. Už od ran-
ních hodin se ve dvoře a v kuchyni obecního domu připravo-
valy dobroty z pašíka. Nechyběly tradiční jitrnice, tlačenka, 
ovarová polévka ,ale i další pochoutky jako škvarky a výpeč-
ky . Vše se pak podávalo následující den, kdy proběhlo po 
covidové pauze setkání spoluobčanů s ochutnávkou zabijač-
kových specialit. 
Celá akce byla naplánovaná na třináctou hodinu. Poté nám 
cimbálová muzika Liša z Modré navodila skvělou náladu, při 
které se dobře pojídalo. 
Všem moc chutnalo a není divu, vždyť jsme se o přípravu 
pokrmů starali s láskou pod vedením zkušeného „řezníka“ 

Petra Hollého. Tímto zde chceme vyjádřit velké poděkování 
všem pomocníkům při přípravě této akce a obdiv nad tím, co 
dokázali vykouzlit. 
V průběhu celého odpoledne si mladá cimbálová muzika 
okamžitě získala svoje fanoušky. Byla předem dohodnuta 
doba hraní, ale zájem z řad občanů tuto bariéru překonal. 
Zpívalo se a vzpomínalo. Překvapivé bylo věkové složení 
zúčastněných, i to, že mladí i pokročilejší se společně dob-
ře bavili . Závěrem malé hodnocení, byla to zkrátka hodně 
zdařilá akce. Ukázalo se, že i na Salaši jsou lidé, kteří si rádi 
zazpívají lidové písně a také zatancují. Takže zase za rok na 
viděnou! 

Vlasta Mikelová

V pátek 22. 4. 2022 jsme se sešli v zasedací míst-
nosti obecního úřadu při slavnostním vítání ob-
čánků. Starostka obce přivítala Anastázii Hánovou 
a Martina Veleckého. 
Všichni zúčastnění byli určitě potěšeni vystoupe-
ním dětí pod vedením Marie Úrichové. Poté se 
rodiče podepsali do pamětní knihy, kde má každé 
miminko svou stránku s překrásnou ilustrací a se 
základními údaji . Tato moc pěkná tradice začala 
v roce 1970, takže mnozí z nás zde nalistují i vlast-
ní stránku. O tuto knihu se nyní pečlivě stará paní 
Petra Hollá, která vždy svou tvorbou vykouzlí origi-
nální ilustraci. 
Závěrem děti obdržely finanční příspěvek a maminky 
určitě potěšily květiny. Přejeme touto cestou mladým 
rodinám spokojený a radostný život v naší obci.

Vlasta Mikelová 

NAŠE OBEC SE OPĚT ROZROSTLA O NOVÉ OBČÁNKY
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Jednu z největších tragédií II. světové 
války na Uherskohradišťsku si v páteč-
ním podvečeru (29. dubna) připomenu-
li účastníci pietního aktu u památníku 
padlých ve Vápenicích za vesnicí Salaš.
Čas nelze zastavit. Zacelil rány II. svě-
tové války, ale z paměti salašských lidí 
je nevymazal. Ani po 77 letech chod-
níky do Vápenic za obcí Salaš, kde se 
stýkají svahy chřibských lesů a mezi 
nimi zurčí potůček Salaška, trávou ne-
zarůstají. 
Celá léta po nich, nejprve ke hřbitůvku 
s dvaceti dřevěnými, později s kamen-
nými křížky, ale také 37 let k velkému 
kamennému památníku lidé přicházejí. 
A přišli sem i o poslední dubnovém pát-
ku, aby si v údolí jakoby potažené zele-
ným sametem připomenuli, že ve Vápe-
nicích za Salaší se v neděli 29. dubna 
1945 stala největší a nejhrůznější tra-
gédie v historii Uherskohradišťska.
Pod dlouhými dávkami samopalů fa-
šistů a vlasovců umírali ve Vápenicích 
syn vedle otce, bratr vedle bratra. Roz-
hodli se tehdy odejít k partyzánskému 
oddílu, který bojoval v týlu německé 
armády v přilehlých lesích. Devate-
náct mužů a jedna žena, až na jednoho 
všichni občané Salaše, zemřelo několik 
hodin před osvobozením Salaše, a to 
se umíralo nejhůře. Jejich mrtvá těla 
uložili Salaští v ranních hodinách 30. 
dubna 1945, kdy byla Salaš osvoboze-
na, k věčnému spánku do společného 
hrobu na místním hřbitově. 
Když bylo na Salaši cítit dech svobody, 
devatenáct mužů z obce se dobrovol-
ně rozhodlo jít do chřibských lesů na 
pomoc partyzánům, ale svého cíle ne-
došli. „Svobody se nedožil můj tatínek 
František Pravdík, můj osmnáctiletý 
bratr František, tatínkův bratr Alois 

Pravdík, maminčin bratr František 
Bičáň, bratranci Karel, Emil a Josef 
Klemovi, Eduard Pravdík a Stanislav 
Hanák. Ve Vápenicích byl zastřelen 
Michal Šafraník, od mé sestřenice 
manžel,“ říká se slzami v očích osmde-
sátiletá Božena Zůbková, pamětnice 
salašské tragédie.
„Nikdo z mladší generace si vůbec 
nedovede představit hrůzu spojenou 

s válkou, s tím, co se na jejím konci 
událo právě ve Vápenicích za naší obcí. 
Stejně tak je těžké si představit, co 
prožívaly rodiny těch, kteří se odsud 
domů už nevrátili,“ zamýšlela se sta-
rostka Salaše Jitka Točková při svém 
projevu. Vždycky, když kolem památ-
níku prochází, připomene si, že smrt 
19 mužů a jedné ženy byla v dubnu 
1945 zbytečná.

„Tato dnešní naše společná vzpomínka 
a uctění památky padlých bude nám 
všem i nadále připomínat události 
tehdejší doby. Čas plyne dál. Přesto 
je potřeba mluvit o této události, při-
pomínat si a předávat dál, aby se ni-
kdy nezapomenulo, co hrůzného se na 
konci dubna 1945 ve Vápenicích sta-
lo,“ řekla starostka Salaše. Podotkla, 
že obzvlášť v současné době, kdy zuří 

válka na Ukrajině, je důležité si uvě-
domit, že v naší zemi žijeme v míru. 
Proto si ho musíme vážit nejen dnes 
u památníku padlých za Salaší. Kdy-
koliv půjdou lidé kolem něj, měli by 
se u něj zastavit a připomenout si, co 
nesmí být nikdy zapomenuto. Dvacet 
zavražděných hrdinů.

Zdeněk Skalička

PIETA VE VÁPENICÍCH
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PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮM I DÁRCŮM

Vedení Charity Uherské Hradiště dě-
kuje všem dárcům, dobrovolníkům 
z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří 
se letos obětavě zapojili do Tříkrálové 
sbírky. Všichni jste naprosto úžasní 
a máte náš obdiv. Plně si uvědomuje-
me, že by se bez Vaší pomoci a na-
sazení sbírka vůbec nemohla usku-
tečnit. Letos se ve Vaší obci podařila 
tříkrálovým koledníčkům vybrat re-
kordní částka ve výši 14 822 Kč. 
Všem dobrovolníkům i těm, kdo do 
sbírky přispěli, patří obrovské podě-
kování! Moc si toho vážíme! Mnohé 
jistě zajímá, jak bude letošní výtěžek 
Tříkrálové sbírky v působnosti Chari-
ty Uherské Hradiště využit. Ve všech 
46 obcích, které pod Charitu Uherské 
Hradiště se podařilo vybrat celkovou 
částku 3 307 642 Kč. Obrátili jsme 
se proto s několika dotazy na projek-
tového manažera Charity Dalibora 
Jiráska. 

Už před zahájením sbírky se vědě-
lo, že bude letos část výnosu věno-
vána na podporu Domácího hospi-
ce Antonínek. Můžete prozradit, 
co bude konkrétně v hospici pod-
pořeno? 
Náš tým domácího hospice ve složení 
lékařů, zdravotních sester, sociálního 
pracovníka a dalších odborníků pra-
cuje 24 hodin denně po celý rok v ce-
lém okrese Uherské Hradiště. Pracov-
níci této služby najezdí za volantem 
aut více než 50 000 km ročně. Není 
proto jednoduché zajistit financování 
mzdových a provozních nákladů to-
hoto tak důležitého projektu. Zvláště 
pak s přihlédnutím k tomu, že je hos-
picová péče ze strany zdravotních 
pojišťoven stále podhodnocena. Po-
třebujeme ale také specializovanou 
zdravotní techniku, kterou u většiny 
nemocných, o něž pečujeme, použí-
váme. Jedná se například o koncen-
trátory kyslíku, dávkovače léčiv, od-
sávačky, pulsní oxymetry, elektrická 
polohovací lůžka, antidekubitní po-
můcky a řadu dalších věcí. Budeme 
se proto alespoň něco z této činnosti 
a pomůcek zajistit a podpořit. 

V tiskové zprávě zaznělo, že část 
peněz půjde i na podporu vozo-

vého parku. Co si pod tím máme 
představit?
K tomu, abychom mohli sloužit ne-
mocným a různě hendikepovaným 
spoluobčanům, potřebujeme auto-
mobily. Vzhledem k tomu, že naše 
terénní sociální a zdravotní služby 
zajíždí do 48 obcí našeho regionu 
a patří svým rozsahem s více než ti-
sícovkou klientů ročně mezi největší 
v republice, potřebují ke své práci 
nezbytně vozový park. Dnes musí-
me myslet také na ekologii. Možná 
to každý neví, ale některé naše pe-
čovatelky používají ve velké míře 
jízdní kola. Vzhledem k přejezdům 
mezi obcemi to ale bez aut opravdu 
nejde. Proto chceme postupně pře-
jít na elektromobilitu. Jsme rádi, že 
se nám podařilo získat dotaci z Ev-
ropské unie. Chceme proto našich 
deset nejstarších automobilů s vět-
ší spotřebou, a tím také s vyšším 
podílem na znečišťování prostředí, 
nahradit elektromobily, případně 
hybridy s emisním limitem 95 g CO2/
km. Vzhledem k tomu, že tuto dotaci 
musíme spolufinancovat ve výši pěti 
procent z vlastních zdrojů, chceme 
k tomu využít část výtěžku Tříkrálo-
vé sbírky.

Stejně jako v minulých letech má 
sbírka pomoci během celého roku 
také lidem, kteří se ne vlastní vi-
nou ocitli v nouzi. Kdo na ni může 
dosáhnout?
Přímá pomoc je cílená na lidi, kteří 
se ocitli v nouzi či krizi, a není v jejich 
silách, aby tuto situaci sami vyřešili. 
Těmto lidem pomáháme překlenout 
toto náročné období mimo jiné fi-
nanční pomocí. Nejčastěji se jedná 
o osoby v sociální nouzi, která je spo-
jená s dlouhodobou nezaměstnanos-
tí, nemocí či rozpadem manželství. 
Samotná pomoc může být různá, 
může proběhnout úhradou částky na-
příklad dlužného nájmu či školného, 
můžeme koupit nutné vybavení do 

domácnosti, často je to také nákup 
potravin či školních potřeb. 

Jsou nějaká pravidla pro poskyto-
vání přímé pomoci?
Základním pravidlem je, že naše po-
moc musí situaci restartovat, aby měl 
konkrétní člověk snahu podílet se na 
zlepšení své nelehké situace. Není 
proto možné, že bychom například 
za někoho uhradili dlužnou částku za 
energie a dotyčný potom dál nebude 
platit a za půl roku přijde znovu pro 
finanční pomoc. Pomáháme proto li-
dem, kteří se svou situaci snaží dlou-
hodobě řešit s nějakou naší službou. 
Může to být například s Centrem 
svaté Sáry, které je zaměřené na ro-
diny či osamělé rodiče s dětmi.

Peněz se vybralo přece jen více, 
než se očekávalo. Máte ještě něja-
ké projekty, které byste z výtěžku 
mohli podpořit?
Od spočítání výsledků uběhla přece 
jen krátká doba, takže nebyl čas na 
nějaké velké plánování. Možná se ale 
vrátíme k některým požadavkům na 
vybavení našich domovů, které jsme 
nebyli zatím schopni realizovat. Dlou-
hodobě chystáme investiční projekt 
směřující k sestěhování terénních 
služeb do jednoho objektu. Zde po-
tom bude určitě potřeba spolufinan-
cování. V průběhu celého roku se ale 
může objevit cokoliv, co bude nutné 
řešit. Přece jen nabízíme více než 
dvacet služeb, takže dopředu člověk 
nikdy nemůže vědět, co se stane. 
Věřte, že ať získané prostředky vy-
užijeme na ten či onen záměr, vždy 
půjde o smysluplné využití k prospě-
chu potřebných a zajištění plynulého 
chodu našich služeb, které celoročně 
pomáhají nemocným či jakýmkoliv 
způsobem hendikepovaným lidem. 

Lenka Fojtíková, 
pracovnice Charity 

Uherské Hradiště
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych 
Vás seznámil s činností dobrovolných 
hasičů v první polovině roku 2022.
Již na začátku roku probíhala intenzivní 
příprava fašankové obchůzky. Fašan-
káři vyrazili do obce 27. února, kdy se 

u hasičské zbrojnice sešlo 20 různých 
masek, které se vydaly obcí. Mnoho-
krát děkujeme všem občanům za po-
hoštění a samozřejmě účastníkům za 
dodržování tradice. Z dalších pracov-
ních akcí můžeme uvést například sběr 
kovového odpadu, stavění a kácení 
máje, dětskou soutěž, přípravu soutěže 

dospělých (2. 7.) a velmi oblíbené TFA 
Salašská rozhledna (16. 7.). 
Od prvních jarních dnů také pokračuje-
me v práci s mladými hasiči. Zahájena 
byla jejich sportovní příprava. Celkem 
máme 18 skvělých mladých hasičů, 

kteří tvoří družstvo starších i mladších 
žáků a přípravku. Průběžně se mladí 
hasiči fyzicky připravují, běhají, ale také 
trénují štafetu dvojic a požární útok. 
Své dovednosti mladí hasiči předvedli 
na soutěži v Modré, odkud si odvezli 
dvě medaile, a to v kategorii mladších 
žáků - druhé místo a kategorii starších 
žáků dokonce místo první. Gratuluje-
me! Další ze soutěží, kde bylo možné 
naše žáky vidět, byla soutěž domácí, 
která proběhla 18. 6. Nejenom diplom 
za krásné místo, ale také pohár a menší 
odměna putovala do kolektivu mladých 
hasičů. V sobotu (18. 6.) se do Salaše 
sjelo celkem 20 družstev (cca 150 dětí) 
mladších a starších žáků, aby bojovali 
o pohár starostky obce Salaš. 
Sportovní sezóna mužů začala 15. 5. 

první soutěží v Jarošově, kde jsme za-
běhli skvělý čas 18,83 a celkové 6. mís-
to a 3. místo do seriálu soutěží VC OSH 
UH. Následovala soutěž v Tučapech, 
kde se na nástřikových terčích časomí-
ra zastavila na čase 24,10 s. Tento čas 
nám stačil na krásné 4. místo a zajistil 
nám postup na krajské kolo v požárním 
sportu, a to rovnou z místa prvního. 
Mimo jiné jsme se také zúčastnili okrs-
kové soutěže v Modré. Na okrskové 
soutěži se družstvo mužů umístilo na 
krásném 3. místě. 
V letošním roce, konkrétně od 29. 4. - 
7. 5. 2022, Michal Janováč reprezen-
toval sbor, obec, ale i Českou republiku 
na Světových hasičských hrách v Lisa-
bonu. Z těchto her si domů odváží dvě 
stříbrné medaile a spolu s nimi i s celou 
českou výpravou plno zážitků. Všem dě-
kujeme za podporu!
Co nás dále čeká? Připravujeme soutěž 
dospělých v požárním útoku, která se 
v letošním roce uskuteční již v sobotu 
2. července. Dále pak prestižní soutěž 
TFA, která se těší velké oblibě závodní-
ků a diváků, díky netradičnímu a atrak-
tivnímu prostředí. Tato soutěž pro-
běhne 16. 7. od 10 hod. a je současně 
krajskou kvalifikací na MČR v TFA. Po 
soutěži proběhne večerní zábava pod 
rozhlednou s překvapením. Na závěr 
prázdnin připravujeme, jako náhradu za 
hasičský ples, hasičskou zábavu. O ter-
mínu budete včas informováni. Dovolte 
mi, abych pozval i širokou veřejnost na 
naše plánované akce. Přijďte podpořit 
náš hasičský sbor na události v naší 
obci.  Lukáš Snopek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SALAŠ
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SVĚTOVÉ HASIČSKÉ HRY – LISABON 2022
Každý asi ví, jak vypadá olympiáda. 
World firefighters games, neboli Světo-
vé hasičské hry jsou oficiální olympijské 
hry pro profesionální i dobrovolné hasi-
če z celého světa, kteří soupeří ve více 
než 40ti sportech pro jednotlivce i týmy. 
Například atletika, cyklistika, kulturisti-
ka, bojové sporty, armwrestling, futsal, 
ragby, běh do schodů a královská disci-
plína her TFA. Letos se tato akce konala 
na přelomu dubna a května v Portugal-
sku ve městě Lisabon a zúčastnilo se asi 
3000 hasičů ze 42 zemí celého světa. 
Závody TFA objíždím po celé republice 
už 10 let a zúčastnit se Světových her 
bylo tajné přání. Letos se ta možnost 
naskytla. Příprava byla opravdu dlou-
há a náročná ale přinesla své ovoce. 

Naši výpravu z České republiky tvořilo 
10 lidí. 8 dobrovolných a 2 profesionál-

ní hasiči, z toho 4 ženy. První disciplína, 
které jsme se někteří z nás zúčastnili, 
byl běh do schodů. V konkurenci asi 
400 běžců jsem se umístil na 14. mís-
tě. Další den bylo v plánu volno, ale já 
a Michal Brousil, který vyhrál naše TFA 
v roce 2020, jsme se vydali změřit svo-
je síly na disciplínu armwrestling, neboli 
páka. I když jsme si oba na pro nás neob-
vyklém sportu způsobili nějaká zranění, 
tak medaile začaly cinkat. Ve váhové ka-
tegorii do 75 kg jsem na obě ruce získal 
stříbrné medaile. Další den se v přístavu 
Almada konala disciplína TFA, na kterou 
jsme se těšili a soustředili nejvíc. Zdejší 
trať byla opravdu nejtěžší, kterou jsem 
kdy absolvoval a nutno podotknout, 
že ženy neměly absolutně žádné úlevy. 
V nejnabitější kategorii 30-34 let jsem se 
umístil na 9. místě. Cíl byla první 10tka, 
takže jsem mohl být spokojen. Výsled-
ky ostatních Čechů byly vynikající. Ka-
tegorie 18-29 let Pavel Kouřík - 1. mís-
to, 30-34 let Michal Brousil – 1. místo,  
40-44 let Dušan Pokorný – 5. místo,  
45-49 let Antonín Rendl – 2. místo,  
50-54 let Josef Černíček – 1. místo. Ženy 
18-29 let Eliška Vrbová – 2. místo a Ka-
teřina Vodičková – 3. místo, 30-34 let 
Lucie Bůbelová – 2. místo. Domů jsme 
dovezli celkem 15 medailí a v tomto 
součtu jsme se umístili na 2. místě za 
Brazílií. 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, 
kteří mě na mé cestě do Portugalska 
podpořili.
ČMŽO – Petr Loucký, Exchange – Miku-
láš Šveda, Kontejnery Šimoník – Hana 
a Martin Šimoníkovi, SalašStav – Jaro-
slav Škvařil, Obec Salaš, SDH Salaš.

Michal Janováč
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MYKOLOGICKÉ OKÉNKO

Srdečně zdravím všechny spoluobča-
ny , houbaře a milovníky našich krás-
ných lesů a přírody kolem nás.
Houby, téma, které často slýcháme 
kolem sebe ze sdělovacích prostřed-
ků, ale i od kamarádů a známých. 
V minulých dobách se říkalo „co 
Čech, to muzikant,“ ale já si myslím, 
že v dnešní době spíš platí „co Čech, 
to houbař“. Houbaření je v dnešní 
době hodně populární koníček, ale 
ne všichni houbaři se chovají v lese 
ohleduplně k přírodě ale i k houbám. 
O tom, že nechávají v lese plechovky, 
láhve, plasty a chodníčky lemované 
hašlerkovými papírky jsem psala už 
v minulosti, ale situace se stejně ne-
zlepšila a představte si, že ty hašler-
kové chodníčky byly i v bzeneckém 
lese, kde chodím na podzim na su-
chohřiby. Nepochopitelné.
Ale vraťme se k houbám, ty potře-
bují také ohleduplnost. Když vidím 
co nesou lidé z lesa není mi z toho 
dobře, staré přerostené, téměř ne-
poživatelné , hmyzem prožrané hou-
by, které stejně doma vyhodí. Takové 
plodnice mohou být i toxické i když 
se jedná o jedlou houbu. Taková hou-
ba do košíku prostě nepatří a měla 
by zůstat v lese. 
Další houbaři zase sbírají i velmi malé 
plodnice ani ne dvoucentimetrové 
hlavně hřibovité huoby, což jsem byla 
očitým svědkem, kdy rádoby houbař 
tyto hříbky vyrypoval nožíkem, tak 

byly malé a když jsem to dotyčnému 
slušně vytkla, se zlou jsem se potáza-
la a pamatuji si, že od té doby tam té-
měř žádné hřiby nerostou, možná to 
bylo tím bezohledným sběrem mož-
ná něčím jiným, nevím, ale je to tak. 
Bezohledný sběr a ničení přirozené-
ho lesního prostředí to je obraz hou-
bařských sezón dnešní doby, i když 
se v posledních letech stále mluví 
o ochraně přírody a ekologii, realita je 
úplně jiná, je to smutné, ale tak to je. 
Sbírejme jenom takové houby, které 
dobře známe, nepřestárlé, ale ani 
malé a chovejme se k našemu lesu, 
ale i přírodě ohleduplně, ona nám to 
stonásobně vrátí. 
Přeji vám krásné léto a hodně ra-
dostných dnů v našich lesích.

Alena Filípková
MK Salaš

Hřiby dubové

Kačenka česká
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Zelený internet
od 245 Kč

800 80 70 60
www.nordictelecom.cz

AKČNÍ
NABÍDKA

Bez sekání. Bez starostí. Na zelenou.
Akce platí pro nové zákazníky.

První červnovou sobotu se na místním 
hřišti uskutečnil dětský den spojený 
s tradičním kácením máje.
Celá akce začala v 16:00 hodin zápi-
sem dětí. Každé dítě dostalo při zápi-
su kartičku, do které se mu zapisova-
ly body či čas z jednotlivých disciplín. 
Děti si mohly vyzkoušet skákání v pytli, 
střelbu vzduchovkou na terč, chůdy, 
běh v gumácích a další. Děti, které již 
měly všechny disciplíny hotové, si moh-
ly pomalovat kamínky, vydovádět se ve 
skákacím hradu nebo si nechat něco 
pěkného namalovat na obličej, a poté 
se posilnit vlastnoručně opečeným špe-
káčkem či buchtami od jedné šikovné 
maminky.

Celou akci jsme pojali ve smyslu „není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ a pro-
to všechny děti dostaly perníkové me-
daile a drobnou sladkost.
Myslím, že si všechny děti tuto akci 
užily a nebyly zklamané, ani z krátké 
průtrže mračen, po které se místní ha-
siči za vydatné pomoci paní starostky 
postarali o pokácení máje.
Nic už tedy nebránilo a mohli jsme se 
pustit do připravené vepřové kýty a vše 
spláchnout douškem dobrého piva.
Celou dobu zde panovala pohodová at-
mosféra a myslím, že všichni zúčastně-
ní se již těší na další ročník.
Závěrem bych rád poděkoval sponzo-
rům a také všem, kdo se na této akci 
podíleli.

Hollý Petr

DĚTSKÝ DEN SPOJENÝ S KÁCENÍM MÁJE
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V roce 2020 jsme zavedli motivační 
systém odpadového hospodářství 
(MESOH). Každý z občanů má svůj 
odpadový účet, obdržel QR kódy na 
vytříděný plast a papír a popelnice 
u domu byly označeny také QR kódy 
pro načítání svozovou firmou. 
Majitelé rekreačních objektů mají 
možnost odevzdat odpad (komunální 
i tříděný) do pro ně určených 1100 lt. 
kontejnerů u budovy bývalé Jednoty. 
Dále jsou u Jednoty k dispozici pro 
všechny nádoby na sklo a plechovky. 
Vždy první sobotu v měsíci je otevře-
no i sběrné místo s velkými kontejne-
ry na odevzdání bioodpadu, oděvů 
a použitého oleje z kuchyně.
2× ročně je termín pro odevzdání 
nebezpečného odpadu, 2× ročně po-
řádají hasiči sběr velkého železného 
odpadu a 2× ročně je termín pro ode-
vzdání velkoobjemového odpadu.
Rozhodnutí zastupitelstva obce se-
skupit 1100 lt. kontejnery z několika 

míst v obci na jedno místo, se ukáza-
lo jako správné. Přestal se hromadit 
nepořádek v okolí těchto míst v okra-
jových částech obce. A odpadl tak 
každotýdenní úklid nepořádku v okolí 
kontejnerů, převážení a třídění odpa-
du do velkoobjemových kontejnerů. 
Nashromáždilo se na těchto místech 
zpravidla spousta odpadů, které zde 
neměly co dělat (pneumatiky, staveb-
ní odpad, nábytek, umyvadla apod.).
Novým nešvarem je ukládání suti do 
nádob určených na komunální odpad 
u Jednoty. Svozová firma nepřevezme 
tuto nádobu k výsypu, protože by si 
poničila zařízení na svozovém autě. 
Žádáme proto znovu občany, aby 
neukládali stavební odpad do nádob 
určených pro komunální odpad – ani 
malé množství! Současná situace nás 
donutila opatřit sběrné místo u Jed-
noty kamerovým systémem. 
Stavební suť je možné odvézt do 
sběrného dvora v Buchlovicích a zde 

za poplatek odevzdat, případně si na 
větší množství stavebního odpadu 
musí každý zajistit vlastní kontejner 
ke svému domu.
Bezplatně mohou občané s trvalým 
pobytem na Salaši odevzdat tříděný 
odpad na sběrném dvoře v Buchlovi-
cích - tj.: Objemný odpad – čalouněný 
nábytek, textil, koberce, vybavení do-
mácností. Bioodpad – listí, trávu, ple-
vel, seno, slámu, větvě (vytříděné od 
ostatního bioodpadu). Papír – noviny, 
časopisy, kartony. Sklo – bílé, barev-
né, tabulové. Plasty – fólie, PET láhve, 
polystyren – bílý čistý. Dřevo – čisté, 
masiv (desky, trámy, dřevěné palety, 
masivní nábytek apod.). Dřevotříska, 
dřevotřískový nábytek bez čalounění, 
okna a dveře bez zasklení a Pneuma-
tiky.
Sběrný dvůr Křižné cesty Buchlovi-
ce je otevřený každý den 7:00-17:00 
hod. (v zimním období do 16:00 hod.) 
a v sobotu od 8:00-12:00 hod.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE SALAŠ

Pro Vaši informaci uvádíme přehled odpadů odevzdaných na Salaši 
dle druhů v tunách za poslední tři roky:

Druh odpadu
rok 2019

množství v t
rok 2020

množství v t
rok 2021

množství v t

Komunální odpad 75,690 69,601 73,342

Plasty 8,540 9,505 8,401

Papír 1,992 2,436 5,344

Sklo 14,578 15,216 12,274

Velkoobjemový odpad 17,400 24,160 13,360

Bioodpad 8,090 14,139 5,920

Nebezpečný odpad 1,133 0,576 0,274

Oděvy 1,474 0,619 0,158

Sběrný dvůr Buchlovice - dřevo, velkoobjemový odpad, pneumatiky apod. 1,370 21,050 4,330

Tuny odpadu za rok celkem 130,267 157,302 123,403

Celkové náklady za rok 387 582,00 Kč 417 900,00 Kč 363 781,00 Kč

Příspěvek od firmy EKOKOM za třídění -71 239,00 Kč -66 272,00 Kč -61 216,00 Kč

Uhrazené poplatky od občanů a chatařů -260 250,00 Kč -270 000,00 Kč -269 989,00 Kč

Doplatek obec 56 093,00 Kč 81 628,00 Kč 32 576,00 Kč

Jednou za měsíc bude svoz plastu a papíru od Vašich domů 
vždy v úterý v těchto termínech:
 

21. 6. 19. 7. 16. 8. 13. 9. 11. 10. 8. 11. 6. 12. 
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Plast společně 
s nápojovými 
kartony
Do průhledného pytle můžete dát veš-
keré druhy plastových odpadů z do-
mácnosti, jako například fólie, igelito-
vé tašky, sáčky, sešlápnuté PET lahve, 
obaly od pracích či kosmetických pří-
pravků, balící fólie, obaly od CD disků, 

kelímky od jogurtů, krabičky od pokr-
mových tuků (margarín, máslo apod.) 
a různé drobnější plastové výrobky. 
Do pytle/popelnice spolu s plasty mů-
žete dávat také nápojové kartony (od 
mléka, džusů atd.).

Až bude pytel plný, tj. hmotnost pyt-
le mezi 2,5 až 4,5 kg, přistavte pytel 
označený visačkou s QR kódem před 
dům ke svozu dle harmonogramu svo-
zových dní. 

Do pytlů s plastem NEPATŘÍ novo-
durové trubky, automobilové plasty, 
bakelit, jednorázové pleny, linoleum 
a jiné výrobky z PVC, plasty znečiště-
né nebezpečnými chemikáliemi, oba-
ly od olejů, molitan a jiné neplastové 
výrobky. 
Větší plasty, které se nevejdou do pyt-

le (např. přepravku), postavte volně 
vedle pytle, polepte QR kódy a oblast 

kolem QR kódu dobře označte fixem, 
aby nedošlo k přehlednutí při obsluze 
odpadu.  

Papír
Letáky, noviny, časo-
pisy, příp. kartony mů-
žete svázat do balíku. 
Balík označený visačkou s QR kódem 
můžete přistavit ke svozu dle harmo-
nogramu svozových dní. Výška balíku 
by měla být alespoň 30 cm. 

Veškeré druhy papírových odpadů 
z domácnosti, jako například noviny, 
časopisy, sešity, krabice, lepenku, 
kancelářské papíry, obálky, jaké-
koliv papírové obaly od potravin či 

JAK TŘÍDIT VYBRANÉ DRUHY ODPADŮ

Jak se přihlásit do 
odpadového účtu?
Na webu www.mojeodpadky.cz zvolí-
te „přihlásit se“ a vyplníte své přihlašo-
vací údaje (LOGIN a HESLO). Tyto údaje 
naleznete na spodním okraji listu s QR 
kódy anebo se obraťte na pracovnici 
úřadu.

Jak označit pytel/balík visačkou s QR kódem
1.  Vytvoříme si visačku např. z papírové krabičky.
2.  Doprostřed visačky nalepíme QR kód – 

QR kód nesmí být zvlněný, musí být napnutý!!!
3.  Visačku přivážeme k úvazku pytle.
Video návod, jak správně označit pytel visačkou s QR kódem,  
spustíte prostřednictvím tohoto odkazu:
www.mojeodpadky.cz/oznaceni-visackou

Pokud vás zaváděné změny 
zaujaly a není vám vše jas-
né, doporučujeme také pořad  
MOJEODPADKY. V pořadu je 
pěkně a srozumitelně vysvět-
lena problematika odpadů. Po-
řad najdete na YouTube nebo 
na Facebooku.

léků apod. můžete také dát do pytle 
a označit QR kódem.
Až bude pytel plný, tj. hmotnost pytle 
v rozmezí mezi 5 až 10 kg, přistavte 
pytel označený visačkou s QR kódem 
před dům ke svozu dle harmonogra-
mu svozových dní. 

Krabičky apod. je třeba rozlepit, 
aby bylo možné pytel/popelnici na-
plnit co nejefektivněji.
Do pytlů/popelnic s papírem NEPA-
TŘÍ mastný papír, papír na pečení, 
papírové ubrousky, svazky knih, papír 
znečistěný nebezpečnými chemikáli-
emi, uhlový papír, vlhčené ubrousky 
apod.
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE 

Přehled skutečných příjmů a výdajů v letech 2019-2020

položka PŘÍJMY Skutečnost 2019 Skutečnost 2020 Skutečnost 2021

11XX Daně z příjmů, zisku a kapitál.výnosů ze státního rozpočtu 2 979 215 Kč 2 667 319 Kč 2 958 870 Kč

12XX Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ze státního rozpočtu 2 929 480 Kč 2 914 808 Kč 3 530 922 Kč

13XX Daně a poplatky z vybr.činností a služeb - místní poplatky obce a správní poplatky 318 183 Kč 343 462 Kč 347 794 Kč

15XX Majetkové daně - daň z nemovitosti 236 538 Kč 235 899 Kč 203 143 Kč

2XXX NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - příjmy ze služeb, výrobků, pronájmů, přijaté dary, příjmy 
z tříděného odpadu, příjmy z úhrad dobývacího prostoru (průzkum nafty) 2 897 579 Kč 421 843 Kč 467 680 Kč

3XXX KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - prodej majetku (pozemky, hasičský automobil) 55 500 Kč 20 750 Kč 660 000 Kč

4XXX PŘIJATÉ TRANSFERY - dotace na výkon státní správy, na volby, na chodníky, altán 575 055 Kč 1 792 800 Kč 1 256 641 Kč

Příjmy CELKEM 9 991 551 Kč 8 396 882 Kč 9 425 050 Kč

paragraf VÝDAJE Skutečnost 2019 Skutečnost 2020 Skutečnost 2021

103X Lesní hospodářství - platy a odvody, práce v lese (těžba v obecním lese) 144 633 Kč 37 888 Kč 127 369 Kč

214X Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch (voda chataři ) 76 423 Kč 65 432 Kč 67 416 Kč

221X Pozemní komunikace (oprava a údržba komunikací, chodníků) 2 041 663 Kč 1 831 676 Kč 0 Kč

229X Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě (příspěvěk na dopravní obslužnost) 39 300 Kč 39 200 Kč 39 600 Kč

231X Pitná voda (oprava vodovodů, poplatky za vodoprávní řízení, realizace nového vod.řadu) 3 000 Kč 302 317 Kč 2 989 Kč

232X Odvádění a čištění odpadních vod (vzorky odpadních vod, projekt Čističky odpadních vod) 14 448 Kč 20 956 Kč 121 942 Kč

311X Předškolní a základní vzdělávání (příspěvěk na děti v ZŠ Velehrad z obce Salaš) 8 500 Kč 8 050 Kč 3 000 Kč

331X Kultura (provoz knihovny, divadelní představení, letní kino) 101 626 Kč 81 678 Kč 52 244 Kč

334X Sdělovací prostředky (oprava rozhlasu, vydání zpravodaje) 20 632 Kč 16 335 Kč 43 563 Kč

339X Ostatní činnosti v záležit. kultury (vánoční tvoření,  dary občanům k jubileu, vedení 
kroniky, zájezd pro občany) 142 882 Kč 82 069 Kč 64 254 Kč

341X Sport (provoz budovy hřiště, pumptrack, údržba hřiště a herních prvků, nákup herních prvků) 45 890 Kč 132 664 Kč 191 422 Kč

3421 Využití volného času dětí a mládeže (atletika, neckyáda, drakiáda, advent, dárky pro děti) 22 186 Kč 7 591 Kč 40 697 Kč

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky zájmovým spolkům v obci, fin. pomoc 
ostatním obcím - živ.pohromy) 62 000 Kč 69 000 Kč 82 000 Kč

Pro srovnání finanční situace obce 
v posledních třech letech jsme při-
pravili tabulku, ve které jsou uvedeny 
příjmy a výdaje v letech 2019 – 2021. 
Zásadní investiční výdaje byly v roce 
2019 na par. 361 - dokončení rekon-
strukce budovy bývalé školy, dále pak 
dokončení chodníku na Dolinu v roce 
2019 a 2020 (par. 221) a v roce 2020 
byla zrealizována stavba prodloužení 
vodovodního řadu (par. 231) a dokon-
čena kabelizace k požární nádrži včet-
ně výměny veřejného osvětlení. V roce 
2021 byla zahájena příprava nového 
územního plánu a územní studie (in-
vestice pořízení nehmotného majetku), 
ze stavebních záležitostí byla zrealizo-
vaná opěrná zídka za budovou na hři-

šti a pořízen pozemek od Krajského 
úřadu.
Veškeré investiční stavby jsou finan-
covány pomocí dotací, případně darů 
a rekonstrukce školy byla spolufinan-
cována úvěrem. Roční rozpočet obce 
pokryje pouze běžné provozní nákla-
dy. Tyto provozní náklady se týkají 
údržby majetku (budov, komunikací 
atd.), správa hřbitova, veřejné osvět-
lení, odpadové hospodářství, příprava 
projektů na realizaci investic, podpora 
volnočasových aktivit občanů a podpo-
ra spolků, výdaje za energie, pohonné 
hmoty, materiál na opravy a mzdové 
náklady. Obec zaměstnává celkem 3 
pracovníky na pracovní poměr - 2 tech-
nické pracovníky pro údržbu a úklid 

obce a správu majetku, 1 pracovník 
na administrativu a účetnictví. Ostatní 
zaměstnanci, kteří pracují jen něko-
lik hodin v měsíci, pracují na dohodu 
o provedení práce (správce obecního 
lesa, knihovnice, kronikářka). Sezonně 
se pak řeší brigádníci dle aktuální po-
třebnosti a finančních možností.
Příjmy obce jsou tvořeny z daňových 
příjmů ze státního rozpočtu, nedaňo-
vých příjmů (dary, pronájmy, prodej 
dřeva apod.), kapitálových příjmů 
z prodeje majetku obce (pozemky, 
nepoužívané stroje a vozidla) a z přija-
tých transferů – dotací.
Finanční rezerva obce je vykázána 
pod tabulkou – tvoří ji zůstatek na 
běžných účtech obce k 31.12. 
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Salašský zpravodaj 

361X Rozvoj bydlení a bytové hospodářství (provoz Obecní dům Stará škola, dokončení 
rekonstrukce v r. 2019, údržba budovy, úroky z úvěru, opravy ) 6 383 763 Kč 333 098 Kč 277 060 Kč

363X Komunální služby a územní rozvoj (veřejné osvětlení, hřbitov, ÚP obce, údržba obce - 
spotřeba materiálu, PHM, opravy, platy pracovníka, odvody, majetek) 1 804 756 Kč 1 424 321 Kč 2 038 407 Kč

372X Nakládání s odpady (svoz a likvidace veškerých odpadů) 357 081 Kč 547 088 Kč 497 427 Kč

374X Ochrana přírody a krajiny (plat, odvody pracovníka, údržba vzhledu obce - výsadby, 
údržba zeleně, náklady spojené s pozemky - geom.plány, nákup pozemků 700 580 Kč 553 128 Kč 872 862 Kč

5512 Požární ochrana - JSDH: PHM, materiál, opravy, údržba vozidel a strojů 140 903 Kč 61 747 Kč 70 593 Kč

6112 Zastupitelské orgány (platy, odvody zastupitelů) 891 187 Kč 938 780 Kč 955 349 Kč

611X Volby do Parlamentu ČR, volby do zastupitelstev krajů 0 Kč 32 887 Kč 23 140 Kč

617X Regionální a místní správa (plat pracovníka OÚ, údržba PC programů, nákup DHM, roční 
udržovací poplatky, členské příspěvky, kancelářské potřeby, provoz OÚ) 714 571 Kč 673 578 Kč 687 779 Kč

631X Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (poplatky za vedení účtů, spravování 
úvěrů) 12 547 Kč 8 647 Kč 28 021 Kč

632X Pojištění veškerého obecního majetku 30 345 Kč 55 165 Kč 105 654 Kč

639X Ostatní finanční operace - zaúčtování daně z příjmů obce 1 710 Kč 19 190 Kč 24 700 Kč

640X Ostatní činnosti - vratky nevyčerpaných dotací na volby 17 020 Kč 8 805 Kč 14 113 Kč

Výdaje CELKEM: 13 777 644 Kč 7 351 291 Kč 6 431 601 Kč

položka FINANCOVÁNÍ Skutečnost 2019 Skutečnost 2020 Skutečnost 2021

8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+ použití financí, - úspora 
financí) 589 751 Kč -22 591 Kč -1 970 449 Kč

8123 Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky (dočerpání úvěru) 4 389 342 Kč 0 Kč 0 Kč

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků (splátka úvěrů) -1 193 000 Kč -1 023 000 Kč -1 023 000 Kč

Financování CELKEM: 3 786 093 Kč -1 045 591 Kč -2 993 449 Kč

Zůstatky financí na účtech obce k 31.12. daného roku 823 040 Kč 879 208 Kč 2 797 289 Kč

Z plánovaných investic v roce 2022 pro-
běhne během léta kompletní oprava če-
kárny na Dolině, po získání stavebního 
povolení také přestavba části budovy 
Obecního domu na byt (prostory byly 
původně určeny pro lékaře, ale nejsou 
pro tento účel využívány). Obdrželi jsme 

dotaci na opravu válečných hrobů a pa-
mátníků, která se zrealizuje do konce 
září 2022. Požádali jsme o dotaci na 
opravu povrchu hřiště, opravu sociální-
ho zařízení a chodby na OÚ, ale proza-
tím není známý výsledek od vyhlašova-
tele dotace. Dále připravujeme žádost 

o dotaci na realizaci domácích čistíren 
odpadních vod, žádost o dotaci na vý-
měnu veřejného osvětlení v rámci první 
části etapy kabelizace v horní části obce, 
kterou plánuje společnost EGD a žádost 
z programu na podporu elektromobility 
(užitkový automobil). Jitka Točková 

OMEZENÍ KNIHOVNY V DOBĚ PRÁZDNIN
Knihovna bude mít o prázdninách omezený provoz, otevře-
no bude 13.7. a 17.8. Od září se pak režim vrátí do obvyklé 
otevírací doby – každou středu od 16:00 do 18:00 hodin.

Přijďte si vybrat z bohaté nabídky knížek, které jsou pravi-
delně aktualizovány a doplňovány díky službě výměnnému 
fondu knihovny v Uherském Hradišti.

Vzhledem ke konání Dnů lidí dobré vůle na Velehradě 
bude omezena doprava přes obec Velehrad. Uzavírka 
bude v pondělí 4. 7. od 14:00 hodin do úterý 5.7. do 
17:00 hodin. Občané s trvalým pobytem v obci Salaš 
mají průjezd povolen automaticky na základě předlo-
žení občanského průkazu. Občané bez trvalého pobytu 
v obci Salaš si musí zajistit povolení k průjezdu.

Povolenky pro průjezd Velehradem na Salaš se vydávají na 
OÚ Salaš a OÚ Velehrad.

RESPEKTUJTE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  
A OBJÍZDNÉ TRASY.

INFORMACE Z OÚ
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PONDĚLÍ 4. ČERVENCE 2022

7:00 hod., 10:00 hod. Mše svatá
10:00 - 23:00 Prezentace Charita Prostějov

•  sbírka "Akce cihla" - skákací hrad pro děti
•  nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
•   možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu, utkat si dečku  

nebo vylisovat placku
Kde: u ZŠ

10:00 – 23:00 Prezentace Arcidiecézní charita Olomouc –  
„Cesta stoletím Charity“

Připomínka 100 let výročí od založení Charity ve své institucionální podobě, 
tj. od prvních dokumentů a historických materiálů až po současnost prezen-
tující Charitu jako moderní, stabilní a kreativní instituci, pomáhající ruku círk-
ve. „Ukrajina 2022“ - cesta stoletím aktuálně musí gradovat tématem utr-
pení a pomoci Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny. Především moravské Charity 
se na Ukrajině angažují dlouhodobě.
Kde: u baziliky

10:00 - 18:00 Aktivity pro životní prostředí
11:00 - 19:00 Tradiční zastávka u svatého Kristýna

•  skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape z Lošova
•  osvěžující točená zmrzlina Adria Gold z Nivnice
•  vynikající bezlepkové produkty 
•   prezentace a prodej mešních vín od Arcibiskupského zámeckého vína Kro-

měříž
•  soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
•    aktivity pro děti se SOŠ sv. Jana Boska z Kroměříže na téma „Co nám dává 

les“ s interaktivním modelem kácení stromů
•  oblíbené malování na obličej a airbrush, spousta zábavy s elektrickými 

vláčky a další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu

13:00 – 20:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci  
s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
14:00 – 16:00 Soutěž ve fotbalových dovednostech

Kde: fotbalové hřiště, pořádá Orel
14:30 – 22:30 Mladí fandí Velehradu

•   GODZONE worship - večer žehnání – VELEHRAD
•   Projekt ON Valašské Klobouky, kapela GOOD WORK, kapela GEDEON, bub-

nová show BATIDA
•   Slovensko - české společenství DISMAS
•   Pavol Strežo, Influencerka Světlana Mašková, Lubo Baum se skupinou Im-

prove Yourself
•   parkourové workshopy a soutěže
Kde: areál ZŠ

15:00 – 18:00 Velehrad rodinám
•   odpolední program pro rodiny, hry a soutěže, balonkový modeling, foto-

grafická soutěž pro děti aneb Velehrad zachycen pohledem dětí, seminář 
pro rodiče

•   17:00 SPIEVANKOVO- vystoupení Michaely Trokanové a Richarda Čanaky
Kde: u baziliky

15:00 Mezinárodní setkání vozíčkářů – v 15:00 Mše svatá pro zdravotně 
postižené a pěší poutníky v bazilice

17:15 Setkání vozíčkářů – hudebně doprovází cimbálová muzika Pentla
Kde: nádvoří před ZŠ

16:00 Hudební odpoledne TV Šlágr – Písnička pro "tatíčka Stojana“
•   Franta Uher, Šlágr kluci, Šohajka, Motýl, Vlasta Mudriková, Veronika Řihá-

ková, Gábi Goldová
Kde: Archeoskanzen Modrá

Výstavy ve Stojanově gymnáziu
15:30 Vernisáž "Doprovázení člověka v nemoci"
16:00 Vernisáž Cestou dvou bratří
16:30 Vernisáž "Země milovaná Ježíšem"
17:00 Vernisáž Vězeňská duchovní služba a Vězeňská duchovenská péče 
"Průvodce lepšími časy"

17:30 Vernisáž Fotografická soutěž Velehrad 2021
Kde: Stojanovo gymnázium

18:30 Modlitba za vlast - ve spolupráci s Armádou ČR za přítomnosti histo-
rických praporů naší země

Kde: bazilika

19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti svátku ČR spojený s prezentací 
vzdělávacích a charitativních projektů.
Přímý přenos slavnostního večera ve 20.15 na ČT 2 a Českém rozhlase
Účinkující:
•   Jiří Pavlica s Hradišťanem
•   Adama Plachetka
•   Anna K.
•   ukrajinská zpěvačka Lilii Makovka Ostapčuk s manželem Olexijem
•   iří Pospíchal a Slovácký komorní orchestr
•   členové Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a dirigent Stanislav Vavřínek
Kde: nádvoří před bazilikou

21:00 - 23:00 Adorace v Bazilice
 

ÚTERÝ 5. ČERVENCE 2022

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2022
Mše svaté v bazilice:

6:30 Celebruje duchovní správce farnosti
7:30 Hlavní celebrant, provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8:30 Celebrují novokněží České republiky

8:00 – 10:00 Tradiční zastávka u svatého Kristýna
•   skvělá káva z rodinné pražírny Café Gape z Lošova
•   osvěžující točená zmrzlina Adria Gold z Nivnice
•   vynikající bezlepkové produkty 
•   prezentace a prodej mešních vín od Arcibiskupského zámeckého vína Kro-

měříž
•   soutěže a program pro děti (nejen) s časopisem Nezbeda
•   aktivity pro děti se SOŠ sv. Jana Boska z Kroměříže na téma „Co nám dává 

les“ s interaktivním modelem kácení stromů
•   oblíbené malování na obličej a airbrush, spousta zábavy s elektrickými 

vláčky a další překvapení
Kde: prostranství u baziliky vedle ambitu

8:00 – 12:00 Ruční přepisování Bible ve spolupráci  
s Římskokatolickou farností Velehrad

Kde: Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje, v prostoru muzea Bible
8:00 - 13:00 Prezentace Charita Prostějov

•   sbírka "Akce cihla" - skákací hrad pro děti
•   nabídka výrobků klientů z pedigu, keramiky, korálků
•   možnost vyrobit si vlastní dárek z pedigu, utkat si dečku nebo vylisovat 

placku
Kde: u ZŠ 

8:00 – 13:00 Prezentace Arcidiecézní charita Olomouc –  
„Cesta stoletím Charity“

Připomínka 100 let výročí od založení Charity ve své institucionální podobě, 
tj. od prvních dokumentů a historických materiálů až po současnost pre-
zentující Charitu jako moderní, stabilní a kreativní instituci, pomáhající ruku 
církve.
„Ukrajina 2022“ - cesta stoletím aktuálně musí gradovat tématem utrpení 
a pomoci Ukrajině a uprchlíkům z Ukrajiny. Především moravské Charity se 
na Ukrajině angažují dlouhodobě a proto budeme toto téma akcentovat v sa-
mostatné části.
Kde: u baziliky

9:40 Modlitba růžence v bazilice
10:30 Slavnostní poutní mše svatá

Hlavní celebrantem bude kardinál Michael Czerney, rodák z Brna a jeden 
z nejbližších spolupracovníků papeže Františka.
Hudební doprovod zajistí dechová hudba v počtu cca 150 hudebníků, kteří 
přijedou ze všech regionů naší vlasti.
Koncelebrují čeští a moravští biskupové.
Organizátoři očekávají přítomnost řady krojovaných účastníků.
Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem 
Dvojka.
Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří.
Kde: nádvoří před bazilikou

17:00 Pouťové rozloučení s cimbálovou muzikou Velehrad u fontány 
ve vstupu do poutního areálu

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE VELEHRAD 2022
23. ROČNÍK 4.–5. ČERVENCE 2022

Dny lidí dobré vůle se uskuteční za finanční podpory obce Velehrad, Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Velehradské slavnosti připomenou 100. výročí založení organizace Charita ČR a také zahájí přípravy na nadcházející 100. výročí smrti Antonína Cyrila Stojana (v roce 1923).
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Salašský zpravodaj 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NAROZENÍ: 

Anastázie Hánová                                                   Salaš 144

Gratulujeme! 

ÚMRTÍ: 

Josef Sláma                                                             Salaš 134

Josef Panáček                                                         Salaš 136

Jana Hulíková                                                         Salaš 110

Rodině upřímnou soustrast. 

JUBILANTI ČERVENEC – PROSINEC 2022

Marie Daňhelová                                                            70 let

Vladimír Burda                                                                70 let

Marie Úrichová                                                               70 let

Věra Bublíková                                                               70 let 

Stanislav Horák                                                              70 let

Ladislav Smrček                                                             70 let

Zdeněk Slavík                                                                 75 let

Marie Niesnerová                                                           80 let

Alois Helia                                                                      85 let

PŘISTĚHOVALI SE: 

Claudia Ferro                                                             Salaš 79 

Jan Gogola                                                                Salaš 90

Šimon Gogola                                                           Salaš 90

Eliška Gogolová                                                         Salaš 90

Martina Gogolová                                                     Salaš 90

Alena Háblová                                                           Salaš 11

Clementine Pichaničová                                           Salaš 68

Marcela Slavíková Hájková                                     Salaš 157

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KE DNI: 31. 05. 2022

Dospělí                                                                              348 

dospělí – muži                                                                174

dospělí – ženy                                                                174

Děti (15 – 18 let)                                                                   11

Chlapci                                                                              3

Dívky                                                                                  8 

Děti (do 15 let)                                                                    60

Chlapci                                                                            37

Dívky                                                                                23

Celkem obyvatel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419

Projek MAS Buchlov – Cisterciácké klášterní krajiny

Spolek MAS Buchlov, jehož jsme členem, realizuje projekt zabývající se živo-
tem cisterciáků v klášterní krajině Velehrad a jeho okolí. Tito mniši (cisterci-
áci) v roce 1205 připutovali na Moravu, zbudovali zde velehradský klášter 
a více jak 500 let kultivovali okolní krajinu. Byli velmi vzdělaní, přinesli se se-
bou na Moravu zkušenosti s pokročilými hospodářskými postupy. Také díky 
nim přibyly nové odrůdy zemědělských plodin včetně vína, které se zde pěs-
tuje dodnes. Při putování klášterní krajinou můžete narazit na mýtné i hra-
niční kameny, kostely s farami, kapličky i zámek v Ořechově. Samotný areál 
bývalého kláštera na Velehradě je pokladnicí cisterciáckého odkazu. Dodnes 
je znatelný promyšlený vodohospodářský systém stavidel, náhonů a rybníků. 
O hospodářské činnosti mnichů svědčí i zachované části dvorů na Velehradě, 
v Polešovicích či v Domaníně, kde obdělávali půdu a chovali dobytek, na vini-
cích pěstovali víno nejen pro liturgické potřeby, ale také pro obchod. Rozsáh-
lé lesy v Chřibech sloužily jako zásobárna stavebního dříví. 
Veškeré informace k projektu jsou postupně prezentovány na seminářích 
a přednáškách, které se během tohoto roku pro veřejnost pořádají. Tento 
dílčí projekt vzniká v ČR společně se třemi dalšími kláštery - Plasy, Vyšší Brod 
a Žďár nad Sázavou. Pokračováním tohoto projektu je CISTERSCAPES – 
Cisterciácké krajiny spojující Evropu - Klášterní krajina Velehrad společně 
s dalšími 17 klášterními krajinami z 5 států aspiruje na prestižní označení 
Evropské dědictví. www.cisterscapes.eu
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Zveme Vás na 
nejbližší místní akce:

Vydává obec Salaš, počet ks 150, vychází 2× ročně zdarma  Uzávěrka tohoto čísla proběhla dne 20  6  2022   
Uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání zpravodaje: 15  11  2022  Neprošlo jazykovou úpravou  

Akce OÚ 
1. 7. 2022 Letní kino na místním hřišti

28. 8. 2022 Atletické závody

říjen/listopad Divadlo 

27. 11. 2022 Adventní tvoření 

24. 12. 2022 Setkání u vánočního stromu

SDH Salaš
2. 7. 2022 Soutěž dospělých 

16. 7. 2022 TFA

5. 12. 2022 Mikulášská obchůzka

MK Salaš
24.-25. 9. 2022 Výstava hub

15. 10. 2022 Zavírání hory

27. 12. 2022 Košt hub

KPS
26. 11. 2022 Košt archivních vín

CK Salaš
13. 8. 2022 Závod horských kol ČMŽO – Salašský Drtikol

srpen/září Dětský závod 

Čtvrtého června
Lenka Rezková

Pukají pupeny voňavým růžím
Bouří jsou roseny
Jak ony toužím 
po sluníčku zas

Větru napospas,
kořeny v zemi . . .

Už kvete duha na obloze
Náhle je mi tak nějak blaze

Stejně jako stromům,
co díky hromům 

hasily žízeň - vítr a výheň 
nejsou vždy přátelé!

Zem tvrdá jak z ocele
zavírá praskliny

- do salašské rokliny vstupuje léto
s kácením máje

Na hřišti je to jak na pouti:
Radost dětem v očkách hraje 

a pro krátkou průtrž
se nikdo, nikdo nermoutí

To my víme
Lenka Rezková

Kolik slov třeba na jedinou větu?
Možná se pletu, ale někdy jedno jediné!
Postačí říct, promiň, a druhý promine

Taktéž nic nestojí, slušně sdělit: Děkuji!

Horší je to s příkazem:
Pouhé jdem, je nespisovně a ještě neurčité
- řekneš slůvko tomu či té a stejně neví 

kde jít - rovně, vpravo či do uličky?

Čeština má mnohé kličky:
Přidej čárku, a máme klíčky
Nebo, z párku k zulíbání

na talířek jídlo k mání

Jindy někdo řek,
a přesto do řeka má daleko

a řeka teče a čas naoko se vleče 
aniž by vlekl ho kdokoliv

Též metr piv je divná míra
Ale Míra se přeci neplete!

Leda tak svetr a žádné repete!
(Ani přísný metr nezměříme)

Tohle a mnohem víc
dávno víme

Vždyť i na krajíc v malém,
brečíme málem


