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Vážení spoluobčané,
je tu závěr dalšího roku ovlivněný pokračující epidemií.  
Situace není pro nikoho jednoduchá a společenský život v obci 
byl opět poznamenaný. Stejně tak byla ovlivněna i činnost sta-
vebních firem, kdy jsme vzhledem k jejich velké zaneprázdně-
nosti, nestihli zrealizovat ze stavebních prací vše, co bylo letos 
naplánováno a posouvá se na jaro příštího roku.
V letošním roce probíhají hlavně přípravy projektových doku-
mentací, a to na opravu místních komunikací, na systém domá-
cích čistíren odpadních vod, na prodloužení vodovodního řadu, 
společnost EG.D připravuje kabelizaci v horní části obce a s tím 
souvisí výměna veřejného osvětlení a rozhlasu. S pořizovatelem 
územního plánu jsme zahájili práce na přípravě nového územního 
plánu obce Salaš.
V červenci a říjnu proběhla veřejná zasedání obecního zastupitel-
stva. V červenci bylo na programu uzavření Smlouvy o spoluprá-
ci na projektu Kompostování v obcích východní Moravy IV. (další 
etapa pořízení kompostérů do domácností), schválení členství 
obce Salaš ve spolku Naše odpadky, uzavření Dodatku smlouvy 
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické 
mapy obce se Zlínským krajem. Dalším bodem bylo rozpočto-
vé opatření obce, které řešilo navýšení rozpočtu o 900 tis. Kč, 
poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce pro Diakonii Uh. Hradiště, 
Svaz tělesně postižených v ČR, MAS Buchlov a obci Hrušky na 
pomoc po tornádu a na závěr se řešily záměry pronájmu a pro-
deje obecních pozemků.
V říjnu bylo další zasedání, kde už se konkrétně schválil odpro-
dej části pozemku parc.č. 286/1 manželům Pekáčkovým, dále se 
řešily žádosti na změnu územního plánu obce Salaše, příspěvek 
na činnost spolku MAS Buchlov pro rok 2022 a žádosti o dotaci 
na domovní čistírny odpadních vod, na opravy místních komu-

nikací a rekonstrukci budovy OÚ. Závěrečný bod zasedání řešil 
možnost získání kotlíkových dotací pro občany. Krajský úřad 
informoval občany o možnosti čerpání dotace na výměnu kotle 
na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, protože 
od 1.9.2022 již nebude možné tyto kotle dále používat. Kotle ne-
splňují emisní požadavky. Výše podpory je 95% ze způsobilých 
výdajů, maximální dotace záleží na druhu nového kotle. Žadatel 
musí být vlastníkem nemovitosti, další podmínkou je výše prů-
měrného čistého příjmu na osobu žijící v domácnosti. Zlínský 
kraj spustil elektronický sběr tzv. „předžádostí“ na kotlíkové do-
tace. Každý zájemce tuto předžádost může vyplnit na webových 
stránkách kraje. Samotná žádost společně s přílohami se pak 
bude podávat v prvním čtvrtletí roku 2022 elektronicky. S dota-
zy se můžete obrátit přímo na Krajský úřad anebo na kancelář 
MAS Buchlov.
Na pondělí 13. 12. je naplánovaná poslední letošní schůze obec-
ního zastupitelstva, kde je na programu úprava rozpočtu roku 
2021, schválení rozpočtu na rok 2022 včetně rozpočtového 
výhledu, příspěvek Mikroregionu Buchlov pro rok 2022, nová 
vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, dále pak žádost o dotaci na úpravu hřiště a plán 
inventur.
Ve stručnosti jsem zde uvedla pracovní záležitosti posledního 
půlroku a jak je patrné, tak po nezbytných projektových přípra-
vách nás snad čeká i samotná realizace naplánovaných projek-
tů v dalších letech.
Závěrem bych chtěla popřát za celé zastupitelstvo všem spoluo-
bčanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu své 
rodiny a do nového roku hlavně pevné zdraví a optimismus.

 Jitka Točková

Slovo starostky

Na vítání občánků jsme se 
letos sešli v pátek 24. září 
v zasedací místnosti obecní-
ho úřadu a přivítali jsme do 
života tři nově narozené ob-
čánky. Po projevu se rodiče 
podepsali do kroniky obce 
a opět obdrželi finanční dá-
rek. Ke slavnostní náladě při-
spěly se svým vystoupením 
i děti pod vedením paní Ma-
rie Úrichové. Kubíkovi, Vaší-
kovi a Jonáškovi přejeme tou-
to cestou ještě jednou hodně 
štěstí, zdraví,  lásky a také 
spokojený život v naší obci. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Poslední prázdninová neděle patřila 
v areálu místního hřiště dětem, které 
si přišly zasportovat na naší tradiční 
salašskou atletiku. Akce se těšila velké-
mu zájmu ze strany domácích a většině 
přespolních účastníků. Celkem si přišlo 
zasoutěžit 57 dětí ve věkové kategorií 
3-18 let. Počasí bylo opět na objednáv-
ku, pro mladé sportovce a sportovky-
ně bylo zajištěno drobné občerstvení 
a také hodnotné výhry. Nikdo ze soutě-
žících neodešel s prázdnou, na krku jim 
připomínala tento den perníková me-
daile. Velké díky patří především všem 
pořadatelům, bez kterých by soutěž 
nemohla být zrealizována. 

Po roční covidové pauze nás opět navštívil divadelní soubor 
Zdeňka Štěpánka z Napajedel. V podvečerních hodinách pá-
tek 29. října měli naši občané možnost shlédnout lyrickou 
komedii „ Dámská Šatna“ na Obecním domě - staré škole . 
Hodinové představení bylo o životě čtyř žen, které jej oběto-

valy divadlu. Závěrečný potlesk ze strany diváků znamenal 
pro všechny účinkující vyjádření povedeného představení. 
Ovšem pro pořadatele byla velkým zklamáním slabší účast, 
i přestože bylo vstupné dobrovolné a obecní pracovníci zajis-
tili příjemné zázemí pro diváky. 

DIVADLO

ATLETICKÉ ZÁVODY 
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Letošní zájezd jsme uspořádali především pro rodiny s malými dětmi a se-
niory. Jednalo se o nenáročný půldenní výlet s odjezdem v ranních hodi-
nách z obce do přístaviště ve Spytihněvi. Zde se nás ujela průvodkyně a po 
lodi Morava jsme pluli Baťovým kanálem do Napajedel. S průvodkyní jsme 
měli možnost se dozvědět něco o minulosti a současnosti města. Cílem na-
šeho výletu bylo muzeum v Napajedlích. Při zpáteční plavbě bylo na lodi 
zajištěno teplé občerstvení. Věříme, že akce byla pro zájemce zpestřením 
a také, že se dozvěděli něco nového.

Letní kino bylo v naší obci poprvé představeno v roce 
2019. Chtěli jsme zkusit a nabídnout trošku jinou alternati-
vu k tradičním obecním akcím. Jako výběr filmů se snažíme 
o promítnutí nějaké veselé české komedie, která by mohla 
zaujmout všechny věkové kategorie. Letošní promítání se 

odehrálo v areálu místního hřiště a zvolili jsme český film 
scénáristy Petra Kolečka „Přes prsty“. Jednalo se o roman-
tickou komedii z prostředí plážového volejbalu. Jediným pro-
blémem se stalo nepříznivé chladnější počasí, které bohužel 
neovlivníme.

Text + foto Vlasta Mikelová

ZÁJEZD – BAŤŮV KANÁL

LETNÍ KINO 
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NA POŽÁRNÍ NÁDRŽI POKRAČOVALA TRADICE NECKYÁD 

Požární nádrž za obcí Salaš na úpatí 
Chřibů se o posledním červencovém 
odpoledni proměnila v závodní plo-
chu. Obec loni zrušila kvůli covidu de-
vatenáctý ročník osvědčené a tradiční 
neckyády, ale tradici vodních radová-
nek si nechtěla nechat ujít ani o letošní 
poslední červencové sobotě.
Podtitulem 19. ročníku neckyády, stej-
ně jako těch předcházejících bylo neu-
topit se a akci na vodě i v ní ve zdraví 
přežít. Předcházející ročníky neckyád 
zahajovaly přehlídky netradičních 
a groteskních ručně vyrobených plavi-
del, které vyrobili dospělí, ale na vodě 
je ovládaly děti. 
Letos ale neckyádu zahájili netradič-
ně tři salaští hasiči, Petr Hollý, Tomáš 
Daněk a Michal Janováč, a to krátkou 
parodií úsměvného obsahu nestárnou-
cího originálního klenotu klasického 
baletu Labutí Jezero.
„Protože se nejednalo o soutěž 
o nejhezčí plavidlo, design a pohyb 
plavidel po vodní hladině nemuse-
la hodnotit jury, ale ani sami autoři 
plavidel, jako tomu bylo v minulosti. 
Na putovní pohár s miniaturními nec-
kami si mohla sáhnout a cenu převzít 
trojice hasičů, která se na vodní plo-
še zhostila parodie Labutí Jezero,“ 

informovala starostka Salaše Jitka 
Točková.
Magnetem pro diváky byl přejezd po 
úzké pětadvacetimetrové lávce na kole. 
Zatímco řada soutěžících z řad dětí 
i dospělých skončila i s kolem po pár 
ujetých metrech po lávce pod vodní hla-
dinou, nejlepšího výsledku dosáhl v ka-
tegorii dětí salašský Vojta Toček a Sami 
Wahbi z Itálie, v kategorii dospělých Sa-
lašan Michal Janováč, který lávku přejel 
bez nejmenší kolize a setkání s vodní 
hladinou čtyřikrát za sebou.
Na takzvaně vytuněném trakaři byl 
v sobotu pokořen rekord z roku 2018, 
a to v přejezdu lávky nad požární nádr-
ží. Tehdy lávku čtyřikrát za sebou pře-
jela salašská dvojice Stanislav Daněk 
s Rostislavem Mléčkou. Šestkrát se 
to v sobotu podařilo Tomáši Horákovi 
s Veronikou Briarovou z Morkovic.
Neckyádu mistrně skloubily vtipným 
slovem Martina Šenkýřová s Eliškou 
Poláškovou, členky divadelního soubo-
ru Zdeňka Štěpánka z Napajedel. Ani 
letos se salašská neckyáda neobešla 
bez koštu kvašáků, nakládaných her-
melínů a utopenců. Nikoliv ale z řad 
lidí. U stánku se zmíněnými dobro-
tami se po dvě hodiny tvořily fronty, 
než lidé soutěžní exempláře ochutnali 

a ohodnotili. Nejvíce 
gurmánům chutnaly 
kvašáky rodiny Tru-
bačíkové, nakládané 
hermelíny salašské sta-
rostky Jitky Točkové 
a utopenci Jany Špičá-
kové.
Scénář 19. ročníku nec-
kyády v Salaši vycházel 
z předcházejících roční-
ků i ze silné náklonnos-
ti pořadatelů. 
 Zdeněk Skalička
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Úroda
V r. 1948 bylo více vláhy, jak m. r., tak 
rustly houby, hřibi. Bylo taky moc hou-
bařů, sta lidu chodilo křížem a krážem 
po lesích a všichni nasbírali moc hřibů, 
na autech, motorkách, na kolech a taky 
moc pěšky přicházelo z celého snad 
okresu Uh. Hradištského a každý nasbí-
ral že to ledva nesl. Cena hřibů byla od 
30 Kč až 60 Kč za 1 kg. Lidé tržili až 
přes 1000 Kč za jeden den. Já sám pisa-
tel tohoto našel jsem pěkného mladého 
hřiba za kterého mě bylo nabídnuto 
a zaplaceno 50 Kč a to od šofera. Toto 
bylo na začátku léta.
Koncem léta zase rustly houby, zase 
bylo moc houbařů, zase toho bylo moc. 
Továrna na konzerv. zeleniny (a výroba 
marmelady) Oto Machálek z Mařatic 
dovezla větší sudy (bečky) na Salaš k V. 
Bětíkovi a kupovala každý druh jedlých 
hub, platilo se 18 Kč za 1 kg, houby se 
solili a nakladali do sudů.
Úroda na polích salašských nebyla moc 
výborná, urodilo se dost jablek i trochu 
hrušek ae trnek velice málo, za 1 kg jab-
lek se platilo 8-10 Kč. Salaští občané 
odevzdali 150 kg jablek.

Úprava obce
Přes kus vesnice 300m se upravila silni-
ce, kolem školy byla vydlážděna drob-
nýma kostkama. Taky od mostu o obec. 
úřadu se při potoku proti vodě postavila 
kamená zeď, aby tam byla lepší cesta.
V září t.r. se započalo se stavbou elek-
trického vedení dne 2. prosince 1948 se 
ponejprv rozsvítilo elektrickým světlem. 
K této události byla pořádána malá ve-
černí slavnost na kterou ředitelství stát-
ních lesů v Buchlovicích darovalo jeden 
kus vysoké zvěře, něco darovali občané.

Změny hospodářských statků
Domek na Salaši č. 68 byl v letech se-
dmdesátých m. století postaven a letech 
devadesátých tohoto století (za 20 let) 
byl prodán Lud. Volčíkem Jos. Zaple-
talovi nar. r. 1869 za 410 zl. (820 K ra-
kouské měny) pěkná kráva tehdy stála 
80zl.-100zl. (160-200K) tak, že by musel 
prodat 4-5 krav aby zaplatil ten domek. 
Tento domek č. 68 a 1 míra (19arů) pole 
k tomu prodala dcera, Marie Josefa Za-
pletala svému bratru Františkovi Zaple-
talovi, oboje dohromady, v srpnu r. 1948 
za 25.000 Kčs a a Fr. Zapletal prodal na 
to krávu za 28.000 Kč tak mu zbylo po 
zaplacení domku i pole ještě 3000 Kčs. 
Oprava na straně 138.
V Kroměříži byla pořádána taky r. 1948 
výstava stoletého výročí pořádání „Slo-

vanského sněmu“ této výstavy se účast-
nilo hodně salašských občanů.

Lesy
1. října 1948 byli přebrány lesy Vel-
kostatku Velehradského do státní 
správy, pod ředitelství státních lesů 
v Buchlovicích (dřívější majitel: Katolic-
ký podporovací spolek arcidiecese olo-
moucké)
V roce 1948 byla velmi dobrá úroda 
v lesi na bukvu, byl nařízen sběr bukvi-
ce pro státní lesi do pohraničí. Salaští 
občané nasbírali 19q (m. centů) a ode-
vzdali, platilo se 2500 Kčs za 1q (m. 
cent)

Pohyb obyvatelů
Podle matrik farního úřadu na Velehra-
dě byla na Salaši ke dni 31. prosince 
1948 taková změna obyvatel: 8 naro-
zených r. 1948, 1 oddavky, 5 úmrtí. 
K tomu ještě jedny oddavky snoubenců 
byli u civilního úřadu (totiž u okresního 
národního výboru) pro nestejné vyznání 
snoubenců.

Kultura na Salaši
20. ledna 1948 byl ponejprv promítán 
film na elektrický proud. Promítací pří-
stroj půjčili, dovezli a obsluhovali s kla-
štera z Velehradu. Film byl promítán 
v hostinci u P. Minkse č. 38. (v sále ve-
randa)

Oprava ze strany 136
Domek na Salaši č. 68 byl prodán tak 
lacino proto, že bydlil v něm ještě sta-
rý viminkář. Kdyby chtěl v tuto dobu 
(1949) stavět nový ten domek, musel by 
prodat takových krav nejméně deset za 
tou cenu.

Počasí
Zima koncem roku 1948 a začátkem 
roku 1949 byla velice mírná napadlo asi 
třikrát malá vrstva snihu ale hnet se ztra-
til, až první den v březnu začala škaredá 
sněhová vánice a napadlo asi 15 cm sni-
hu i další dni bylo škaredě a zima skoro 

celý měsíc až poslední dny bylo příznivo, 
začali polní práce. Duben byl pěkný.
Rekreace
Zasloužilí dělníci organisovaní v „Revo-
luční odborové hnuti“ dostávají týdenní 
nebo čtrnáctidenní rekreační dovolenů. 
Taky pět dělníků v Polesí Salaš dostalo 
týdenní dovolenů s pobytem v Praze, 
vše zdarma, jízda, jídlo i ubytování od 
15. května do 22. května 1949.

28. května 1949 bylo povinné očkování 
všech mladých od 1 roku až do 20 roků 
proti tuberkulose, to bylo ponejprv.

Počasí
Počasí v senoseči ze začátku bylo příz-
nivé až ku konci velice špatné, nemoh-
lo se sušit. Žně byli dosti příznivé až ku 
konci taky pršelo. Podzimní sklizeň byla 
dobrá i počasí příznivé na všechny polní 
podzimní práce. Jen na začátku listopa-
du začalo pršet, napadlo aj trochu snihu 
ale brzy se ztratil a bylo pěkné počasí 
až do konce roku 1949.

Zásobování
Od 1. října 1949 byl uvolněn do volného 
prodeje chleb a býle pečivo ceny se ne-
zvišili, 1 kg chleba za 5 Kčs. Maso bylo 
taky ve volném ale drahé 160 Kč 1 Kg, 
máslo 240 Kč. Textilní zboží bylo taky ve 
volném ale drahé (košile až za 1200 Kč)

Kultura
24. listopadu 1949 byl na Salaši promí-
tán zvukový film „Syn pluku“ ruský. Pořa-
datelé „Slovácké divadlo“ Uh. Hradiště.

Změny obyvatelů
Podle matriční knihy farního úřadu na 
Velehradě byli změny obyvatelů na Sa-
laši takto:
Ku dni 31. prosince 1949 narozených 4 
(3 chlapci 1 děvče), zemřelých 8 (3 muži 
5 žen), oddavky 3.

Ukončeno
Inocenc Janováč, kronikář

Alena Vávrová

Opis kroniky
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Drazí spoluobčané,
mám milou povinnost Vás seznámit 
s činností dobrovolných hasičů v druhé 
polovině roku 2021. Z těch nejdůležitěj-
ších akcí můžeme vzpomenout na TFA 
Salašská rozhledna, která proběhla na 
začátku srpna. O této velkolepé událos-
ti Vás informuje v dalším článku ředitel 
soutěže Michal Janováč. Následovala 
událost pro sbor nejvýznamnější. Byla 
to oslava 130 let trvání sboru dob-
rovolných hasičů na Salaši. Celá tato 
událost byla zahájena mší svatou za 
hasiče v místním kostele, následovala 
výroční valná hromada se zahraniční 
účastí družebního sboru Mojš a další-
mi významnými hosty z řad sponzorů 
a jiných delegátů. V odpoledních hodi-
nách se účastníci mohli těšit na dopro-
vodný program plný ukázek a soutěží. 
Slavnostní večer byl ukončen hasičskou 
zábavou, která byla doplněna soutěží 
pro dospělé. Mnohokrát děkujeme ob-
čanům za účast na oslavě. 
Poslední prázdninový víkend byl pro 
náš sbor sportovním svátkem. V sobotu 

28. 8. byl ze Salaše vypraven speciál-
ní spoj do Svitav. Tam náš sbor, okres 
a kraj reprezentoval na mistrovství 
České republiky v disciplíně TFA Michal 
Janováč. O této události Vás opět infor-
muje v samostatném článku. 
Dále bych Vás chtěl seznámit s činnos-
tí mladých hasičů za uplynulé pololetí 
roku 2021. Za odměnu byl pro mladé 
hasiče na začátku července připraven 
výlet do ZOO Zlín. Věříme, že si to celý 
kolektiv užil. Na začátku poslední etapy 
tohoto roku se mladí hasiči opět sešli 
po prázdninové přestávce v plné síle. 
Činnost zahájili „Pochodem Slováckým 
krajem“, který pořádá okresní odborná 
rada prevence při OSH Uherské Hra-
diště, tento pochod byl situován do 
lokality Březolup a okolí. Následovala 
intenzivní příprava na branný závod, 
nebo jak se v hasičském jazyce říká 
„závod požárnické všestrannosti“. Tré-
ninky probíhaly vždy venku, kdy děti 
spolu s vedoucími běhaly po lese a pl-
nily zadané úkoly. Kalendář se nám pře-
houpl na to osudné datum, a to 9. 10. 
V Ořechově se na start staví dvě hlídky 
mladších žáků a jedna hlídka starších 
žáků SDH Salaš. Jsou připraveni ke star-
tu na 2,5 km trasu a plnění úkolů na 6 
stanovištích. Po 25 minutách doráží 
téměř shodně obě hlídky mladších do 

cíle s několika trestnými body. Starší 
jsou na tom časově lépe a za necelých 
20 minut jsou také v cílí. Odměnou pro 
všechny byl dobrý pocit z krásného vý-
sledku, pochvala od vedoucího, řízek 
a následný úprk k domovům. 
Aktuálně nás čeká příprava na plnění 
zkoušek odborností mladých hasičů, 
které proběhnou na konci února ve 
zbrojnici dobrovolných hasičů ve Sta-
rém Městě a znovu rozběh velké ceny 
OSH Uherské Hradiště (pokud COVID 
dovolí). 
Mikulášská obchůzka je tradiční akcí 
pro naše hasiče. V letošním roce musí-
me opět zdůraznit, že v naší obci bydlí 
jen hodné děti. Věříme, že se tato situa-
ce v příštím roce změní a Mikuláš spolu 
s jeho družinou bude mít více práce.
Co nás dále čeká (snad) v roce 2022? 
Připravujeme pro hasiče a rodinné pří-
slušníky výlet. Pokud aktuální situace 
dovolí, tak se můžete těšit na fašank 
(26. 2.) a hasičský ples (5. 3). Na jaro 
je opět v plánu sběr kovového odpadu. 
V měsíci červnu (18. 6.) soutěž mladých 
hasičů, v červenci pak soutěž dospělých 
(2. 7.). Nemůžeme také vynechat soutěž 
TFA Salašská rozhledna, ta proběhne 
16. července 2022.
Za rok 2021 bych rád poděkoval všem 
členům SDH a kamarádům za jejich 
přístup k práci a pomoc. Taktéž spon-
zorům, bez kterých by nebylo možné 
realizovat veškeré naše akce a aktivity. 
Děkujeme.
Hasiči přejí občanům krásné a klidné 
prožití vánočních svátků, bohatého Je-
žíška. Do nového roku mnoho štěstí, 
úspěchů a pevné zdraví.

Ing. Lukáš Snopek, Ph.D.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SALAŠ
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V TFA SVITAVY 2020(2021)

TFA SALAŠSKÁ ROZHLEDNA 2021 – NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽÍVÁ

Na konci prázdnin se ve Svitavách ko-
nalo odložené Mistrovství ČR 2020 
v hasičské disciplíně TFA. Podle oficiální 
krajské kvalifikace, která se uskutečnila 
v rámci TFA Salašská rozhledna 2020, 
reprezentovalo Zlínský kraj 7 závodní-
ků, z toho 2 ženy. SDH Salaš mělo na 
mistrovství svého zástupce a tím byl 
Michal Janováč. Na MČR se závodilo 
podle pravidel českého poháru, kdy je 
celý závod rozdělen na 4 úseky a ze 
všech úseků se sčítají časy. Reprezen-

tant SDH Salaš Michal Janováč se umís-
til na celkovém 17. místě ze 71 nejlep-
ších závodníků z celé české republiky. 
Na toto mistrovství byl do Svitav vypra-
ven autobusový zájezd pro fanoušky. 
Bohužel se zúčastnilo jen 10 účastníků, 
kteří i tak vytvořili vynikající atmosféru 
a obrovskou podporu. 
Tímto bych chtěl svým jménem poděko-
vat za podporu všem fanouškům, rodi-
ně, všem organizátorům TFA Salašská 
rozhledna a sponzorům. 

I navzdory koronavirové situaci se nám podařil uspořádat už 
5. ročník hasičské silově vytrvalostní soutěže TFA Salašská 
rozhledna 2021. Letošní ročník byl opět zařazen do seriálu 
Zlínské ligy železných hasičů a zúčastnil se rekordní počet 
závodníků z celé České republiky a Slovenska a to celkem 
71. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Ženy, muži do 35 
let, muži nad 35 let a kategorie Master s aktivním dýchacím 
přístrojem a nasazenou maskou. SDH Salaš reprezentovali 
3 členové. V kategorii do 35 let to byl Jakub Zelený na 24. 
místě, Ondřej Velgo na 26. místě a Michal Janováč se na do-
mácím závodě konečně postavil na stupně vítězů v kategorii 
Master na 2. místě. Jako pořadatele nás může hlavně těšit 
fakt, že náš závod stále nabývá na oblibě a prestiži. Závodit 
na kopec k naší rozhledně jezdí každým rokem čím dál větší 
počet profesionálních závodníků z české reprezentace včetně 
dvou nejlepších hasičů světa Michala Brousila a Pavla Kouří-
ka. Jeden z propagačních a informačních portálů Hasičovo.cz 
vydal článek, ve kterém se o nás zmiňují jako o jednom z nej-
lepších TFA závodů z celé republice. Takové věci nás organi-
začně hodně ženou do předu a už teď se těšíme na ročník 
2022, který určitě bude zase něčím specifický a originální. 

Stupně vítězů ve všech kategoriích.
ŽENY:
1. Kateřina Vodičková – SDH Rokytnice nad Rokytnou
2. Vladislava Kalná – SDH Jarcová
3. Lucie Frančeová – SDH Žlutava

MUŽI:
1. Pavel Kouřík – HZS Plzeňského kraje
2. Michal Brousil – HZS Jihočeského kraje (vítěz 2020)
3. Zdeněk Král – HZS Pardubického kraje 
Muži 35+: 1. Alois Mališka – SDH Provodov
2. Erik Jaborník – SDH Velké Bílovice
3. Radek Fojtášek – SDH Vigantice

MASTER:
1. Josef Černíček – SDH Jestřabí 
2. MICHAL JANOVÁČ – SDH SALAŠ
3.  Miroslav Michlovský – HZS Jihomoravského kraje –  

Fire Lions team

Letošní rok je na mimořádné události v naší obci, u kterých je 
potřeba pomoc hasičů velmi klidný, až na červnovou povodeň 
se silným větrem. Mimo obec jsme zasahovali na jižní Moravě, 
konkrétně v obci Moravská Nová Ves, kde jsme pomáhali s li-
kvidací následků po tornádu. 
Kdo je připraven, není ohrožen. Proto jsme v letošním roce zakou-
pili 4 kusy třívrstvých zásahových oděvů DEVA Patriot. Obleky 
se nám podařilo zakoupit téměř za symbolické částky od jiných 
jednotek, ve kterých měly jen málo využití a byly jako nové. Tímto 
výhodným nákupem vybavení se podařilo ušetřit téměř 50 tisíc 
korun za nové vybavení. Naše jednotka vede pravidelnou čin-
nost, kdy se schází 
každou první neděli 
v měsíci v rámci ško-
lení, odborného vý-
cviku a pracovních 
činností. 

Michal Janováč

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA 
SDH SALAŠ
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MYKOLOGICKÉ OKÉNKO

Vážení spoluobčané, příznivci houbaře-
ní a naší zatím krásné přírody.
Máme tady opět konec roku 2021, kte-
rý pomalu zavírá pomyslné dveře a je 
čas k bilancování.
Houbařská sezóna nebyla tak bohatá, 
jak jsme si mysleli, že bude, přestože 
vláhy bylo oproti jiným létům více, 
v lese se to nijak zvlášť neprojevilo -  
jenom na loukách a při potocích bylo 
možné brzy z jara něco málo najít.
Les začal lokálně ožívat až ve druhé 
půlce června, když vyrazily hřiby du-
bové, někde i lišky, holubinky, sem 
tam nějaký kozák. Druhově velká bída 
a po pár dnech bylo po houbách, ale 
v srpnu to začalo nanovo a tentokrát 
kromě dubáků masově vyrazily i hřiby 
bronzové, pro které byl letošní rok mi-
mořádně příznivý, nikdy jsem neviděla 
v lese takové množství bronzáků, to 
byla paráda, mohutné, krásně vybar-
vené hřiby, stály jeden vedle druhého. 

Bronzový hřib je chráněná houba, za-
psaná v červeném seznamu, plodnice, 
které jsem nechala na místě a podle 
mě svědomitě zakryla, byly za dva dny 
pryč, ne sice všechny, naštěstí tam 
něco zůstalo na příští úrodu.
Tak to byla polovina srpna, dubáci 
a bronzáci zhruba po týdnu ukončili 
svoji reprodukci a začátkem září se 
začaly objevovat hřiby smrkové. Opět 
jenom někde, tak jak už několikátý 
rok, ale byly. Zaroveň vyrazilo nespo-
čet různých druhů doprovodných hub 
a bylo veseleji. V této době relativní 
hojnosti se mně podařilo mimo jiné na-
jít krásnou srostlici velmi vzácného, ale 
prudce jedovatého pavučince plyšové-
ho, který se vyskytuje velmi vyjimeč-
ně, další vzácný nález byla žlutá forma 
(xantoidní) stročka trubkovitého a to 
je z letošní sezóny tak asi všechno, za-
čalo foukat a foukalo nepřetržitě něko-
lik dní, jak bylo veseleji, tak bylo záhy 

smutněji, všechny houby mizely a les 
byl opět téměř prázdný, neradostná si-
tuace před naší výstavou, ale nakonec 
všechno dobře dopadlo a i v té neúro-
dě se podařilo sesbírat na 260 vzorků. 
A už jsme u Výstavy - tu letos navštívi-
lo rekordních více jak 1600 návštěvní-
ků, kuchyň jela na plný plyn a tak tak 
se všechno stíhalo, z devíti druhů jídel, 
která se připravovala návtěvníkům 
chutnalo všechno, ale dušený stroček 
na kmíně byl letos asi nejpopulárněj-

ší. Škoda, že tyto houby v posledních 
letech z našich lesů mizí, důvodem je 
nedostatek vody.
Výstava byla tento rok naší poslední 
akcí z důvodu higienického omeze-
ní jsme byli nuceni zrušit už podruhé 
Košt zavařených hub a protože tam 
vyhlašujeme výsledky našich soutěží 
a letos se tak opět nestane uvádím vý-
sledky níže.

Soutěž o prvního hřiba roku 2021
1. 12.5. Martin Odstrčilík Jalubí
2. 12.5. Zdeněk Odstrčilík Jalubí
3. 14.5 Martin Odstrčilík Jalubí

Soutěž o nejtěžšího hřiby 2021
1. 3.7. 832 g Liba Burdová Salaš
2. 11.6. 830 g Jiří Habáník St. Město
3. 25.6. 636 g Alena Filípková Salaš

Touto cestou chci ještě poděkovat sta-
rostce a zastupitelům Obce Salaš za 
jejich vstřícnost a spolupráci, za což 
jim děkuji.
Minulý rok jsem psala, že tento rok 
bude snad lepší, ale o moc nebyl, je 
to nelehká doba, proto Vám všem pře-
ji opět za sebe i za MK veselou mysl, 
pevné zdraví a úsměv na tváří.

Alena Filípková
MK Salaš 

Stroček trubkovitý

Pavučinec plyšový
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CK SALAŠ

První vločky dopadají na zem, a cyk-
listé opět zazimovávají své dvoukolé 
miláčky. Za náš cykloklub máme pár 
slov. 
Letošní rok přinesl vytoužené pokra-
čování závodu horských kol „ČMŽO 
Salašský Drtikol“, který se těšil přes-
to hojné účasti vzhledem k situaci, 
jenž nás doprovází už dlouhý čas. 
Našeho závodu se zúčastnili atraktiv-
ní závodníci – jako je například Filip 
Rydvald, Fojtík Ondřej nebo i Karel 
Hartl – kteří se pravidelně umísťují 
na prvních příčkách v republikových 
závodech. Podařilo se nám uspo-
řádat skvělý „bikový den“, na který 
máme opravdu pěkné ohlasy. Všichni 
byli spokojeni s trasou, organizací, 
ale i závodem jako takovým. Bylo 
pro nás velmi příjemné, když jsme 
slyšeli slova chvály. A musíme se při-
znat, že oprávněně. Každým rokem 
jsme více a více sladění, a posouvá-
me tak náš závod na vyšší úroveň. 
Nešlo by to ale bez sponzorů, díky 
nimž máme možnost připravit kvalit-
ní zázemí a organizaci. A my bychom 
rádi zopakovali jejich jména – ČMŽO 
Přerov, GG Archico, Obec Salaš, Na-
dace VIA, Ralltechnology, Technokli-
ma, Autodoprava Jan Peza, Slovác-
ká Kolovna, Jiří Janováč – montáže 
sádrokartonů, Vodo-Topo Petr Hruš-
ka, Obec Velehrad, Nábytek Bobík, 
Pavelka-VTP. A také Ti, kteří si ne-
přejí být zveřejněni. Za to Vám patří 
velký DÍK! Nešlo by to však ani bez 
skvělých lidí, kteří se na tom s námi 
podílejí. Nespojuje nás totiž jen láska 
ke kolům, ale také přátelství a tou-
ha se společně bavit. To je v dnešní 

době víc než dost. Ještě jednou za 
to děkujeme všem. Věřte, že si toho 
opravdu vážíme, a připravujeme pro 
Vás malé poděkování.
Jelikož jsme se chtěli více soustře-
dit na samotného „Drtikola“, odložili 
jsme pořádání dětského „závodu“ na 
měsíc září. A pojali ho formou „noč-

ního bikování“ s trochou toho málo 
strašení. Musíme říct, že jsme si přá-
li, aby se závodu zúčastnilo co nejví-
ce dětí z naší obce. Především pro ně 
jsme chtěli uspořádat něco, kde ne-
jde o výsledky, ale o to, aby se děti 
bavily a byly spokojené i šťastné. Na 
start se postavilo 37 dětí, z toho 15 
ze Salaše, a my byli opravdu překva-
pení. První kola se jela za denního 
světla, aby děti věděly, co je čeká. 
Poté následovalo opečení špekáčků 
a nasycení hladových bříšek. Připra-
veno bylo i malování na obličej. Po 
setmění byla nachystaná barevně 
osvětlená trať, a v lese čekalo na 

děti překvapení formou pohádko-
vých postav. Všichni jsme si oblékli 
kostýmy, a trať jsme zpestřili stra-
šením a nejrůznějšími světýlky. Na 
konci každé kategorie následovalo 
vyhlášení a ocenění všech účastní-
ků. Za sebe můžeme jen dodat, že 
to byla spontánní akce plná dětské 

radosti, a měli jsme z ní výjimečný 
pocit. Velký dík patří Karlovi Kloupa-
rovi, který akci podpořil nemalou fi-
nanční částkou navíc, a všechny děti 
tak mohly být odměněny. Díky také 
dalším sponzorům, jejichž finanční 
dary nebyly použity jen na hlavní zá-
vod pro dospělé. 
Z provozních věcí bychom rádi při-
pomněli, že za hřištěm vyrostl hez-
ky upravený pumptrack s novým 
povrchem, výsadba nových stromů 
za spolupráce obce a v plánu máme 
vytvořit zde ještě posezení pro odpo-
činek. Jsme rádi, že jsme mohli vy-
tvořit něco nového, hezkého, a nejen 
pro děti. Na pumptracku vidíme jez-
dit malé „bikery“, ale také dospělé, 
výletníky či rodiny. Zpětná vazba je 
pro nás tedy víc než perfektní. Jen 
bychom si přáli, aby zde nevznikala 
skládka, která za hřištěm byla v mi-
nulosti, a kterou jsme museli celou 
odstranit, a vše pročistit. Budeme za 
to velmi rádi. 
Na konec Vám přejeme spoustu 
zdraví – to je víc než důležité. Mějte 
úsměv na tváři, a pamatujte, že život 
je vždycky hezčí s lidmi, s pivem a na 
kole. 😊 

Krásný adventní čas za CK Salaš 
Vám přeje Alena Háblová

Salašský zpravodaj 
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PROJEKT OBECNÍ SOUSTAVY 
DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH 
VOD (DČOV)

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR výzvu pro předklá-
dání žádostí o poskytnutí podpory pro obce na pořízení 
Domovních čistíren odpadních vod. Cílem výzvy je preven-
ce či omezení znečištění povrchových a podzemních vod 
z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav 
DČOV, a to v oblastech, kde není z technického či ekono-
mického hlediska výhledová možnost připojení nemovitos-
tí ke stokové síti zakončené ČOV.
Rozhodli jsme se pro realizaci tohoto projektu v naší obci. 
Zájemci o DČOV byli osloveni projektantem, vyplnili dotaz-
ník ke své nemovitosti, který bude sloužit jako podklad pro 
žádost o dotaci. Maximální výše podpory na jeden projekt 
činí 80 % z celkových způsobilých výdajů (max. 150 tis. 
na realizaci jedné DČOV). Bližší informace budou poskyt-
nuty přihlášeným zájemcům o DČOV po zpracování kom-
pletní žádosti o dotaci. Úspěšná realizace projektu obecní 
soustavy DČOV bude dalším krokem pro životní prostředí 
a čistý potok v naší obci.

BOHOSLUŽBY
SALAŠ – KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

24. 12. 2021 – 15.00 HOD.
25. 12. 2021 – 10.30 HOD.
26. 12. 2021 – 10.30 HOD.
1. 1. 2022 – 10.30 HOD. 
2. 1. 2022 – 10.30 HOD.

INFORMACE PRO OBČANY

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – 
PŘEHLED NÁKLADŮ

Náklady za odpadové hospodářství v roce 2020 a 2021

Druh odpadu rok 2020 rok 2021*

Komunální odpad 211 999 Kč 210 000 Kč

Plasty 50 960 Kč 52 350 Kč

Papír 12 100 Kč 13 000 Kč

Sklo 18 688 Kč 13 000 Kč

Velkoobjemový odpad včetně bioodpadu 84 954 Kč 50 000 Kč

Nebezpečný odpad 13 080 Kč 6 932 Kč

Sběrný dvůr Mikroregionu Buchlov 26 120 Kč 35 000 Kč

Náklady celkem 417 900 Kč 380 282 Kč

Příspěvek od firmy EKOKOM za třídění -66 272 Kč -39 265 Kč

Uhrazené poplatky od občanů, chatařů -271 000 Kč -269 439 Kč

Doplatek obec 80 628 Kč 71 578 Kč

Náklady na občana/vlastníka chaty 656 Kč

*Náklady v roce 2021 vychází z reálně uhrazených faktur k 30. 11.  
a odhadu nákladů za prosinec.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NAROZENÍ: 

Václav Sláma                                                             Salaš 80

Gratulujeme! 

ÚMRTÍ: 

Anton Úrich                                                             Salaš 111

Rodině upřímnou soustrast. 

JUBILANTI LEDEN - ČERVEN 2022

Marie Hanáková                                                             70 let

Eva Šimčíková                                                                70 let 

Pavel Kolář                                                                     70 let

František Zapletal                                                           85 let

Alois Helia                                                                      85 let

PŘISTĚHOVALI SE: 

Vlasta Andrýsková                                                     Salaš 80

Radoslav Stieber                                                       Salaš 95 

Hana Stieberová                                                       Salaš 95 

William Pichanič                                                        Salaš 68

David Kuba                                                             Salaš 137 

Anna Kubová                                                           Salaš 137

ODSTĚHOVALI SE: 

Renata Šohajková                                                     Salaš 25

Aneta Šohajková                                                       Salaš 25

Natálie Křiváková                                                     Salaš 152

Jiří Řezníček                                                              Salaš 82 

Jiří Outrata                                                               Salaš 210

Taťána Outrata                                                       Salaš  210 

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KE DNI: 1. 12. 2021

 Dospělí                                                                             341

 Dospělí - muž                                                                   173

 Dospělí - ženy                                                                   168

 Děti (15 - 18 let)                                                                  15

 Chlapci                                                                                 5

 Dívky                                                                                   10

 Děti (do 15 let)                                                                    57

Chlapci                                                                                36

Dívky                                                                                   21

Celkem obyvatel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Tříkrálová sbírka 2022 bude po roční přestávce opět kontaktní

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením vánoc. 
V minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále 
a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních 
dveří ve formě písmen K+M+B, za což byli obdarováni. 
A tuto tradici obnovila v roce 2000 Charita Česká repub-
lika ve formě Tříkrálové sbírky, která se záhy stala největ-
ší sbírkou v České republice.
Dnes opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich do-
mácností, křídou označují naše obydlí a přináší posel-
ství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. V roce 2022 
k nám přijdou v období 1. -16. ledna, přičemž kon-
krétní termíny si města a obce našeho regionu stano-
ví samy. Požehnání Tří králů mělo v minulosti ochraňovat 
stavení i ty, kteří v něm přebývali a v nelehkém období, 
které v posledních letech zažíváme z důvodu pandemie, 
možná ještě více rezonuje to, že znamení na dveřích vy-
mezovala také prostor pravdy a spravedlnosti uprostřed 
ne vždy přívětivého světa. Proto děkujeme vám všem, že 
svým darem přinesete trochu té „sociální spravedlnosti“ 
těm, kteří ji potřebují přece jen více než my. A doufáme, 

že výtěžek z koledování 
bude u nás na Slovácku 
opět jeden z nejvyšších 
v celé republice.
„Projekty, které chce-
me podpořit ze sbír-
ky v roce 2022, jsou 
Domácí hospic Anto-
nínek, Přímá pomoc 
občanům Uherskohra-
dišťska, Obnova vozo-
vého parku pro terénní 
služby a samozřejmě 
jsme schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu, 
která se vyskytne“, uvedl Dalibor Jirásek, projektový 
manažer Charity Uherské Hradiště. A Marcela Kokoliová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky, dodává: „Hlavně věří-
me, že po roční odmlce, kdy jsme z důvodu Covidu 
mohli koledovat pouze virtuálně, případně u obchod-
ních center, Vás opravdu všechny navštívíme osobně.“
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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 3  12  2021   
Uzávěrka pro příspěvky do dalšího vydání zpravodaje: 3  6  2022  Neprošlo jazykovou úpravou  

Akce OÚ 
15. 1. 2022  Setkání spoluobčanů s ochutnávkou  

zabijačkových specialit 

19. 2. 2022 Obecní ples 

29. 4. 2022 Pieta ve Vápenicích

4. 6. 2022 Kácení máje

SDH Salaš
26. 2. 2022 Fašanková obchůzka

5. 3. 2022 Ples SDH

30. 4. 2022 Stavění máje 

18. 6. 2022 Dětská soutěž

MK Salaš
23. 4. 2022 Otevírání hory

KPS
8. 1. 2022 Turnaj v pinci 

21. 1. 2022 Degustace 1  kolo 

28. 1. 2022 Degustace 2  kolo

5. 2. 2022 Košt slivovice

19. 3. 2022 Turnaj v pinci 

PF 2022
Ať zdraví, štěstí a spokojenost jsou
po celý rok 2022 nablízku Vám všem. 

přejí ZASTUPITELÉ OBCE

Změna plánu akcí vyhrazena v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

Vánoce 
za dveřmi

Lenka Rezková

Zas čas 
smutku a naděje
všude je rozsetý
Vprostřed ty

Za okny místo sněhu
voda něhu nese po krajině

Po zmrzlé hlíně ani památky

Na zmatky za malinkatou chvilku
vánoční čas zubatou pilku vezme do ruky

a všechny černočerné pavouky vyžene z hlavy

Hlavně zdraví všem chci nyní přát
Také kus štěstí, co nikdy nikde napořád nestaví

a všem, co nohy mají toulavý, aby vždy jen 
správný směr našli

Ještě mašli
kmenu dát

a na závěr přát 
 vše nejlepší do r. 2022


