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Slovo úvodem 
 

Co psáti k tomuto ne moc podařenému létu? Že konečně jsme se dočkali vláhy. 

Byť sebou takové vlhké počasí plísně přináší, přineslo nám i nemalou úrodu hub. A jakých 

krásných hub! Bude i v podzimních měsících co sbírat, ale jak si je asi uchováme? Někdo 

suší, někdo zavařuje, mrazí, ale všechny se pak dají na dobré pochutiny připravit. Snad by 

se někdy i pár receptů houbových pokrmů ze Salaše dalo zde zveřejnit. Jistě by se tak našlo 

několik variací na houbového kubu, omáčku či smaženici. Já osobně mám rád houbový 

guláš z václavek. Jenže ty rostou vždy jen chvíli, je třeba si na ně pěkně počkat. Možná 

proto mi tak chutná, že je jen jednou do roka.  

A je dobře, že zde máme toliko lidí, kteří poznají různé houby, že se zde v obci 

snad žádné nevolnosti z hub neobjevily. A nyní již nebudu fušovat do činnosti 

mykologického spolku, vždyť o jejich činnosti si dále přečtete. 
   

                                                                                                             Zdeněk Píštěk 

 

 Září 

V září, v září slunce září, 

podzim bude v kalendáři, 

žlutou barví topoly, 

děti jdou zas do školy, 

ať se jim tam dobře daří 

V září, v září slunce září, 

podzim bude v kalendáři, 

draky zas pustíme, 

jablíčka si sklidíme, 

všichni už se moc těšíme. 

  

SALAŠSKÝ ZPRAVODAJ 
 
2/2014       Vydává obecní úřad 

 

http://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC/Celoro%c4%8dn%c3%ad_dru%c5%beinov%c3%a1_hra%3a_Tajemstv%c3%ad_strom%c5%af/Zp%c3%adv%c3%a1me_o_stromech
http://wiki.rvp.cz/Sborovna/4tydenni_plany/2.Zpracovane_tydenni_plany/1.Predskolni_vzdelavani/Skl%c3%adz%c3%adme_plody_podzimu/Pou%c5%a1t%c3%adme_dr%c3%a1%c4%8dka
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  Ze zastupitelstva obce. 
 

Dne 18.6. 2014 se konala třetí Veřejná schůze zastupitelstva v tomto roce. 

Schůze se zúčastnili pouze 4 občané. 
 

Na úvod Veřejné schůze všechny účastníky přivítal starosta ing. Zdeněk Píštěk a seznámil 

je s programem schůze. Program byl jednomyslně schválen. 

 Prvním bodem schůze bylo schválení nově vypracovat Obecně závaznou 

vyhlášku č.2 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stav. odpadem na území v obci Salaš. 

(Vzhledem k neaktuálnosti verzi této vy 

hlášky je třeba tuto vypracovat nově). OZV 2/2014 o nakládání s odpadem v obci Salaš 

byla v usnesení schválena. 

 Druhým bodem bylo přednesení Změny č.1 územního plánu obce. Tato změna 

řeší změnu pozemku pro výstavbu rozhledny, stanovení záplavového území, sjednocení dat 

katastrálního úřadu a dat Zlínského kraje (oprava nesrovnalostí) a řešení možnosti oplocení 

pozemků. Obecní zastupitelstvo tento návrh jednomyslně schválilo. 

 Následující bodem Veřejné schůze bylo schvalování Zařazení správního území do 

území působnosti SCLLD MAS Mikroregionu Buchlov na období 2014-2020. Vzhledem 

k plánování nového programovacího období bylo nutné schválit toto zařazení naší obce do 

správního území MAS Mikroregionu Buchlov v rámci budoucích žádostí o dotace. Toto 

zařazení bylo schváleno. 

 Čtvrtým bodem bylo projednání Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů EKO-KOM, a.. (Vzhledem k novému OZ se mění i tato smlouva s touto 

společností.). Nová smlouva byla schválena. 

               Jako poslední bod byly Různé. V Různých byl schválen Dodatek č.1 ke smlouvě 

o dílo – Obecní bytový dům Salaš č.p. 3. (Z důvodu změny konstrukce střechy se smluvní 

strany dohodly na úpravě ceny a tímto bylo nutno uzavřít dodatek č.1 k této smlouvě.) 

Dále byly ke schválení předloženy dvě žádosti o finanční příspěvek na podporu neziskové 

kulturní a sportovní činnosti, které podaly SDH Salaš a Mykologický klub Salaš. Obecní 

zastupitelstvo schválilo 40 000,- Kč pro SDH Salaš a 10 000,- Kč pro Mykologický klub 

Salaš. 

Následně obecní zastupitelstvo projednalo z důvodu malé využitelnosti a nákladné 

generální opravy obecního traktorku TK-4 tento vyřadit z majetku obce a nabídnout ho 

k odprodeji na náhradní díly. Návrh na odprodej byl schválen. 

Nakonec bylo potřeba schválit k podzimním komunálním volbám (dle §67 zák. 128/2001 

Sb. o obcích) počet členů zastupitelstva. Návrh na počet 7 členů zastupitelstva byl schválen. 
 

Čtvrtá Veřejná schůze v tomto roce proběhla 10.9. 2014. 

Schůze se zúčastnili pouze 2 občané. 
 

Starosta Zdeněk Píštěk zahájil Veřejnou schůzi zastupitelstva seznámením s programem 

schůze a tento byl jednomyslně schválen. 

                 Prvním bodem Veřejné schůze bylo schválení Plánu inventur pro inventarizaci 

majetku z důvodu blížících se komunálních voleb. Všechen majetek obce se bude předávat 
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po volbách do správy novému zastupitelstvu, z tohoto důvodu bylo ke schválení předneseno 

i složení inventarizačních komisí. Plán inventur byl schválen. 

                 Jako další bod programu Veřejné schůze se projednal návrh na schválení 

Smlouvy o dílo na zateplení budovy obecního úřadu. Do výběrového řízení se nakonec 

dostaly 3 firmy, které splnily všechny kritéria zadávacích podmínek. Zvítězila firma 

STAMOS Uh. Hradiště, se kterou bude sepsána Smlouva o dílo. Přislíbená dotace na 

zateplení obecního úřadu je výši 90%. Toto uzavření Smlouvy o dílo ,,Zateplení budovy 

OÚ Salaš č.p. 85“ s firmou STAMOS bylo schváleno. 

                 Třetím bodem Veřejné schůze bylo seznámení s úpravou rozpočtu na rok 2014, 

který přednesl Ing. Jiří Janováč. Zásadní změna je přesunutí investičních prostředků na 

havarijní opravu stropu v budově bývalé školy. Při rekonstrukci střechy se tento strop 

poškodil a je nutno ho opravit, aby se dala budova školy nadále používat. Navýšení 

rozpočtu obce o 400 000,- Kč na opravu stropu v budově školy bylo schváleno. 

                 Nakonec se projednávaly Různé. A to nejdříve schválení rekonstrukce stropu 

v budově školy, na kterou byly v bodě 3 schváleny uvolněné finance navýšením rozpočtu. 

Rekonstrukce stropu budovy školy byla schválena. 

Jako poslední byl přednesen návrh na schválení zvýšení příspěvku  na dopravní obslužnost 

od 1.1.2015 o 14,- Kč na osobu. Celkem tento příspěvek bude činit 100,- Kč na obyvatele 

za rok. Tento návrh na usnesení byl také schválen. 

  

Petr Klemeš 
 
 

Informace stavebního výboru 
 

Zhruba za jeden měsíc skončí funkční období obecního zastupitelstva, blíží se i konec roku. 

Proto si dovolím podat stručnou informaci o průběhu posledních stavebních akcí 

prováděných v režii obce, současně bych se zmínil o možných záměrech do příštích let. 

Letos byly nebo do konce roku ještě budou dokončeny tyto stavební práce: 

1. „Stará škola“ – nová střecha 

Nové zastřešení budovy bylo jednou z větších stavebních investic poslední doby. 

Hlavním dodavatelem stavby byla firma STAK-D s.r.o. Domanín. Práce byly dokončení 

v měsíci září, termín i rozpočtové náklady stavby činily 2,776.706,- Kč, podle 

schváleného dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se dodržely. Tím, že budova má nové 

zastřešení, se zabránilo její pokračující devastaci a vytvořily se předpoklady k dalším 

vnitřním úpravám. 
 

2. Vodovod na hřbitově 

Práce spojené s prodloužením vodovodu do areálu hřbitova se zajištěním dostatečného 

tlaku vody prováděla obec svépomocnou formou. Vodovod se dokončil a zprovoznil 

začátkem měsíce září, náklady na pořízení činily cca 50 tis. Kč. 
 

3. Zateplení budovy OÚ Salaš 

Podle výsledků výběrového řízení bude akci realizovat firma STAMOS s.r.o. Uherské 

Hradiště. Stavba má být dokončena v listopadu 2014 s rozpočtem 1,077.722,- Kč, z toho 

90% nákladů se do rozpočtu obce vrátí formou dotace. Stavební práce zahrnují 
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především zateplení obvodového a střešního pláště, stropu, výměnu okenních a dveřních 

výplní, novou fasádu budovy se všemi souvisejícími pracemi (úprava přípojek NN 

elektro, telefonu, místního rozhlasu). Prováděcí firma přitom dodrží podmínku na 

zachování charakteristických znaků a členění zejména čelní fasády. 
 

4. „Stará škola“ – stropní konstrukce 

Při provádění prací na nové střeše došlo k neúmyslnému narušení dřevěného trámového 

stropu nad původní třídou. Při kontrole technického stavu stropních trámů se došlo 

k závěru, že je nutná co nejrychlejší výměna celé nosné konstrukce. Na posledním 

zasedání obecní zastupitelstvo odsouhlasilo provedení nutných prací ještě letos, stavební 

náklady podle nabídkového rozpočtu činí 288.000,- Kč bez DPH. Firma vybraná 

poptávkovým řízením provede pouze novou nosnou konstrukci, stropní podhled se 

světelnou elektroinstalací se bude řešit dodatečně. 
 

5. Oprava mostu před autobusovou točnou 

V nejbližší době, ještě do konce roku, se provede se souhlasem Odboru dopravy MÚ 

Uh. Hradiště provizorní úprava mostu s doplněním dopravního značení – omezení 

průjezdné šířky a dovoleného zatížení, omezení rychlosti a vyznačení předností v jízdě. 
 

Do příštích let by se úsilí nového zastupitelstva mohlo zaměřit, podle mého názoru, 

zejména na přípravu následující stavebních akcí a opatření v obci: 

- Pokračovat v rekonstrukci budovy „staré školy“, další postup řešit etapovitě v ucelených 

částech tak, aby stavební práce umožňovaly alespoň částečné užívání prostorů 

s minimálním omezením stavbou. 

- Projektovou dokumentaci nového mostu před točnou autobusů v současné době 

zpracovává specializovaná projektová kancelář. Rozpracovaná dokumentace, způsob 

řešení stavby a další podmínky byly s dotčenými orgány státní správy již úspěšně 

projednány. 

- Oprava autobusových čekáren, jejich nové opláštění a zastřešení s použitím přírodních 

materiálů – dřeva 

- Úprava prostorů kolem zastávek autobusů ČSAD, zejména ve středu obce před 

Obecním úřadem. Měl by proběhnout i další pokus ve věci přesunu zastávky na horním 

konci obce do původních míst, dosavadní jednání zatím skončilo bez úspěchu. 

- Průběžná obnova zařízení dětského hřiště, dořešení záležitosti s dočasnou stavbou 

kiosku s občerstvením, vyřešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě. 

- Pokračovat v budování místních komunikací, dokončení chodníků na Dolinu, dokončit 

horní vrstvy vozovky příjezdové komunikace k „Přerovským“ 

- Zajistit opravu systému napouštění a vypouštění požární nádrže. 

- Věnovat větší pozornost garážování strojů a uložení technických prostředků obce. 

Dosavadní sklad ve skale je vlhký, v zimě promrzá a uložená technika zde trpí. 

- Opravu vyžadují i drobné sakrální stavby – kamenné kříže na Dolině a ve středu obce 

včetně úpravy jejich nejbližšího okolí. 

- Při stavbách jiných investorů v obci s nimi už při jejich přípravě spolupracovat a hájit 

zájmy obce (E.ON, Slovácké vodárny a kanalizace, Lesy ČR – správa toků apod.) 
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- Nepouštět ze zřetele potřebu zlepšení technických rozvodů v obci, i když tyto přesahují 

možnosti obecního rozpočtu např. páteřní kanalizační sběrač s centrální ČOV, 

kabelizace a podzemní rozvody el.energie a slaboproudu. 
 

Všechny uvažované stavební akce a opatření jsou náročná, proto je potřeba popřát novým 

obecním zastupitelům hodně zdaru při jejich přípravě a realizaci, hlavně však při 

zajišťování finančních prostředků. Stále platí ono pravdivé a životem prověřené pořekadlo 

„za více peněz více muziky“. 

Ing. Pavel Kratina 

 

 

Zahájení nového školního roku 2014-2015  na Velehradě. 
 

V pondělí 1. září jsem se zúčastnil zahájení nového školního roku, které se konalo 

v sále Turistického centra na Velehradě. Úvodní projev pronesl ředitel školy Mgr. Radomír 

Válek, který zahájil slavnostní zahájení nového školního roku. Všem přítomným byli 

představeni prvňáčci v doprovodu svých patronů, starších spolužáků. Ze Salaše nastoupli 

do 1. třídy tyto 3 naše děti, vlastně chlapci: Vít Michalík, Michal Kment a Lukáš Daňhel. 

Popřejme jim vše nejlepší a mnoho radosti a pěkných výsledků ve škole. Ředitel školy dále 

představil nové žáky, kteří přišli na ZŠ Velehrad z jiných škol. Potom jako vždy 

vyjmenoval všechny vyučující učitele a personál školy. Nakonec tohoto shromáždění 

přednesli krátké uvítací projevy zástupci obcí Velehradu, Modré a Salaše. 

Petr Klemeš 

 

 

Návštěva polských studentů 
 

Dne 29.6.2014 do naší obce zavítala delegace polských studentů v počtu 26 se 

zaměřením  na geoekologii a geoinformatiku z  univerzity A.Mickiewicze v Poznani. Jedná 

se o nejlepší fakultu svého zaměření v Polsku. 

Návštěva proběhla v rámci terénních cvičení - environmentální management, GIS, 

ekoturistika a ochrana biodiversity přírodního parku Chřiby 

Cílem návštěvy bylo seznámení se s aktuálními formami řízení ochrany ŽP a 

územního plánovaní v katastru obce Salaš a širšího regionu Chřiby, mapovaní porostu-

vegetační sukcese a antropogenních faktoru ovlivňujících fungovaní místních 

ekosystémů. Vedení zajišťovali Prof. Jiří Chlachula, Dr. Jolanta Czierniawska a Dr. Piotr 

Kolaczek. 

Poznatky studentů budou zapracovány do seminárních prací a případně u 

vybraných studentů budou impulsem pro výběr diplomových prací. 

Další spolupráce s obcí je vítaná, neboť získané poznatky lze prakticky realizovat 

při zpracování environmentálních databází a monitoringu přírodního prostředí. Plánovaná 

ekologická základna je koncipovaná ve spolupráci s poznaňskou univerzitou, arboretum s 

botanickou zahradou Wroclavské univerzity. Cvičení proběhlo v rámci výměnných 

programů EU.  

Prof. Jiří Chlachula a Zdeněk Píštěk  
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Zpráva o činnosti SDH Salaš: 
 

Hlavní část činnosti sboru dobrovolných hasičů na Salaši je u konce a tak je čas 

Vás informovat o událostech, úspěších i neúspěších letošního roku. 

Velkým úspěchem salašských hasičů bylo zformování dvou družstev mladých 

hasičů. Je to totiž základ pro navázání na veleúspěšnou historii žákovských družstev ze 

Salaše, kdy jsme několikrát po sobě slavili titul mistra velké ceny mladých hasičů. 

V letošním roce se děti hlavně seznamovali s nářadím a se závodními tratěmi. I tak ovšem 

na pár závodech dokázali uspět a přivést na Salaš i pohár. Na příští rok budou děti hlavně 

pilovat techniku, a to i přes zimu v tělocvičně ZŠ Velehrad. Prostor ke zlepšení máme, tak 

budeme věřit v další úspěchy práce s mládeží na Salaši. 

V dospělé kategorii se blýsklo družstvo žen 1. místem ve Velké ceně OSH UH a 

taky dílčími úspěchy na okresních soutěžích.  

Muži zaznamenali obrovský úspěch hned na začátku sezóny, kdy na Okresním 

kole požárního sportu vybojovali 1. místo a porazili tak i mistrovské družstvo z Vlčnova. 

Tím ovšem sláva mužů téměř skončila a zranění mnoha členů týmu před krajských kolem 

nám k dosažení cíle vůbec nepomohlo. V letošní sezóně si smůlu i s úroky vybral náš 

závodník na rozdělovači, kdy v nespočet soutěžích i ve velké ceně nedokázal správně 

zapojit rozdělovač, což nás stálo cenné body.  V celkovém pořadí jsme skončili na 6. místě. 

Velkou akci nejen pro sbor, ale i pro obec byla opět poslední soutěž velké ceny 

OSH UH, která se už po šesté konala na Salaši. Soutěžit sem přijelo 15 družstev mužů, 8 

družstev žen a soutěžilo i družstvo mužů nad 35 let, ve kterém závodil i starosta obce Ing. 

Zdeněk Píštěk. Soutěž ovládli v kategorii mužů družstva z Vések, v kategorii žen Hřivínův 

Újezd ze Zlínska. Domácí muži skončili s hezkým časem 18,46 na 5. místě a ženy s časem 

19,80 na místě druhém. Soutěž tedy dopadla dobře jak po sportovní tak po organizační 

stránce. Výsledky soutěže můžete najít na našich webových stránkách www. sdh-

salasuh.estranky.cz 

Nesmíme opomenout ani soutěže jednotlivců, kde nás Michal Janováč reprezentuje 

v soutěžích TFA v seriálu závodů „O pohár ředitele HZS Moravsko-slezského kraje“. Asi 

největším jeho letošním úspěchem byla účast na soutěži Iron Fireman, která se konala 

v Praze, kde mezi nejlepšími hasiči z celé republiky skončil na 52. místě z celkového počtu 

102 závodníků. 

Krok vpřed udělala i jednotka SDH Salaš, která postupně vybavuje materiální 

základnu. Například nově zakoupené svítilny a ruční baterky se naplno využili při zatím 

jediném letošním zásahu, kdy hasiči nejen z okresu pomáhali v salašských lesích při hledání 

ztracené osoby. 

Jiří Janováč 
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Fotogalerie 
 

Pouť 

  
 

O kolo Salaše 

 
 

Návštěva polských studentů 
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Neckyáda 

   
 

SDH 

     
 

      
Atletika  
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Salašská pouť 2014. 
 

V neděli ráno 18.5.2014 v 8.30 Staroměstská kapela zahájila naši Salašskou  pouť. 

Po slavnostní mši v místním kostele Sv. Jana Nepomuckého, se všichni účastníci, 

muzikanti, občané a hosté vydali na obchůzku obcí, kde na ně čekaly zastávky s chutným 

občerstvením. Trasa průvodu opět vedla Horní Salaší kolem obecního úřadu, hřiště až na 

Dolinu. Po cestě se zpívalo, tančilo a veselilo se. 

Ukončení slavnostního průvodu bylo v Hospodě na Dolině, kde byly již připraveny 

pouťové stánky s tradičními jarmarečními  produkty. 

Ve 14.00 hodin byl zahájen ve venkovním prostředí hospody připravený kulturní 

program. Tento rok byl program složen z vystoupení výhradně regionálních umělců. 

Nejprve vystoupil mužský sbor Tupešané, dále ženský soubor Tupešské parádnice,  potom 

následoval  herec Slováckého divadla Tomáš Šulaj s programem Kouzlení a konec 

krásného odpoledne vygradoval v podání oblíbené stálice našich diváků souboru Svatý 

pluk. 

 Znovu musíme poděkovat Všem občanům, kteří si udělali čas na tuto naši slavnost 

a příkladně tak zabezpečili důstojný ráz celého nedělního svátku naší obce, hlavně včetně 

těch, kteří přišli krojovaní. Nemalou měrou se o to opět zasloužila paní Heliová se 

zajištěním krojů. Nakonec znovu děkujeme všem, kteří pomáhali, zajišťovali, připravovali a 

také našim tradičním sponzorům. 

Petr Klemeš 

 

O kolo Salaše 

Za krásného letního počasí se v sobotu 12.7.2014 konal 5. ročník závodu Na kole okolo 

Salaše, který pořádal Klub přátel Salaše. Na startu na točně se ve 14. hodin sešlo 28 

účastníků, kteří s minutovými odstupy vyráželi na trať. Do cíle u Tománkovy hájenky 

dorazili všichni v pořádku a vítěz kategorie seniorů Lubomír Šafraník dorazil i s houbami, 

které při závodě nasbíral. Po vyhlášení vítězů a předání cen čekalo na závodníky 

občerstvení. Poprvé v historii závodů byla obsazena i kategorie senioři-ženy, kterou s 

přehledem vyhrála paní Marie Slámová.  

Další výsledky: 

kategorie děvčat do 9-ti let - 1. místo Vendula Točková, 2.místo Ema Spendlerová 

kategorie chlapců do 9-ti let - 1.místo Ondra Zelený, 2 místo Vojta Toček, 3.místo Vítek 

Michalík 

kategorie děvčat do 15-ti let - 1.místo Adéla Daňková, 2.místo  Nikola Daňková 

kategorie chlapců do 15-ti let - 1. místo Ondřej Velgo, 2.místo Jakub Zelený, 3.místo 

Vojtěch Velgo 

kategorie chlapců do 19-ti let - 1.místo Jaroslav Knotek, 2.místo Tomáš Daněk 

kategorie ženy - 1.místo Mirka Daňková, 2.místo Marcela Hájková 

kategorie muži - 1.místo Stanislav,Daněk, 2.místo Miroslav Slavík 

kategorie rodiče s dětmi - 1.místo Věra Loucká 

Pavel Trubačík 
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Neckyáda – derniéra? 
 

 I letos za krásného počasí jsme se mohli dne 2.8.2014 seznámit s  výtvory 

netradičních plavidel na požární nádrži. Letos se jednalo již o 13. ročník této akce. Pro nás 

pořadatele, kteří jsme tuto akci po dlouhé době obnovili, to bylo vlastně loučení, na kterém 

jsme se již loni dohodli. A bylo to jistě důstojné loučení. Vždyť se sešlo na 12 plavidel. A 

ono vyrobit takové netradiční plavidlo není záležitost jen chvilky. Mnohokrát je to spousta 

stráveného času, mnohokrát ne a ne přijít na ten správný nápad co vyrobit. A jak se to tají, 

co kdo postaví! A kolik že různých plavidel se za ta léta vystřídala? No jistě jich bylo více 

jak 100. I ve vystavených fotkách jsme mohli zavzpomínat na večerníčka, raketu, suchý 

záchod i s mucholapkou, tahač, funkční kolotoč, vláček, lidožrouty, piráty, hrady, iglú, 

ZOO, no prostě těch názvů bylo moc.   

 Časem se k dovádění na vodě přidal košt utopenců a následně na doporučení Petra 

Chrástka i košt kvašáků. Tento ojedinělý košt proběhl i letos a mezi návštěvníky akce je 

vyhledávaným zpestřením. Nejlepší utopence letos přivezli z družební obce Mojš, nejlepší 

kvašáky naložil Jaroslav Zemánek.  

Z dalších soutěží snad jen vzpomenu, že na lávce opět exceloval Tomáš Daněk. 

V plavidlech bylo rozhodování opět velmi těsné, nakonec starosta obce Mojš přiřkl 

prvenství inkvizitorkám. 

 Nad nádrží jsme mohli vidět i létající model čarodějnice, která shazovala i 

cukrovinky dětem.  

 Dá se říci, že to bylo velmi vydařené sobotní odpoledne plné zábavy. A že to tak 

klapalo i po všechny předešlé ročníky, tak to je zásluha všech, kteří vždy obětavě pomáhali 

s organizací, technickým zajištěním, přispěli nápadem, zajistili hodnotné ceny, stavěli 

lávku, nebáli se často jít do studené vody. Díky Vám, tato akce se mnohokrát dostala do 

novin i televize. 

Snad se najde pokračovatel v podobné akci, nebo vymyslí ještě něco lepšího. Pro 

nás to byla prostě derniéra.  

 Zdeněk Píštěk 
 

7. ročník atletických závodů dětí a mládeže 
 

 V neděli 24. 8. 2014 se opět v naší obci uskutečnil další, v pořadí již 7.ročník 

atletických závodů dětí a mládeže od 3 do 19 let, které jako vždy, pořádáme společně s 

bývalými atlety Atletického oddílu Slovácká Slávia. Tak jako minulý rok, bylo před 

zahájením závodů deštivo, ale nakonec se počasí umoudřilo a vysvitlo slunce. I letos na 

naše závody zavítalo 75 atletů všech věkových skupin. Tento rok se opět závodilo v 6 

věkových kategoriích, a to v těchto disciplínách: běh na 60m, běh na 300m, hod koulí, hod 

diskem, skok do dálky a skok vysoký. V nejmladších kategoriích byl hod diskem a koulí 

nahrazen hodem kriketovým míčkem a vynechán skok do výšky. Nevyšší zastoupení 

závodníků tento rok bylo v kategoriích chlapců 3-5 let, 6-8 let a u dívek v kategorii 6-8 let a 

9-11 let. I letos k nám zavítal ředitel ZŠ školy na Velehradě Mgr. Radomír Válek, který se 

sem nejen přijel podívat, ale aktivně se zapojil také jako rozhodčí. Rodiče závodníky, 

hlavně ty nejmladší mohutně povzbuzovaly a ti se jim odvděčili těmi nejlepšími výkony. 

Tak jako vždy bylo po celé odpoledne zajištěno občerstvení v podobě párků, klobásek, 

napečených dobrot, sladkostí a ovoce. Největší odměnou pro všechny závodníky bylo nejen 
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uznání rodičů, známých a diváků pro jejich krásné výkony, ale i slavnostní vyhlášení, na 

kterém byli odměněni všichni, a ti nejlepší na stupních vítězů. 

 Hodnotné ceny, sponzorské dary a bohaté občerstvení zajistili pravidelní sponzoři: 

firma OKIN GROUP a.s., firma EXE Jeans, manželé Motyčkovi, pan Petr Koníček, pan 

Jaroslav Zemánek, pan Miroslav Slavík a paní Ludmila Vaňková. Cukroví do občerstvení 

upekly a dodaly Jitka Točková, Karla Mléčková, Mirka Daňková, Petra Hollá, Vlasta 

Mikelová, Daniela Juráková, Michaela Svadbíková, Hana Píšťková a Jarmila Klemešová. 

 Závěrem bychom chtěli moc poděkovat naším stálým pomocníkům rozhodčím ze 

Slovácké Slávie, kteří jako vždy odvedli profesionální práci. Stejně tak děkujeme všem 

dobrovolníkům, kteří jakožto další rozhodčí nebo organizátoři na všech postech této 

oblíbené soutěže pomáhali. Také nelze zapomenout na pomoc při přípravě závodů na naše 

hasiče, personál občerstvení, Základní škole Velehrad a všem občanům Salaše i z okolí, 

kteří nám přispěli svou pomocí k uskutečnění hladkého průběhu závodů. Moc děkujeme. 

Petr Klemeš 

Výsledky 7. ročníku šestiboje – celkem 42 závodníků – 17 kluků ze Salaše 

         

poř. Muži kateg. 60m body     kriket body dálka body 1 kolo body celkem 

  1 Spendler Eda 3-5 17,3 0     10,75 441 152 133 77,0 448 689 

  2 Jež Jakub 3-5 18,1 0     10,20 408 114 83 92,0 66 589 

  3 Materna Kryštof 3-5 17,4 0     8,30 296 145 123 93,0 52 503 

  4 Skoták Vojtěch 3-5 17,7 0     6,90 214 152 133 97,0 11 416 

  5 Kohoutek Lukáš 3-5 18,1 0     7,66 258 118 88 95,0 28 415 

  6 Kohoutek Ondřej 3-5 18,5 0     6,01 163 111 79 110,0 0 290 

  

7 
Polešovský 
Štěpán 3-5 21,3 0     6,70 202 71 35 120,0 0 284 

  8 Mašlan Vojtěch 3-5 17,4 0     5,30 123 118 88 105,0 0 253 

  9 Říha Martin 3-5 21,8 0     4,95 103 101 67 138,0 0 204 

  10 Skoták Matyáš 3-5 26,4 0     1,65 0 70 34 142,0 0 41 

  11 Krayem Daniel 3-5 30,1 0     2,54 0 50 16 143,0 0 19 

  12 Janováč Jiří 3-5 43,9 0     1,00 0 45 13 195,0 0 16 

  13 Slavík Jakub 3-5 46,4 0     NM 0 NM 0 DNF 0 0 

  poř. Muži kateg. 60m body výška body kriket body dálka body 1 kolo body celkem 
  1 Zelený Ondřej 6-8 12,0 203 100 283 22,53 853 247 217 60,0 413 1969 
  2 Marčík David 6-8 11,1 398 95 250 17,80 564 210 159 73,0 82 1453 
  3 Hastík Ondřej 6-8 12,0 203 80 159 14,80 384 237 201 61,0 380 1327 
  4 Hastík Jakub 6-8 12,0 203 80 159 12,60 255 195 137 62,0 348 1102 
  5 Říha Tomáš 6-8 12,8 80 80 159 9,62 85 175 110 63,0 317 751 
  6 Toček Vojta 6-8 12,7 93 65 81 9,80 95 198 142 64,0 287 698 
  7 Mizera Pavel 6-8 13,8 3 75 131 14,40 360 148 75 85,0 0 569 
  8 Balajka Šimon 6-8 13,9 0 80 159 12,30 237 171 104 80,0 5 505 
  9 Michalík Vít 6-8 14,9 0 60 59 10,30 123 172 106 84,0 0 288 
  10 Kovařík Šimon 6-8 13,4 23 70 105 7,55 0 165 96 76,0 39 263 
  11 Benedík Tomáš 6-8 14,0 0 65 81 8,83 42 168 100 77,0 28 251 
  12 Kolíska David 6-8 15,4 0 70 105 5,00 0 158 88 81,0 1 194 
  13 Slavík Jan 6-8 14,3 0 NH 0 10,05 109 151 79 83,0 0 188 
  14 Vaněk Tomáš 6-8 16,8 0 60 59 9,10 56 139 65 180,0 0 180 
  poř. Muži kateg. 60m body výška body kriket body dálka body 1 kolo body celkem 

  1 Mléčka Matěj 9-11 10,2 374 115 317 31,40 1031 316 266 55,0 287 2275 

  2 Jurák Daniel 9-11 10,7 261 100 218 35,50 1288 325 281 60,0 159 2207 

  3 Marčík Dominik 9-11 10,7 261 105 250 22,90 510 294 229 57,0 232 1482 

  4 Huňka Matěj 9-11 12,3 30 100 218 18,50 249 222 119 65,0 66 682 

  poř. Muži kateg. 60m body výška body koule body dálka body disk body 2 kola body celkem 

1 Mléčka Rostislav 12-14 8,7 503 130 352 8,12 373 388 304 20,42 299 94,0 769 2600 
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2 Matejkovič Patrik 12-14 9,4 327 125 317 5,40 214 335 214 10,30 114 99,0 559 1745 

3 Matejkovič Lukáš 12-14 10,0 203 125 317 6,45 275 270 116 14,30 185 102,0 448 1544 

4 Velgo Vojtěch 12-14 9,8 241 115 250 6,62 285 255 96 11,46 135 107,0 287 1294 

5 Andrýsek Marian 12-14 10,4 135 130 352 6,05 252 310 174 11,56 136 122,0 11 1060 

poř. Muži kateg. 60m body výška body koule body dálka body disk body 3 kola body celkem 

1 Balajka Lukáš 15-17 8,3 560 150 426 8,83 416 465 411 22,00 319 140,0 521 2653 

2 Čevela Štěpán 15-17 8,4 531 135 317 8,80 414 439 361 17,30 231 143,0 413 2267 

3 Janováč David 15-17 9,0 374 140 352 9,94 482 419 324 30,60 486 157,0 66 2084 

4 Niesner Andrej 15-17 8,8 423 145 389 8,56 400 392 276 19,75 277 153,0 138 1903 

5 Velgo Ondřej 15-17 9,1 350 140 352 9,10 432 394 280 18,30 250 165,0 0 1664 

poř. Muži kateg. 60m body výška body koule body dálka body disk body 3 kola body celkem 

1 Daněk Tomáš 18-19 7,8 560 168 569 8,70 408 520 461 27,50 416 133,0 815 3229 

 

 

Výsledky 7. Ročníku šestiboje - celkem 33 závodnic – 11 holek ze Salaše 
poř. ženy naroz. 60m body     kriket body dálka body 1 kolo body celkem 

  1 Slavíková Elen 3-5 16,0 1008     6,80 322 158 196 85,0 1654 4452 
  2 Truplová Kateřina 3-5 16,0 1008     6,30 290 155 190 92,0 1232 3808 
  3 Pleváková Marie 3-5 16,5 848     4,80 196 119 122 195,0 0 1632 
  4 Lužová Marie 3-5 29,8 0     4,00 146 97 86 115,0 226 642 
  5 Vydržalová Silvie 3-5 DNF 0     NM 0 NM 0 135,0 0 0 
  poř. ženy naroz. 60m body výška body kriket body dálka body 1 kolo body celkem 
  1 Spendlerová Ema 6-8 11,2 645 85 359 19,70 941 292 336 58,00 867 3148 

  2 Slavíková Žaneta 6-8 12,2 400 80 312 12,20 445 282 312 65,00 560 2029 

  3 Točková Vendula 6-8 12,0 444 80 312 9,90 297 210 161 63,00 656 1870 

  4 Samcová Leona 6-8 12,0 444 85 359 13,75 546 250 242 74,00 247 1838 

  5 Ohnoutková Sára 6-8 12,5 336 75 266 9,05 243 207 155 73,00 269 1269 

  6 Ježová Zuzana 6-8 13,3 192 60 141 15,20 641 196 135 79,00 119 1228 

  7 Hollá Terezie 6-8 13,9 107 75 266 11,30 386 183 112 75,00 226 1097 

  

8 
Svadbíková 
Tereza 6-8 14,0 96 80 312 8,90 233 202 146 74,00 247 1034 

  9 Slavíková Monika 6-8 13,2 208 70 222 8,60 215 210 161 83,00 53 859 

  10 Lužová Markéta 6-8 13,4 176 75 266 7,50 146 170 91 81,00 90 769 

  11 Krayemová Lima 6-8 14,1 84 75 266 7,40 140 166 84 77,00 169 743 

  

12 
Kromková 
Viktorie 6-8 13,0 242 NH 0 6,30 73 200 142 81,00 90 547 

  13 Slavíková Adéla 6-8 14,8 24 60 141 6,20 67 140 46 DNF 0 278 

  poř. ženy naroz. 60m body výška body kriket body dálka body 1 kolo body celkem 
  1 Bříštělová Julie 9-11 10,1 541 110 460 25,10 968 310 355 58,00 656 2980 
  2 Bříštělová Lucie 9-11 10,7 400 90 266 19,80 615 278 281 57,00 689 2251 
  3 Polešovská Nikol 9-11 11,0 336 95 460 15,60 341 279 306 62,00 472 1915 
  

4 

Zemánková 
Natálie 9-11 11,6 224 100 359 17,30 451 286 299 64,00 416 1749 

  5 Vaníčková Šárka 9-11 11,5 242 90 266 16,00 367 235 190 61,00 530 1595 
  

6 
Ohnoutková 
Adéla 9-11 11,9 176 105 409 16,60 406 245 210 65,00 364 1565 

  7 Daňková Adéla 9-11 12,2 133 105 409 21,40 721 252 225 79,00 43 1531 

  8 Daňková Nikola 9-11 11,9 176 85 222 19,00 562 253 227 67,00 315 1502 

  

9 
Zemánková 
Rozárie 9-11 11,7 208 90 266 16,10 374 244 208 66,00 339 1395 

  10 Vaňková Lucie 9-11 13,0 46 85 359 10,30 15 205 151 68,00 269 840 

  11 Hollá Kristýna 9-11 14,2 0 80 180 16,00 367 175 83 96,00 0 630 

  

12 
Benedíková 
Nikola 9-11 13,4 18 70 104 8,90 0 210 142 72,00 169 433 

  poř. ženy naroz. 60m body výška body koule body dálka body disk body 2 kola body celkem 

1 Mikelová Romana 12-14 10,3 444 100 312 4,26 178 315 274 7,30 96 127,00 12 1316 

2 Mizerová Lucie 12-14 11,3 242 100 312 4,47 191 253 148 5,70 70 126,00 18 981 

poř. ženy naroz. 60m body výška body koule body dálka body disk body 2 kola body celkem 

1 Úrichová Nikola 15-17 10,4 176 115 460 6,05 290 279 198 13,70 205 124,00 1 1330 
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MK Salaš 
 

Je tady opět měsíc září, čas sklizně, jak na polích, tak v lese. Po dlouhém suchém létě jsme 

se konečně dočkali vláhy a naše lesy rozkvetly houbami. 

Nejprve hřibovitými a množstvím holubinek 

různých druhů a barev, pak následovaly lišky, sluky, 

stročkem je posetý celý les a další a další houby a 

houbičky jak běžné tak i velmi vzácné druhy mezi 

které se řadí hřib Quéletův, liška šedá, hřib královský, 

holubinka zlatá. To je jenom stručný výčet vzácných 

druhů hub z okolí Salaše. Ale nejcennější úlovek se 

povedl našemu členu Milanu Němčickému a to 

nálezem velmi vzácného hřiba růžovníka, který je 

zařazen v červeném seznamu chráněných druhů. Tento 

hřib se v Evropě vyskytuje jenom velmi zřídka a v ČR 

 roste na třech místech a jedním z těchto míst jsou 

naše Chřiby. 

Chovejme se k naší přírodě ohleduplně, pak 

můžeme doufat, že se opět začnou vracet rostlinné i 

živočišné druhy, které mnozí z nás již ani 

neznají. Lesy plné rozmanitých druhů hub nám dávají 

naději, že letošní výstava na konci září bude oplývat 

rozmanitostí a pestrostí druhů více než předešlé 

ročníky. 

Tímto bych chtěla pozvat všechny na tuto akci, která letos poprvé bude v Hospodě 

Na Dolině. Alena Filípková 

 

Informace z OÚ 

 

 Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální odpad na II. pololetí roku 

byla 31. 8. 2014. Žádáme všechny, kteří nemají poplatek uhrazený, aby tak učinili 

nejpozději do 3. 10. 2014. Rovněž i ti, kteří nemají tento poplatek uhrazený ani za I. 

pololetí! 

 Firma E.ON ČR upozorňuje vlastníky nebo uživatele nemovitostí (pozemků) na 

dodržování povinností vyplývajících z § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (ochranná 

pásma). Na základě § 25 odst. 3g) zákona 458/2000 Sb. žádá vlastníky nebo uživatele 

nemovitostí o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz 

elektrického distribučního zařízení, a to v termínu do konce tohoto roku. Uplyne-li 

uvedená lhůta marně, oznamuje tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON ČR vstoupí 

následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin 

vlastními prostředky. 

Bližší informace Vám poskytne na tel.čísle 840 111 333 – zákaznická linka E.ON. 
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 Oznamujeme občanům, že z důvodu zateplení a výměny oken na budově OÚ může dojít 

k omezení úředních hodin. Z tohoto důvodu je také přesunuta volební místnost pro 

komunální volby a volby do senátu, a to do budovy bývalé školy. 

 

 Základní škola Velehrad oznamuje: žáci a pracovníci ZŠ Velehrad navazují na 

tradici sběru papíru a elektroodpadu. Letošní podzimní sběr se uskuteční v pondělí 

29. 9. od 7:30 hodin do 12:00 hodin ve všech třech obcích (Velehrad, Modrá, Salaš), 

přičemž sběrný kontejner pro elektroodpad bude umístěný v areálu před školou od 7:30 

hodin do 13:00 hodin.  

Papír mohou občané Salaše nechat v pondělí ráno před svým domem. Děti jej uklidí. 

Nutno podotknout, že peníze utržené za sběr papíru (1.70,-Kč/kg) zůstávají pro třídu, za 

elektroodpad 1.70,-Kč/kg jsou k dispozici dětem na sportovní, kulturní a jiné aktivity. 

Prosíme za děti o Vaši podporu a pomoc tak, jako od Vás doposud byla, aby děti utržily 

pro své třídy co nejvíce finančních prostředků a druhotný materiál se využil účelně.   

                                 Děkuje vedení ZŠ Velehrad 

  

Evidence obyvatel od 1. 4. 2014 do 15. 9. 2014 
 

Odstěhovaní:      14.4.2014     Pavel Vydržal, Salaš 80 

 12.5.2014 Roman Sláma, Salaš 134 

 20.5.2014 Ludmila Doležálková, Salaš 201 
 

Přistěhovaní:  20.8.2014 Věra Loucká, Salaš 138 

 20.8.2014 Eva Křivanová, Salaš 146  

 20.8.2014 Tomáš Křivan, Salaš 146  

 20.8.2014 Adam Křivan, Salaš 146 

 20.8.2014 Lukáš Snopek, Salaš 15 

 20.8.2014 Anna Ježová, Salaš 18 

 20.8.2014 Denisa Hrobařová, Salaš 18 

 20.8.2014 Karolína Hrobařová, Salaš 18 

 15.9.2014 Jan Hráček, Salaš 210 

 15.9.2014 Marie Hráčková, Salaš 210 

 15.9.2014 Taťána Hráčková, Salaš 210  
 

Úmrtí:        3.5.2014 Marie Večeřová, Salaš 200 

 3.6.2014 Josef Chlachula, Salaš 114 

 3.6.2014 Marie Kedroňová, Salaš 72 
 

Sňatky občanů:     místo sňatku 

 12.4.2014 Pavel Vydržal a Andrea Geržová Uh.Hradiště 

  3.5.2014 Jiří Čevela a Marie Darmovzalová Břeclav 

 17.5.2014 Ludmila Přerovská a Vít Doležálek Velehrad 

 12.7.2014 Marie Snopková a Igor Procházka OÚ Salaš 

  9.8.2014 Michal Jež a Anna Lajdová OÚ Salaš 

 

Celkový počet obyvatel Salaše je 393 ke dni 15.9.2014 

Jitka Točková 


