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                                     SLOVO STAROSTKY  
 

 

 
Milí sousedé,  
rok nám opět končí a přede mnou je shrnout co se událo za posledního půl roku na Salaši. Tento rok byl rokem 
volebním, kdy jste v říjnu rozhodli o tom, kdo bude další čtyři roky působit ve vedení naší obce a následující 
ustavující zasedání nového zastupitelstva zvolilo zastupitele do následujících funkcí: 
 
starostka:        Jitka Točková 
místostarosta:       Petr Hollý 
předseda - Kontrolní výbor:    Lukáš Snopek 
předsedkyně - Finanční výbor:    Kristýna Grebeníčková 
předseda - Výbor pro kulturu a sport:   Michal Janováč 
předseda - Stavební výbor:    Vojtěch Přerovský 
předseda - Výbor pro živ.prostředí a vzdělávání: David Svadbík 
 
Znovu zde chci poděkovat předchozím zástupcům obce, kteří tu společně se mnou pracovali a věnovali svůj volný 
čas pro zvelebení naší obce. Díky. 
V září proběhlo ještě poslední zasedání zastupitelstva v původní sestavě, kdy se řešila změna rozpočtu na tento rok, 
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Lesy České republiky, byla schválena Dohoda o úpravě 
vzájemných práv a povinností se spolkem Chataři Salaš na provoz vodovodní přípojky v chatařské oblasti. Dále byl 
vydán nový ceník pronájmu budovy č.p. 3 od 1.10., byla vybrána firma na realizaci bytu v budově obeního domu a 
řešil se záměr prodeje mostu na točnu. V prosinci proběhne poslední veřejná schůze v tomto roce, kde se budou 
projednávat záležitosti k financím: rozpočtové opatření obce Salaš č. 5/2022, nový rozpočet obce na rok 2023 a 
Střednědobý výhled rozpočtu obce Salaš na roky 2024-2026, poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce Salaš v roce 2023. 
Dále pak volba členů kontrolního výboru, nová Vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství, uzavření Smlouvy na svoz odpadu v roce 2023 – dle výsledku výběrového řízení, návrh změny stanov 
Mikroregionu Buchlov, návrh na odkoupení vlastních akcií společnosti Slovácké vodárny a kanalizace a.s., pronájem 
pozemků a skladu ve vlastnictví obce a Smlouva o zřízení věcného břemene na připojení elektřiny pro nový dům a 
prodej mostu na točnu. 
Ze stavebních záležitostí druhého pololetí roku se konečně podařila zrealizovat kompletní oprava autobusové 
zastávky na Dolině a proběhla rekonstrukce v rámci dotace – Oprava válečných hrobů a památníků ve Vápenicích a 
na hřbitově. Aktuálně se připravuje projektová dokumentace pro realizaci kabelizace v horní části obce, projekt na 
opravu komunikací ve vlastnictví obce, projekt na opravu a prodloužení cyklostezky. Připravuje se rekonstrukce 
chodníků na hřbitově, které jsou ve špatném stavu; přestavba bytu ve škole se posunuje na jaro 2023. Na podzim 
dokončil správce arcibiskupských lesů – společnost ALSOL - opravu altánu a okolí u Zlacké studánky. Další turistické 
zastavení spojené s historií naší obce – Tománkovu hájenku, která je ve vlastnictví Lesů ČR – opravili ze svých zdrojů 
členové Klubu přátel Salaše. Tímto chci znovu poděkovat dárcům za jejich finanční podporu v naší obci. V minulosti 
jsme tak mohli několik větších investičních akcí zrealizovat jen díky jejich finanční podpoře. Ať už je to hojně 
využívané zázemí na hřišti, vyřešení špatné akustiky na obecním domě, kabelizace a veřejného osvětlení k požární 
nádrži a další.  
 

 
 
 

Závěrem chci všem 
popřát spokojené, láskou 
a porozuměním naplněné 
vánoční svátky, hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů 
v novém roce. 
 
Jitka Točková 
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ulturní program v letošním roce na Salaši nabídl občanům na zahájení prázdnin letní kino. V pátek 1.7.2022 
od 21:00 hod. se na hřišti promítal film Známí neznámí. Začátek promítání musel být kvůli bouřce 
posunutý, ale to nic neměnilo na tom, že ti, co přišli, tak si tuto 

hořkosladkou komedii užili. 
 

Na podzim jsme pozvali 
ochotnický divadelní spolek ze 
Starého Města, který v sobotu 
22.10.2022 ve zcela zaplněném 
Obecním domě odehrál 
představení pod názvem 
Obecně prospěšná strašidla. 
Komedie „o strašidlech nejen 
na radnici“ diváky pobavila a velký potlesk na závěr patřil 
zejména představitelce pekla, kterou odehrála Hana Bystřická 
ze Salaše. 

 
Plánujeme tyto aktivity pro občany i nadále a pokud byste měli typ na film či divadlo, tak se neváhejte ozvat. 

 
 

 

Mikroregion Buchlov  
 

 
V rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se 

účastníme společně jako Mikroregion Buchlov programu slavností. Pravidelné 
stanoviště, kde se jednotlivé obce Mikroregionu prezentují, je vedle 

Františkánského kláštera. Na pódiu vystupují folklórní soubory ze sousedních 
obcí a Salaš se zde prezentuje díky Mykologickému klubu. Letos se zástupci 
z naší obce zúčastnili i slavnostního krojového průvodu a společně 
s Velehradem a Modrou vedle sebe kráčeli z Mařatic na hlavní náměstí 

v Uherském Hradišti. 

 
  

 
  

K 

AKCE OBCE 
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Atletika 26. 8. 2022 – 15. ročník 
Poslední srpnová sobota patřila tradičním atletickým závodům pro děti a touto sportovní akcí jsme symbolicky 
ukončili prázdniny. Sešlo se nadšených 54 závodníků, které přišli podpořit diváci z řad rodičů, prarodičů a 
kamarádů. Celou akci nám opět vypomohli zkoordinovat trenéři a rozhodčí z Atletického klubu v Uh. Hradišti, kteří 
k nám jezdí pravidelně už 15 let.  
Odměny pro závodníky zůstávají symbolické, ale pro každého je připravena malá jedlá cena - perníková medaile. 
To je sladká odměna pro všechny, kteří nezůstali doma a přišli si vyzkoušet atletické disciplíny na salašské hřiště.  
 
Z vydařeného odpoledne zůstal dobrý pocit z odvedené práce všech, kteří nám s organizací atletických závodů 

pomáhají. Děkujeme vám a za rok znovu na hřišti na viděnou      . 

 
 

Adventní tvoření 26.11.2022 
Po dvouleté pauze se letos konečně podařilo zahájit advent společným tvořením vánočních dekorací. První 

adventní neděli jsme se sešli v Obecním domě Stará škola na tvoření, které si nadšeně 
vyzkoušeli kromě dětí i dospěláci. Tvořili jsme andílky a svícny z přírodních materiálů, 
vyzkoušeli jsme si macramé metodu vánočních ozdob z příze i malování na sádrové ozdoby 
a vánoční přání z papíru.  V neposlední řadě vznikly i jedlé ozdoby z perníku, které se ale 
většinou nedočkaly konce akce, protože je děti snědly hned po nazdobení. Příjemnou 
náladu doplnilo hezké občerstvení, o které se postaraly maminky, které napekly nejenom 
sladké buchty, ale i slané mini langoše. Závěrem všichni ochutnali voňavý vánoční punč 
pro děti i dospělé. 

 

 

Ostatní akce konané v obci 
 
V naší obci se nekonají jen akce místních spolků nebo obce, ale také akce, jež jsou pod záštitou místních 

mladých rodičů, kteří letos znovu uspořádali tradiční drakiádu, která se těší velké oblibě dětí. 
Přestože počasí příliš nepřálo, účast byla hojná. Za tuto aktivitu rodičům děkujeme. 
 
V červnu přišel s novou akcí Honza Grebeníček, 
který uspořádal na místním hřišti Pivní slavnosti. 
Ve spolupráci se všemi spolky zajistil hladký 

průběh celé akce, která se těšila početné účasti. Přilákala 
mnoho degustátorů z řad místních i přespolních občanů.  
 
Jednou z akcí, která proběhla na podzim pod záštitou Kuby 
Klementa, je čištění požární nádrže. Již třetí rok čistí za pomoci 
místních občanů a chatařů požární nádrž. Letos ve spolupráci 
s místními hasiči. Kubovi Klementovi děkujeme za řádnou 
organizaci této brigády.  

 
 
Jako každý rok, tak i v roce 2023 proběhne tradiční 
Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Uherské Hradiště. 
Skupinky dětí bude doprovázet paní Šišmová a paní 
Úrichová, které si tuto sbírku berou za své již několikátý 
rok. Termín obchůzky bude včas 
zveřejněn místním rozhlasem a 
elektronickým hlášením.  
 
 
   

AKCE OBCE 
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Drazí spoluobčané, 
mám milou povinnost Vás seznámit s činností dobrovolných hasičů v druhé polovině roku 2022.  
Jako úvod do prázdnin, a to dne 2. 7., byla naším sborem uspořádána soutěž „O 
pohár starostky obce Salaš“ v požárním sportu. Této soutěže se zúčastnilo 12 
družstev mužů a 5 družstev žen. Vítězem v kategorii mužů bylo družstvo SDH Mistřic 
(UH), a v kategorii žen pak družstvo SDH Pohořelice (ZL).    
Z těch nejdůležitějších akcí můžeme vzpomenout na TFA Salašská rozhledna, která 
proběhla v polovině července. O této velkolepé události Vás informuje v dalším 
článku ředitel soutěže Michal Janováč.  
První říjnovou sobotu byl pro náš sbor sportovním svátkem. V sobotu 1. 10. vyjela 
ze Salaše výprava do Štramberka. Tam náš sbor, okres a kraj reprezentovali na 
mistrovství České republiky v disciplíně TFA Michal Janováč a Ondřej Velgo. O této 
události Vás opět informujeme v samostatném článku. Cesta na tuto událost a 
prostor v časovém harmonogramu nám umožnil také návštěvu nového muzea Tatra Truck v Kopřivnici.      
V polovině listopadu proběhl tradiční kovošrot a sběr elektroodpadu. Další sběr proběhne dle zájmu 
pravděpodobně v jarních měsících.  
Mikulášská obchůzka je tradiční akcí pro naše hasiče. V letošním roce musíme opět zdůraznit, že v naší obci 
bydlí jen hodné děti. Věříme, že se tato situace v příštím roce změní a Mikuláš spolu s jeho družinou bude mít 
více práce. 
Důležité je také zmínit aktivity jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Salaš. Členové jednotky pravidelně 
prochází intenzivní přípravou. To vše díky zvyšující se nutnosti výjezdů k mimořádným událostem. Jen k datu 
30. 11. nám bylo vyhlášeno celkem 9 poplachů. Jsou to požáry, likvidace nebezpečných stavů nebo první 
pomoc. Členové jednotky se budou dále vzdělávat a připravovat na nejrůznější mimořádné události. Věříme, 
že jich bude co nejméně.    
Co nás dále čeká v roce 2023? Připravujeme pro hasiče a rodinné příslušníky výlet. Dále se můžete těšit na 
fašank (18. 2.) a hasičský ples (25. 2.). V měsíci červnu (3. 6.) soutěž mladých hasičů, v srpnu pak soutěž 
dospělých (19. 8.). Nemůžeme také vynechat soutěž TFA Salašská rozhledna, ta proběhne 29. července 2022. 
Za rok 2022 bych rád poděkoval všem členům SDH a kamarádům za jejich přístup k práci a pomoc. Taktéž 
sponzorům, bez kterých by nebylo možné realizovat veškeré naše akce a aktivity. Děkujeme. 
Hasiči přejí občanům krásné a klidné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška. Do nového roku mnoho 
štěstí, úspěchů a pevné zdraví. 

Ing. Lukáš Snopek, Ph.D.  
  
TFA Salašská rozhledna 2022 
 
V půlce července proběhl již 6. ročník populární hasičské 
soutěže pro nejtvrdší hasiče TFA Salašská rozhledna. Na 
start se postavilo celkem 55 závodníků z celé České 
republiky i ze Slovenska. Znovu po dvou letech jsme od 
krajského sdružení dostali důvěru v pořádání kvalifikace 
na Mistrovství ČR v TFA. Na trati čekaly na závodníky 
nástrahy jako 80kg figurína, těžké kladivo, motání a 
vytahování hadice nebo třímetrová bariéra a samozřejmě 
také 112 schodů salaššské rozhledny. Mezi ženami závod 
ovládla už po páté za sebou Kateřina Vodičková z 
SDH Rokytnice nad Rokytnou (Vysočina), druhá byla Eliška 
Vrbová SDH Cítoliby (Ústecký kraj) a třetí místo a postup 
na MČR si vybojovala Lucie Bůbelová z SDH Veselá (Zlínský 
kraj). Veteránům nad 35 let kraloval Tomáš Máca SDH Brno Slatina, druhou příčku obsadil člen české 
reprezentace HZS Martin Plšek z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a třetí již tradiční 
účastník Josef Černíček z Jestřabí.  
 
 
 
 
 
 
 

SDH SALAŠ  
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Nejnabitější kategorii mužů do 35 let a celý závod ovládl po několika druhých i třetích místech Ondřej 
Rybnikář z SDH Blatnice pod sv. Antonínkem. Druhou příčku obsadil loňský vítěz Pavel Kouřík z HZS 
Plzeňského kraje a třetí Jiří Tkaný z SDH Babice (Vysočina).  
Ze Salašských hasičů se na start postavili dva závodníci. S jasným cílem kvalifikace na Mistrovství ČR šel na start 
Michal Janováč, který se umístil na celkovém 8. místě a mezi závodníky ze Zlínského kraje ovládl kvalifikaci a 
postoupil na mistrovství z 1. místa. Velkým překvapením byl Ondřej Velgo, který předvedl skvělý výkon. Umístil se 
na celkovém 16. místě, a podařilo se mu také kvalifikovat na MČR ze 3. místa. Mimo soutěž, takzvaně na zkoušku, si 
TFA zkusil také mladý hasič ze Salaše Matěj Špičák. Pod dozorem zkušenějšího Michala Janováče podal také slušný 
výkon. A proto, že zdravotní dohled prováděla Matějova máma, byl v cíli také řádně odměněn.  
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci celé akce, která je pořadatelsky 
opravdu velmi náročná a také všem sponzorům, bez kterých by soutěž TFA Salašská rozhledna nebyla ani zdaleka 
tak kvalitní a oblíbená po celé republice.    
 

Michal Janováč 
 
 
 

Mistrovství České republiky v disciplínách TFA 
Štramberk 2022 
 
Na začátku října se v malebném městě Štramberk v Moravskoslezském kraji konalo 6. Mistrovství ČR v TFA. Sbor 
dobrovolných hasičů Salaš zde reprezentovali dva závodníci, kteří si účast vybojovali při kvalifikaci na TFA Salašská 
rozhledna, a to Michal Janováč a Ondřej Velgo. Trať byla postavena podle mezinárodních pravidel na 4 úseky. Na 
prvním úseku se roztahovaly a motaly hadice, na druhém úseku bylo bouchání kladivem do konstrukce hamrboxu, 
protažení závaží tunelem, transport 80kg figuríny a překonání třímetrové bariéry. Na třetím úseku se stavěly 
žebříky a vytahovalo závaží na lešení. Nejtěžší byl rozhodně čtvrtý úsek, který spočíval ve výběhů 396 schodů 
z náměstí až na vrchol Štramberské trúby. Mistrovství se zúčastnilo celkem 90 závodníků ze všech krajů republiky. 
Konkurence je opravdu velká. 
Ondra Velgo, který poprvé 
absolvoval závod na takové 
úrovni, bojoval se značnou 
nervozitou a jeho obličej před 
startem střídal různé barvy. 
Nakonec zvládl vše na 
výbornou a umístil se na 33. 
místě. Michal Janováč šel ve 
svém rozběhu přímý souboj 
s výsledným mistrem republiky 
a vítězem TFA Salaš Ondrou 
Rybnikářem. Tlak byl tedy 
obrovský. Očekávání a cíl bylo 
umístění v TOP 10. Bohužel 
vyhoření na posledním úseku, 
na který bylo paradoxně 
nejvíce natrénováno, 
znamenalo umístění na 17. 
místě. Což spokojenost 
nepřineslo. Nevadí. Příště 
budeme lepší!  
Na mistrovství do Štramberku se opět vypravil zájezd fanoušků z našeho sboru, kterým patří velké poděkování za 
podporu na trati. DĚKUJEME!  

 
Michal Janováč  

SDH SALAŠ  
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ČMŽO Salašský Drtikol 
 
I v letošním roce jsme se rozhodli uspořádat cyklistický závod horských kol – ČMŽO Salašský Drtikol. Po už 
tradičních dlouhých a náročných přípravách se v půlce srpna postavilo necelých osm desítek závodníků z řad žen 
i mužů všech věkových kategorií. 
Trať, která se motala Chřibskými lesy, měla 45 kilometrů a závodníci na ní nastoupali úctyhodných 1300 
výškových metrů.  
Po hromadném startu se s touto náročnou tratí nejlíp vypořádal Adam Pilčík z týmu BIKE action – RockyMountain 
Team s časem 1 hodina a 44 minut. Minutu za ním dojel do cíle Ludvík Kurečka z týmu FORCE KCK Zlín a třetí 
místo v absolutním pořadí mužů obsadil Tomáš Kalita z HEAD Bike Team Opava. Favorit a několikanásobný vítěz 
Salašského Drtikolu Pavel Žák v letošním ročníků kvůli zranění nestartoval.  
V ženské kategorii viděla cílovou pásku jako první Kateřina Zemánková, druhá z žen dojela do cíle Miroslava 

Muray a třetí Kateřina Krajčovičová. 
Letošní ročník provázel závodníky jak četnými technickými 
problémy na jejich závodních kolech, tak řadou pádů a 
zranění, kvůli kterým řada účastníků závod ani nedokončila.  
Drobné zklamání z nízké sportovní účasti ovšem vyrovnalo 
nadšení závodníků ze skvěle zorganizovaného závodu, který 
byl opět díky všem pořadatelům a pomocníkům na vysoké 
úrovni.  
Tímto bych chtěl poděkovat každému z mnohačlenného 
pořadatelského týmu, který byl součástí Salašského 
Drtikola. Každý jeden člen a pomocník byl nesmírně 
důležitým článkem závodu, a hlavně proto má náš závod 
vysoký standard i úroveň.  
Závěrem patří obrovský dík i štědrým sponzorům, kteří 
podpořili, a i pravidelně podporují tento závod.  
 

Jiří Janováč 

Dětský cyklistický závod  
 
V pátek 16. září se na našem místním hřišti konaly cyklistické závody pro děti. 
Tento druhý ročník „nočního bajkování“ jsme se snažili pojmout ryze pro děti ze 
Salaše. Nechtěli jsme ani tak závodit, ale pobavit naše nejmladší.  
Pátou hodinou začala prezence závodníků, kterou jsme zaregistrovali 28 dětí. Za 
denního světla malí závodníci v každé kategorii obkroužili daný počet kol. 
Připravili se tak na noční jízdu. Čekání na tmu jsme si zkrátili opékáním 
špekáčků, hráním her a zdobení tratě světýlky společně s dětmi. Poté začala 
noční jízda, kterou si děti náramně užívaly. Přece jenom se to neobešlo bez pádů 
a slz, ale k vážnému zranění naštěstí nedošlo. Na konci byly všechny děti 
odměněny, bez rozdílu.  
Letošní ročník jsme vynechali převleky, a připravujeme trochu odlišnou podobu 
na rok 2023. Můžete se těšit.  
Přihlášených dětí bylo o něco méně než v roce 2021, ale měli jsme více starších 
dětí, a hlavně více dětí ze Salaše. Což nás velmi těší. Příjemným pro nás bylo 
také to, že mezi nás přicházejí nejenom děti, ale také ostatní místní občané, a 
můžeme se tak více potkávat a fungovat společně. Jako spolek se snažíme vést 
vše otevřeně a vítáme každého cyklistu i necyklistu, stejně jako hasiči či 
mykologický klub. Neradi bychom se dopracovali ke scházení se pouze mezi sebou, členy spolku. Nedávalo by to 
smysl ani nám, a myslíme, že ani Vám.  
Za věcné ceny děkujeme sponzorům, kteří naši činnost podporují po celý rok. A také obecnímu úřadu na Salaši, 
který nám pomohl při závodu nejen finančně, ale i fyzicky.  
 

Alena Háblová 
  

CK SALAŠ  
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dravím všechny příznivce houbaření, lesů, přírody, ale i ty, kteří těmto zálibám neholdují. 
Konec roku se opět chýlí ke svému závěru, podivná doba coronavirová je, alespoň prozatím v útlumu a zimní 

čas plyne trochu pomaleji, tak nastává čas na malé ohlédnutí uplynulé doby. My, mykologové se každý rok 

těšíme na novou sezónu s tím, že bude lepší jako ta předcházející. Jenže to možná platilo dříve, nedostatkem 
srážkové vody a s neustále se prohlubujícím deficitem této životadárné tekutiny v našich končinách jsme rádi, že v 

okolních lesích vyroste aspoň něco.  
        Hora byla otevřená, jaro se přehouplo blíže k létu, ale les toho stále moc nenabízel, opět jenom některá 

lokální místa poskytla potěšení náhodnému houbaři, ale zbytek lesa zel prázdnotou, sucho se prohlubovalo čím dál 

více a nebylo možné najít ani jakékoliv dřevokazné houby, tak to trvalo až do léta. Pak se nebe nad námi smilovalo 
a konečně protrhlo své hráze a přišla dlouho očekávaná vláha a bylo jí hodně, to nás zachránilo v poslední chvíli.   

Netrvalo dlouho a po deštích příroda začala ožívat pestrobarevnou paletou hub a houbiček všeho druhu, ale nejvíce 
hub hřibovitých, kdo šel z lesa, nešel s prázdnou, ale mělo to i své negativní dopady a je to stále dokola, kdy hordy 

houbařů bezohledně ničí všechno, co jim stojí v cestě. 
         Ale nejenom sběr a nové poznávání hub je naší náplní, tak i osvěta a prezentace jak obce Salaš, tak i našeho 

klubu. Každoročně v první polovině září se zúčastňujeme prezentačním stánkem s malou výstavou hub na 

Slavnostech vína v Uh. Hradišti, kde s velkým zájmem o houby nás navštíví stovky houbařských nadšenců, 
obléhajících náš stánek po celou dobu našeho pobytu, bývá to hodně náročné.  Další náročná akce je koncem září, 

a to Výstava hub. Ta letošní se nám opět vydařila na jedničku, více jak 1500 návštěvníků mohlo prohlížet a 
obdivovat na 350 vzorků různých druhů hub a pochutnat si na houbových specialitách. Počasí k nám bylo milostivé, 

takže všechno dobře dopadlo. Tak uvidíme, jaké to bude příští rok.  

          S podzimním počasím máme většinou spojené mykologické vycházky, a ne jinak tomu bylo i letos koncem 
října pod odborným vedením Honzy Wiplera, účast byla neuvěřitelných čtyřicet lidí, nicméně v lese už toho mnoho 

nebylo, ale i tak byly nové poznatky z oblasti hub a všichni byli spokojeni. 
           Závěr roku končíval ochutnávkou zavařených hub a poslední dva roky se tato akce nekonal. Letos se bude 

konat v jiný termín, a to 4. února 2023, zároveň s Koštem slivovice. Jste všichni vítáni. 

Ráda bych ještě zmínila, že na rok 2023 je opět vyhlášena soutěž o prvního bílého hřiba nové sezóny a nejtěžšího 
bílého hřiba, případné nálezy mně můžete přinést na zdokumentování, nebo zavolat.    

            Ještě chci poděkovat zastupitelům Obce Salaš za pomoc a spolupráci při konání našich akcí. 
 

 
 Výsledky letošních soutěží: 

První hřib roku 2022 

 
1. 7.5.2022 Jiří Habáník, Staré Město 

2. 8.5.2022 Martin Odstrčilík, Jalubí 
3. 9.5.2022 Martin Odstrčilík, Jalubí 

 

 
 

Nejtěžší hřib roku 2022 
 

1. 9.5.2022 Martin Odstrčilík, Jalubí     942g 
2. 6.9.2022 Alena Filípková, Salaš        863g 

3. 15.10.2022 Libuše Burdová, Salaš    828g 

 
 

 
 

 

Do nového roku Vám přeji jen to nejlepší, ať je naplněn radostí a optimismem, a buďte v této zvláštní době zdraví 
na těle i na duši.                                                                                                

 
 Alena Filípková, MK Salaš 

  

Z 

MK SALAŠ  
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Rekonstrukce Tománkovy hájenky 
 
Tománkova hájenka prošla v minulých měsících zdařilou rekonstrukcí.   
Stavební práce započaly začátkem července 2022. Realizován byl nový komín, venkovní a vnitřní zdivo, 
omítky, okapy, a především zde vzniklo zcela nové ohniště. Následovaly terénní úpravy a malířské práce.  
Autorem této realizace, která celkově trvala 2,5 měsíce byla firma pana Jaroslava Škvařila. U příležitosti 
jejího slavnostního otevření a přestřižení pomyslné pásky se zde dne 02. října 2022 sešli členové KPS, kteří 
rekonstrukci iniciovali a kompletně zafinancovali.  
Poděkování patří panu Miroslavu Slavíkovi, který možnost rekonstrukce Tománkovy hájenky, jež byla 
v havarijním stavu, komunikoval s Lesy ČR, jakožto majitelem objektu a na celou realizaci dohlížel.  
Záštitu nad objektem převezme spolek KPS i do budoucna a bude se podílet na jeho údržbě. 
Přání Klubu přátel Salaše: Nechť Tománkova hájenka slouží k odpočinku trampům, turistům, houbařům, a 
hlavně salašským občanům.  
 

Taťána Outrata 
 

  
 
Třetí červencovou sobotu 
se konaly cyklistické 
závody pod záštitou Klub 
přátel Salaše. V cíli na 
každého čekal špekáček, 
pivo, limo a odměny 
závodníkům.  
 
 
V sobotu 26. listopadu se 
konal košt archivních vín 
v Obecním domě Stará 
škola.  
 
  

KPS  
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ŽIVOT V OBCI OKEM FOTOGRAFA 

Za fotografie ze sportovních akcí a mykologické 
výstavy děkujeme Filipovi Vondrákovi. 

http://www.salasuh.cz/
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ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ  
 
Od 1. ledna roku 2023 se mění vyhláška o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství. Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům 
na likvidaci komunálního odpadu je stanovena cena poplatku 750,- Kč 
ročně na osobu s trvalým pobytem v obci. Pro osoby vlastnící 
nemovitost určenou k rekreaci je tato částka stanovena 750,- Kč za 
objekt v obci. 
 
Občané s trvalým pobytem, kteří správně využívají obecní systém 
odpadového hospodářství, budou mít poplatek ponížen. Této slevy lze 
dosáhnout jedině řádným lepením čárových kódů na pytle s plastem 
a na vytříděný papír. Tyto kódy je možné si vyzvednout na Obecním úřadě. Další slevy lze získat přihlášením do 
odpadového účtu, a následným vyplněním dotazníku. Ti, jenž nemají možnost se přihlásit z domu, mohou využít 
obecní úřad nebo obecní knihovnu, kdy Vám mohou případně pomoci i pracovníci obce.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kompostéry 
 
Obec nabízí k odebrání kompostéry pro občany, které jsme získali v rámci dotace Kompostování v obcích 
východní Moravy IV. K odebrání máme stále 13 ks kompostérů. Tento kompostér si mohou odebrat občané, kteří 
nedostali kompostér v rámci dotace v roce 2020. Při zájmu se informujte na OÚ. 

 
 
Výbory fungující pro volební období 2022-2026 
 
Výbor pro kulturu a sport – předseda: Michal Janováč; členové: Karel Mareček, Ondřej Velgo, Lukáš Snopek, 
Alena Háblová, Alena Filípková, Vendula Kromková, Petra Čevelová, Petr Bystřický 
 
Výbor pro životní prostředí a vzdělávání – předseda: David Svadbík; členové: Tomáš Daněk, Lukáš Snopek  
 
Výbor stavební – předseda: Vojtěch Přerovský; členové: Jan Čevela, Jiří Janováč ml. 
 
Výbor finanční – předseda: Kristýna Grebeníčková; členové: Věra Loucká, Petra Hollá 
 
Výbor kontrolní – předseda: Lukáš Snopek; členové: Lucie Špičáková, Jiří Janováč st., Vlasta Mikelová, Filip 
Szabo 

 
 
 
  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU  

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 čárovými kódy anebo se obraťte na 

pracovnici úřadu. 

Jaké množství odpadu měsíčně 

odevzdat, abych dostal slevu? 
Odevzdávat lze naplněné pytle plastu. Neodevzdávejte prosím 

z půlky naplněné pytle, nebo malé pytlíčky plastu. Tyto plastového 

pytle zkreslují evidenci, a slevy tak těžko dosáhnete. 

Totéž platí u papíru, kdy je nejvhodnější variantou odevzdat svázaný 

papír o balíku cca o výšce 20cm, šířce 22cm a délce 32cm 

(odpovídající velikost pro A4 formát). Odevzdáním pěti časopisů 

nezíská poplatník žádný EKO bod, a tudíž ani slevu. 

http://www.salasuh.cz/
http://www.mojeodpadky.cz/
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Oprava válečných hrobů   

 
Během letních prázdnin došlo k opravě Památníku obětem 1. a 2. světové 
války, jenž se nachází pod hřbitovem, a Památníku obětem salašské tragédie 
směrem za „Točnou“. Tato oprava byla financována za pomoci dotace 
z Ministerstva obrany, a pokryla tak 80% výdajů. Údržba těchto významných 

staveb v naší obci je finančně náročná. V dnešní době se také potýkáme s nedostatkem šikovných řemeslníků. 
Proto jsme rádi, že se tato oprava podařila již v tomto roce.  
 
 

Pořízení nového územního plánu obce Salaš 
 
Z dotačních titulů, které se podařilo naší obci získat, nesmíme zapomenout na 
finance od Zlínského kraje pro pořízení nového územního plánu obce Salaš, 
jehož konečná verze bude finalizována v příštím roce. Zlínský kraj poskytl 70% 
peněžních prostředků z celkové ceny územního plánu, za který obec uhradila 
konečnou částku 160 000,- Kč. 
 
 

MAS Buchlov 
 
Místní akční skupina Buchlov je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem 
rozvoje Mikroregionu Buchlov. Podstatná část území obcí MAS Buchlov leží v oblasti Chřibů a je tvořena 
katastrálním územím 14 obcí: Boršice, Břestek, Buchlovice, Hostějov, Medlovice, Modrá, Osvětimany, Salaš, 
Staré Hutě, Stříbrnice, Stupava, Tupesy, Velehrad, Zlechov. MAS tedy působí v území o rozloze cca 15 500 ha, 

ve kterém žije 12,6 tis. obyvatel. V současné době sdružuje MAS Buchlov 35 
subjektů - z toho 15 členů zastupuje veřejný sektor (obce a příspěvkové 
organizace) a 20 členů sektor soukromý (fyz. osoby podnikající, spolky, firmy). 
Z naší obce je členem MAS Buchlov Mykologický klub Salaš. 
Členem spolku Místní akční skupiny Buchlov, z.s. se může na základě písemné 
přihlášky stát každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která 
souhlasí se stanovami a cíli spolku. Fyzická osoba musí mít adresu trvalého 
bydliště (právnická osoba sídlo svého podnikání) na území MAS.  

Přihlášku najdete na webových stránkách www.buchlov.cz. 

  

Kancelář MAS Buchlov aktuálně poskytuje občanům našeho mikroregionu bezplatné poradenství 
v rámci podání žádosti o dotaci - Nová zelená úsporám Light. 
 
Podpora je určena pro vlastníky rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů, kteří jsou 
nejvíce ohroženi energetickou chudobou, 
 

• vyhlášení 14. listopadu 2022 

• příjem žádostí od 9. ledna 2023 
 

Podmínky: 

• žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo 
invalidní důchod 3. stupně nebo 

• žadatel kdykoli v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na 
bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu) 

• žadatel musí být (spolu)vlastník domu a mít v domě trvalý pobyt před 12.9.2022 

• Bc. Lenka Gregorová – 775 340 349 

• Julie Kovaříková – 777 018 859  

• masbuchlov@gmail.com  

• Kontaktní místo:  MAS Buchlov, z.s., Masarykova 273, 687 08 Buchlovice 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU  

 

http://www.salasuh.cz/
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ZŠ Velehrad 
 
Naši spádovou základní školu na Velehradě navštěvuje 81 dětí z Velehradu, 72 dětí z Modré a 23 dětí ze 
Salaše. Do první třídy v tomto školním roce nastoupili dva kluci ze Salaše – Patrik Snopek a Matyáš Skrášek a 
dva salašští kluci chodí do poslední deváté třídy - Michal Kment a Lukáš Daňhel. Kromě základního vzdělávání 

jsou průběžně během školního roku připravovány i další aktivity. V září proběhla první beseda 
v rámci aktivit Rodiče vítání – seminář na téma Jak učit své děti se učit. V prosinci jsou pak 
na programu Vánoční dílničky a na jaře Velikonoční tvoření. Pro děti se připravují zájezdy, 
různě zaměřené exkurze, ale také aktivity vedoucí k prevenci patologických jevů a 
bezpečného užívání sociálních sítí a internetu.  
V závěru školního roku je naplánována neformální společná akce - Velehradský happening - 
setkání rodičů, žáků, učitelů, absolventů a přátel školy, které se uskuteční 19. května 2023. 
Veškeré další aktivity a informace týkající se ZŠ Velehrad jsou k dispozici na 
www.zsvelehrad.cz, případně na FB stránkách školy. Pro případné podněty, dotazy, návrhy 

nebo stížnosti rodičů zřídili zástupci rodičů při školské radě kontaktní email, na který mohou rodiče v případě 
zájmu psát: rodice.zsvelehrad@gmail.com. Tento email je přístupný všem třem zástupcům rodičů ve školské 
radě, případně se na zástupce rodičů můžete obracet i osobně:   Ing. Tomáš Valer (Velehrad), Ing. Veronika 
Maňásková (Modrá), Marie Úrichová (Salaš) 

 

 
Obecní knihovna  
Knihovnice přejí všem pěkný 
adventní a vánoční čas…. 
Zveme Vás, malé i velké do 
naší pěkné knihovny. 
Přijďte si půjčit nebo třeba 
jen prolistovat naše knihy a 
časopisy. Každý rok se náš 
knihovní fond doplňuje z 
prostředků obce o nové 
svazky.  Naleznete zde i 

knihy z výměnného fondu, které nám průběžně 
půjčuje knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
Uh. Hradiště a díky tomu je naše nabídka 
hodně bohatá a zajímavá, jak pro děti, tak i 
dospělé.  

 
 
 
A pokud u nás požadovanou knihu nenajdete,  
vypůjčíme ji pro Vás rády z jiné knihovny. 
Víte, že je možno využívat online katalog jak 
naší, tak i ostatních knihoven? 
Těšíme se na Vás pravidelně každou středu od 
16,00 do 18,00 hodin. Pokud Vám tento čas 
nevyhovuje, stačí zavolat na telefon 608 051 
772 a určitě se 
domluvíme na 
jiném termínu, 
kdy se v knihovně 
můžeme potkat. 
 

Jitka Háblová, 
Petra Hollá

 
  

ŠKOLA, KNIHOVNA 

http://www.salasuh.cz/
http://www.zsvelehrad.cz/
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Dagmara Hečová Salaš č.e. 52 
Tiziana Anna Ferro Salaš č.p. 79   
Jiří Urbančík  Salaš č.p. 134 
Anna Urbančíková Salaš č.p. 134 
Pavel Urbančík  Salaš č.p. 134 
 

Lubomír Hanák  Salaš č.p. 125 
Věnceslava Zemánková Salaš č.p. 61 
Rodině upřímnou soustrast. 

Markéta Jančarová Salaš č.p.  87 
Jiří Čevela   Salaš č.p. 54 
Jakub Knotek   Salaš č.p. 102  
Jakub Knotek  Salaš č.p. 102 
Dagmar Slámová Salaš č.p. 134 
Adéla Hánová  Salaš č.p. 144 
Anastázie Hánová Salaš č.p. 144

 
 

Vlastislav Kurtin  70 let   Celkem obyvatel ke dni  422 
Marie Gajdošíková  75 let   Dospělí     347 
Jiřina Radová   75 let   Dospělí – muži    174 
Antonín Niesner   83 let   Dospělí – ženy    173 
Viliam Wilim   83 let   Děti (15 – 18 let)   11 
Stanislav Daněk   85 let   Chlapci    3 
Marie Kodrlová   85 let   Dívky    8 
František Zapletal  86 let   Děti (do 15 let)    58 
Marie Hrdinová   88 let   Chlapci    36 
Alois Daněk   88 let   Dívky    22 
Marie Šimoníková   89 let 
Marie Šustrová   89 let 
Jiří Klement   90 let 
 
Dovolujeme si pogratulovat také manželům Niesnerovým,  
kteří v tomto roce slavili diamantovou svatbu, tedy 60 let 
společného života. Srdečně blahopřejeme k tomuto  
krásnému výročí! 
 

Vánoční setkání 24. 12. 2022 

 
Srdečně Vás zveme na letošní 

setkání u vánočního stromečku, 
kde si zazpíváme společně 
koledy. Na zahřátí bude 
připravený svařák a čaj, 

nezapomeňte si se sebou vzít 
vlastní hrníček. Kdo se bude 

chtít pochlubit svým vánočním 
cukrovím, může přinést vzorky 
na ochutnávku a porovnat tak 

své dobroty s ostatními 
nadšenými cukráři. 

 
Domů si můžete odnést 

betlémské světlo. 
 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA  

PŘISTĚHOVALI SE: ODSTĚHOVALI SE: 

ÚMRTÍ: 

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KE DNI: 12.12.2022 JUBILANTI LEDEN – ČERVEN 2023  
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                                                           AKCE V I. POLOLETÍ ROKU 2023  

14. 1. 2023 Zimní setkání spoluobčanů  OÚ 

  4. 2. 2023  Košt slivovice a naložených hub KPS a MK 

18. 2. 2023                              Fašanková obchůzka SDH 

25. 2. 2023 Hasičský ples SDH 

11. 3. 2023 Turnaj v ping pongu KPS 

15. 4. 2023                              Otevírání hory  MK 

29. 4. 2023                              Pieta ve Vápenicích OÚ 

30. 4. 2023                              Stavění máje SDH 

květen                                      Noční bajkování pro děti CK 

květen                                      Výšlap na Buchlov  OÚ 

 3.  6. 2023                              Dětská hasičská soutěž, kácení máje SDH + OÚ 

24. 6. 2023                              Košt piva CK, MK, SDH, KPS 

30.6./1.7.2023                       Letní kino OÚ 

NEJBLIŽŠÍ AKCE 

 BOHOSLUŽBY VE VÁNOČNÍM OBDOBÍ NA SALAŠI 
 

Štědrý den  24.12.2022  15:00 hod. 
Boží hod   25.12.2022  10.30 hod. 
sv. Štěpána   26.12.2022  10:00 hod. 
sv. Rodiny   30.12.2022  16:00 hod. 
Matky Boží   1.1.2023     10:30 hod. 
Zjevení Páně   6.1.2023     16:00 hod 
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