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Renáta Slonková, tel. 596 410 756, 
slonkova@hornisucha.cz

   – 19. listopadu

v souvislosti s nepříznivým vývo-
jem epidemie COVID-19 s polito-
váním oznamujeme opětovné zru-
šení akcí: 

• Divadelní představení „Kšanda“ 

V návaznosti na nařízení vlády 

• Talkshow Zbigniewa Czendlika 

O náhradních termínech předsta-
vení na příští rok jednáme.

Na poslední listopadovou neděli 
29. 11., pokud to situace dovolí, je 
plánováno rozsvícení vánočního 
stromu.

   – 4. listopadu

Bližší informace budou zveřej-
něny na vývěskách v obci, na 
webových stránkách obce a FB.

Děkujeme za pochopení a těšíme 
se na brzké setkání.

Doba 
společenským 
akcím nepřeje

• Stavbou je i unimobuňka, která je využívaná např. jako zahradní chatka, nebo sklad.

V š e c h n y  o s t a t n í 
stavby, které nejsou 
uvedeny v §79 odst. 2, 
anebo nesplňují všechny 
podmínky stanovené 

Ing. Beata Rzymanová, tel. 590 990 437, rzymanova@hornisucha.cz

s územně plánovací 
dokumentací, je umístě-
na v min. vzdálenosti 

2• Skleníky do 40 m  zastavěné plochy, do 5 m výšky, umístěné v min. vzdálenosti 2 m od 
hranice pozemku, bez podsklepení.

Příklady:

Ve stavebním zákoně v §79 odst. 2 jsou vyjmenovány všechny stavby, které nevyžadují 
územní rozhodnutí ani stavební povolení (územní souhlas, ohlášení stavby). 

Mýtus č. 5: Stavby na patkách a stavby bez základů nevyžadují povolení 
stavebního úřadu. Opravdu?

Příklady: 

a je v souladu s územním plánem popř. regulačním plánem, vyžaduje územní souhlas popř. 
územní rozhodnutí + povolení výjimky.

Definice pojmu stavba: stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je 
stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také 
výrobek plnící funkci stavby. 

• Stavbou je i zakoupená dřevěná chatka v hobby marketu, která se postaví na zpevněnou 
plochu ze zámkové dlažby.

• Stavbou je i plechová garáž, která se na pozemku umístí, nemá základy, a se zemí je 
spojena jen pomocí kovových tyčí. 

Jsou tam například: 

Máme tedy vysvětleno, co vše se za stavbu považuje a teď, kdy je potřeba povolení 
stavebního úřadu.

2• Stavby do 25 m  zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci, která 
souvisí nebo podmiňuje 
bydlení nebo rodinnou 
rekreaci, je v souladu 

2 m od hranic pozemků.

v tomto paragrafu, vyža-
dují vždy alespoň územ-
ní souhlas nebo územní 
rozhodnutí.

2• Dřevěný přístřešek na patkách o zastavěné ploše 24 m , výšky 3 m, s jedním nadzemním 
podlažím, nepodsklepený, umístěný na pozemku rodinného domu, ve vzdálenosti 3 m od 
nejbližší hranice pozemku, sloužící k posezení rodiny, a je v souladu s územním plánem 
popř. regulačním plánem, nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu.

2• Dřevěná chatka bez základů o zastavěné ploše 24 m , výšky 3 m, s jedním nadzemním 
podlažím, nepodsklepená, umístěná na pozemku rodinného domu, ve vzdálenosti 1,5 m od 
nejbližší hranice pozemku, sloužící k uskladnění zahradního nábytku, a zahradního nářadí, 

Stavební okénko

Inzerce
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Letošní Den horníků se rozhodl Kroužek 
krojovaných horníků Dolu František z Horní 
Suché oslavit netradičně. Využili pozvání 
hornického spolku ze Žacléře a také štědré 
dotace obce Horní Suchá na dopravu a vyje-
li za hornickými památkami do Pod-

krkonoší. Hornické město Žacléř leží na vý-
chodním okraji Krkonoš v okrese Trutnov 

v dobách těžby patřil důl k základním ve 
svazku Žacléř + Svatoňovice + Radvanice. 

v Královéhradeckém kraji. Zde nám místní 
hornický spolek zajistil exkurzi v prosto-
rách bývalého černoúhelného Dolu Jan 
Šverma. Nyní je zde hornický skanzen, ale 

Cestování za hornickými tradicemi v Podkrkonoší
Překvapilo nás, že nález černého uhlí v této 

lokalitě pochází až z roku 1570 tj. před 450 
lety. Návštěva historických prostor dolu nás 
velmi zaujala. Začali jsme naučnými 
štolami, ve kterých byly k vidění jak místní 
uhelné sloje, tak také historické pracovní 

hornické stroje a nástroje. Přecházíme do 
oblasti těžní jámy a těžní věže, kde ti nejod-
vážnější a nejzdatnější zdolali její 52 m výšku.

Odměnou nám byl nejen pocit z dobrého 
fyzického výkonu, ale také nádherný 
výhled do okolí včetně vzdáleného panora-
matu naší nejvyšší hory Sněžky.

 Prohlídkovou trasu jsme zakončili ve 

Plni dojmů a spokojeni jsme se vrátili do 
naší hornické lokality v Horní Suché.

Ing. Vilém Uher 

strojovně těžního stroje a kompresorovně. 
Tady byly shromážděny vzácné hornické 
historické artefakty jako např. Svatá 
Barborka, patronka havířů, zhotovená 
umělecky z jednoho kusu černého uhlí. 
Závěrem našeho putování hornickou 

stezkou nás překvapila pravá havířská 
kapela, se kterou jsme si zazpívali také naše 
známé hornické karmíny a oslavili tak 
důstojně Den horníků 2020.

Sdružení hornických a hutnických spolků 
ČR pořádá každoročně v měsíci září ke Dni 
horníků setkání hornických měst a obcí. 

Český Permon bude naší havířské kapele 
slavnostně předán na jejím nejbližším 
koncertu ve Stonavě. Zdař Bůh.

V tomto roce 2020 byl vybrán jako místo 
už 24. setkání v pořadí hornický Žacléř, 
ležící na východním okraji Krkonoš.

Covidová opatření způsobila, že se 
setkání tentokrát konalo bez slavnostního 
průvodu městem a dalších doprovodných 
oslav. U příležitostí Dne horníků 2020 se 
v hotelu Kahan uskutečnilo pouze slavnost-
ní zasedání vybraných zástupců spolků.
 Cílem této akce bylo také předání význam-
ných hornických ocenění, tzv. Permonů, za 
rok 2020 v jednotlivých oblastech spolko-
vého života. 

Náš kraj zazářil hned v 1. kategorii 
„Hornický folklor“. Zde zvítězila naše 
hornická kapela z Havířova pod vedením 
kapelníka Jaroslava Šindela. Český Permon 
byl tomuto hornickému orchestru udělen za 
dlouholeté udržování tradice hornických 
písní a hudby na Ostravsku. Ocenění zde 
převzal pan Rostislav Grim, předseda 
Kroužku krojovaných horníků Dolu 
František, kteří jsou členy Sdružení 
hornických a hutnických spolků ČR. 

Ing. Vilém Uher, předseda, 
Koordinační výbor důchodců OKD 

24. setkání hornických měst a obcí 
ke Dni horníků 2020 v Žacléři
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V naší družině děti trávily svůj volný čas smysluplně a kvalitně.

18. 9. 

Zábavné odpoledne jsme pro děti připravili za plnění školních 
povinností. Pohádka „Sovička Rozárka a lesní medvěd z kou-
zelného lesa“ se dětem velice líbila, na výrazech v jejich tvářích se 
dalo krásně pozorovat, jak příběh s postavami prožívají. Závěrem 
představení si dokonce zatancovaly s moderátorkou Beruškou. Po 
pohádce se posilnily chutnou svačinkou.

17. 9. 

V pátek odpoledne jsme se jako třicetišestičlenná skupina z taneč-
ního kroužku vydali na společný víkend do Týry. Přivítala nás 
krásná příroda, čerstvý vzduch a obrovská chata, kde si každý našel 
svůj pokoj. 

První taneční soustředění. 

Aktivity v odpolední družině a další akce spolku Velká náruč.

První den našeho soustředění jsme začali zlehka opékáním párků, 
po jídle jsme si pustili krásný film Marvel. Druhý den jsme začali 
ranní rozcvičkou a tanečním tréninkem. Po snídani jsme se vydali 
do lesa, počasí jsme měli krásné, slunečné, a to po celý náš pobyt. Po 
obědě jsme opět trénovali a připravovali jsme výzdobu na večerní 

8. 10. 

Renáta Češková, vedoucí spolku 

22. 9. 

2. 10. 

1. 10.

Vyhlásili jsme online dětskou taneční soutěž „Natoč se!“.

Doučování – každé druhé úterý od 14,00 hodin fyzika a mate-
matika,  každý čtvrtek od 14,00 hodin český jazyk.

Děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům, především naší 
obci Horní Suchá za podporu.

Focení na rok 2020-2021. Jen škoda, že nám počasí nepřálo a ne-
mohli jsme se fotit venku.

Další akce máme zrušeny z důvodu nařízení vlády. Pevně 
doufáme, že se situace stabilizuje a budeme moci opět normálně 
fungovat. 

V naší družině, děti tráví svůj volný čas smysluplně a kvalitně.

Bylo krásné sluneční odpoledne, které nás volalo ven na školní 
hřiště, kde si děti užívají prostor a sportovní zařízení. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat p. ředitelce ZŠ za možnost využití školní 
hřiště.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Dnes odpoledne jsme pořádali klučičí soutěž „Stavění stavebnic“. 
Vyhráli Ríša, Staník a Filip. Po soutěži jsme si pochutnali na 
svačince a pokračovali tanečním kroužkem.

Kroužek Šikovné ručičky. Připojili se k dětem i rodiče a společně 
tvořili.

21. 9. 

z tréninků, akcí a nyní i soustředění, ty jsou nezapomenutelné 
a věčné. 

V kroužku Šikovné ručičky děti tvořily z barevného papíru 3D 
obrazy. Byly moc šikovné. stříhání jim šlo od ruky. Na závěr si každý 
svůj výtvor odmoderoval před kamerou.

vystoupení. Po večeři jsme stihli ještě opékat marshmelow, dětem  
velice chutnalo. Vrcholem večera bylo taneční vystoupení a soutěž 
„Velká náruč má talent“. Pocity a nálady se dají vyjádřit také tancem. 
V našem případě mají děti tanec pouze jako svůj koníček. 
Vyjmenovat počet vítězství zatím nemůžeme, ale společné zážitky 

Touto cestou posíláme velké díky všem zúčastněným, panu 
Firlovi za účast, která nás velice potěšila, hlavnímu kotelníkovi 
Frantovi, paní kuchařce Růžence a pomocníkům v kuchyni Jarmile, 
Vilmě, Lence, Romaně, Evě, a také řidičům Mirkovi, Zdenkovi, 
Juzkovi, Gřeškovi za dovoz kostýmů. Dětem patří dík za pilné 
nacvičování, za úžasnou a trpělivou práci s nimi pak všem rodičům, 
jejichž děti u nás tancují.

Po teplém září zle se říjen tváří 

život�v�obci
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reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011736 

Září bylo u nás v Komunitním centru velmi pestré, děti začaly po 
delší době chodit do školy, tím se ale ukázalo, jakou mají mezeru 

Hned po prvním týdnu se na nás obrátilo několik rodin se žádostí 
o doučování dětí. Snažíme se udělat maximum, abychom všem 
vyhověli, bohužel naše finanční možnosti nám momentálně 
nedovoluji přijmout ještě jednu posilu na doučování, proto jsme se 
obrátili na nadaci znesnáze, kde nám pomohli s vyhlášením sbírky 
na pomoc dětem s učením.

Snad se nám to podaří a budeme v této nelehké době moci 
doučovat co nejvíce dětí. Pokud chcete podpořit tuto naši aktivitu, 

Projekt Zřízení a provozování Komunitního Centra 
Tulipán v Horní Suché, 

v učení a kolik toho musí dohnat. 

Září u nás v Tulipánu

můžete přispět zde: ,https://znesnaze21.cz/sbirka/ucime-se-spolu
pomůžete tak dětem, které se chtějí učit.

V září jsme v KC měli burzu oblečení, tímto děkujeme dárcům.
Velice nás těší, že si k nám našli cestu noví rodiče s dětmi, v Klu-

bíku tvoří různé výrobky, hrají si s dětmi naučné hry a hlavně spolu 
tráví čas.

Děkujeme všem, kteří jsou s námi a kteří nám pomáhají, a přejeme 
všem hlavně pevné zdraví.

Vanda Holubová, předseda Spolku Tulipán

Proběhl kurz práce s PC, pletení košíků a drátkování, v těchto 
kurzech budeme v omezeném počtu účastníků pokračovat.



Med máme rádi a včelařů si vážíme pro 
jejich trpělivou práci s malými tvorečky.

Na celou výstavu se šly 2. října podívat. 
Prohlédly si nejen práce svých spolužáků, 
ale i stánek s výrobky z včelích produktů. 
Zajímavý byl pro ně hlavně předváděcí úl 

s užitečným a naučily se i něco z přírodovědy.

Mgr. Dagmar Wawroszová

Jejich v obci oblíbené Včelařské dny 
zkrášlily výrobky žáků prvního stupně naší 
školy. S velkým nadšením se děti pustily do 
jejich výroby, protože vítěze čekala 
pochoutka včelí královny. Tu získala třída 3.A 
za originální oblečky dětí a další práce.

s živými včeličkami. Spojily tedy příjemné 

Mgr. Marcela Szlachtová

O tom, jak výuka na dálku pokračuje, vás 
budeme informovat v příštím čísle.

učitelé prezentují učivo a dovysvětlují jej.
Dá to hodně práce a přemýšlení, jak na to, 

aby se všechny děti zapojily. 
Na obou stupních se najdou i tací, kteří 

hrají „mrtvého brouka“ a nereagují. Asi si 
pořádně neuvědomili, že tento druh výuky 

je povinný. A tam, kde to opravdu nejde, se 
hledá náhradní řešení, jak pomoci.

školství
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Třídu máme v nových prostorách v 1. patře. 
Každý žák má svou lavici pro individuální 
vzdělávání. Je zde i dostatek prostoru pro 
hraní s kamarády. Rádi sportujeme a neza-
pomínáme i na prevenci. 

Září 
v přípravné třídě

Bronislava Lysáčková

Tímto děkujeme za zajímavou besedu 
Nprap. Veronice Buzkové z Obvodního 
oddělení PČR v Horní Suché.

Na prvním stupni vládne trošku nervozita. 
Zvládneme to? Ale ano, nebude to jedno-
duché, ale daří se to.

Zákonní zástupci prvňáčků se spojují s vy-
učujícími a ti jim ukazují a vysvětlují, jak 
pokračovat dál v nácviku písmen. Jiní 

Ještě v úterý se děti ve škole učily, sice na 
druhém stupni s rouškami ve třídách a na 
prvním stupni jen na chodbách, ale už ve 
středu 14. 10. musely všechny z nařízení 
ministra školství zůstat doma na distanční 
výuce. 

1. den 

Šok to způsobilo na prvním stupni. Jak se 
ti malí budou učit doma? Jak to zvládnou? 
Kdo jim pomůže s online výukou? Spojují 
se se zákonnými zástupci a domlouvají další 
podrobnosti. Druhý stupeň je na tom lépe, 
ten si tím prošel již na jaře. 

Tak vlastně začala distanční výuka na naší 
škole.

Ne vždy se všechno daří. Je třeba ještě 
vychytat nějaké ty mouchy. Ale odezva 
žáků druhého stupně je fantastická – „to 
bylo super!”, „takové hodiny chci dál!”, 
„tohle mě baví!”, „to je lepší, než sedět ve 
školní lavici!”…

Učitelé přicházejí jako obyčejně do školy, 
ale do té bez dětí. Jedni usedají k note-
bookům, zadávají pracovní listy a další 
práce do „dokumentů“. Jiní navazují 
spojení se svými žáky a vyučují jednotlivé 
předměty online.

Začala online výuka na základní škole

Včelaři a soutěž
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Mgr. Kateřina Malyszová

Je dobře, že těžní věž tady zůstala, a také 
mladší žáci školy budou mít možnost se na 
naši obec podívat z její střechy.

Že tvoří dominantu naší obce a připo-
mínku doby, kdy se tu těžilo uhlí, ví každý. 
Ale kdo se může pochlubit i tím, že ji viděl 
také uvnitř?

v ne docela pohodovém počasí. 
Na vyhlídku se ti méně zdatní mohli 

nechat vyvézt výtahem, nikdo toho však 
nevyužil. Všichni chtěli dokázat, že na to 
mají a jejich fyzička je dobrá. Za velkého 
hecování – „Máš na to, šlapej!” – vyšlapali 
386 schodů po ocelovém schodišti až na 
střechu věže. 

Tak to mohou žáci druhého stupně naší 
školy. Ti se tam vydali 2. října dopoledne, 

Hledání vlastního domu nebo budovy 
školy bylo občas oříškem, protože po 
namáhavém výkonu se nemohli všichni 
rychle zorientovat.

Návštěva těžní věže

Všechny tyto informace zákonní zástupci 
obdrželi na třídních schůzkách 8. září, kdy 
jim bylo odpovězeno na všechny dotazy.

Léto nám uteklo jako voda, prázdniny 
skončily a přišel čas vrátit se zpátky do školky.

Protože se u nás pořád něco děje, přijela  

Vzhledem k tomu, že je poslední rok 
předškolního vzdělávání povinný, nastala 
změna ve složení dětí ve třídách. Děti nej-
starší, tzv. předškoláci, chodí spolu do jedné 
třídy, aby jim bylo poskytnuto co nejlepší 

„No páni?!“, nestačily se divit děti a rodi-
če také, když zazvonili na zvonek školky. 
Všechno je tu jinak, než jak jsme si to pa-
matovali. „Kde je naše paní učitelka?“, 
ptaly se některé děti. „Jak to, že chodím do 
jiné třídy?“

a nejkvalitnější vzdělávání a příprava do 
školy. Děti o něco mladší, „středňáci“, jsou 
také v jednom kolektivu, a malinké, nej-
mladší děti, si spolu hrají a dovádějí ve třídě 
„mrňousků“. 

Všichni za sebou máme náročný měsíc, 
ale troufám si říci, také kus dobře odvedené 
práce.

Podzim nám přináší úrodu z našich 
zahrádek. Ani naši malí zahradníci se 
sdružením zahrádkářů z Horní Suché 
nezaháleli a do školky přivezli ukázat 
výsledky jejich pilné práce. Výstavka ovoce 
a zeleniny v prostorách chodby se líbila 
nejen dětem, ale i rodičům. Ve třídách děti 

Za MŠ Eva Sliacká

Pomalu také uklízíme naši „školkovou“ 

zahradu. S úklidem na zahradě nám přišli 
pomoci starší kamarádi ze školy. V rámci 
pracovní výchovy sbírali spadaná jablka, 
pleli záhony, hrabali popadané větvičky 

s učitelkami připravovaly ovocné a zeleni-
nové saláty, vařily polévku, pekly brambory 
a jablečný závin. Všichni si pak společně na 
dobrotách pochutnali.

nám zahrát pohádku „O mlsné opičce“ 
dětem již známá a oblíbená dvojice Duo 
Šamšula. Dětem se pohádka líbila, zacvičily 
si, zasmály se, pobavily a herce odměnily 
pořádným potleskem. 

Vzhledem ke koronavirové situaci, zej-
ména nošení roušek v prostředcích hromad-
né dopravy a vnitřních prostorách, rušíme 
akce pro děti, kdy vyjíždíme z MŠ. Pro 
předškoláky jsme připravily Projektový den 
„Stavitelé mostů“ a „Malí zpracovatelé 
odpadu“, kdy v rámci tohoto projektu za 
námi přijelo divadlo z Hradce Králové s té-
maticky zaměřenou pohádkou „O prasátku 
Arturovi“. Dětem se divadlo líbilo, 
načerpaly z něj spoustu informací.

Přejeme všem v těchto nelehkých dnech 
hodně zdraví.

a listí, zametali chodníky. Za tuto pomoc jim 
všem, i učitelkám, patří naše velké 
poděkování.

Po prázdninách – kluci, holky, spěchejte do naší školky

Na základě omezení, 
která aktuálně platí v ČR, 

rušíme 
pro tento rok 

plánovaný 

lampionový průvod.

Marek Hradzki, předseda SRZŠ

ZRUŠENÍ VÁNOČNÍHO 
KONCERTU

Z důvodu nejisté situace ohledně epidemie COVID-19 
jsme se v letošním školním roce rozhodli zrušit 

prosincový Vánoční koncert ZŠ a MŠ Horní Suchá. 
Vzhledem k tomu, že se blíží 60. výročí otevření naší 
školy, chtěli bychom uspořádat Jarní koncert 2021. 

Věříme, že se situace uklidní a Jarní koncert se uskuteční.  
                                                                                                                           

Mgr. Markéta Domesová
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Péťa se postupně propracoval od závodů klubových k závodům 
celorepublikovým. Pro rok 2019 se stal čtyřnásobným mistrem 
České republiky ve vzduchové pistoli. Ve dvou disciplinách vyhrál 
Český pohár talentované mládeže a stal se dvojnásobným mistrem 
České republiky v kulových disciplinách. 

Na první pohled úplně normální kluk jako každý jiný, chodí na 
střední školu, rád jezdí na kole, ale již od dvanácti roků se šest let 
věnuje Petr Krajč z Horní Suché závodní střelbě. Dovedl ho k ní 
dědeček, který je Petrův největší fanoušek. 

Domovským oddílem je SSK Kovona Karviná, kde se od prvních 
střeleckých kroků dosud věnuje Péťovi trenér pan Václav Slanina. 
Cesta k dnešním výsledkům nebyla jednoduchá. Na začátku bylo 
třeba určit disciplínu, která, jak se říká, Péťovi sedne. Pan trenér 
rychle poznal, že pomalé disciplíny nebudou to pravé ořechové a za-
čal tréninky směřovat k rychlým disciplínám jako je rychlopalná 
pistole, standardní pistole 3x20 a sportovní pistole 30+30.

Tyto výsledky přispěly k tomu, že byl Petr jmenován pro rok 2020 
do dorosteneckého reprezentačního družstva. Za rok 2020 je čtyř-
násobným mistrem České republiky ve vzduchové pistoli, 
jednonásobný mistr České republiky v kulové disciplíně a rovněž 
obsadil druhé místo na mistrovství České republiky ve vyšší 
kategorii juniorů.

Do budoucna přejeme Péťovi hodně úspěchů jak v oblasti sportu, 
tak i v oblasti osobní.

5 ran po 1 ráně do terče. Během několika málo vteřin musí Péťa 
zasáhnout v každém terči nejlépe desítku.

Andrea Krajčová

Hlavní disciplínou Péti je rychlopalná pistole, která je založena na 
tom, že střelec má 8 vteřin na 5 ran, kdy je 5 terčů vedle sebe, dále se 
čas zkracuje na 6 vteřin a následně na 4 vteřiny. Pokaždé se střílí 

Několikanásobný mistr České republiky ve střelbě
pochází z Horní Suché

Oddílový výstup na Gerlachovský štít 2655 m

Gerlach je jednoduchý jen při výstupu z Batizovské doliny, kdy po přelezení Batizovské próby vede 
výstup  přímo žlabem do Batizovské priehyby a odtud kousek hřebenem na vrchol.

Výstup na Gerlach je pro většinu Čechů, Slováků a Poláků výzvou. Kdo však není organizovaným 
horolezcem, potřebuje k výstupu horského vůdce, který turistům pomůže s výběrem cesty, kterou 
mohou společně vystoupit na vrchol. Před námi takto vystoupili tři naši přátelé z havířovské nemoc-
nice, celková cena se pohybovala kolem 10 tisíc Kč.

Jen dva dny před naším výstupem 13. září spadl horský vůdce i s klientem při sestupu z Gerlachu na 
spodním okraji Batizovské próby a utrpěl těžké zranění končetin, o klientovi jsme nezjistili nic. V ten 
den spadl další horský vůdce i s klientkou z Velické stěny vypínající se naproti Gerlachu. Pád byl pro 
oba smrtelný. Výstup s horským vůdcem tedy není vždy nejbezpečnější, část vůdců tlačí čas a touha 
vydělat co nejvíce peněz.

Jinak je Gerlach velmi komplikovaný a rozlehlý horský masív, na který se zpravidla vystupuje jinou 
trasou, než se sestupuje. Většina horských vůdců s klienty vystupuje nahoru Velickou próbou, tzv. 
„normálkou“, která začíná kousek nad Sliezskym domem a patří mezi nejschůdnější túry s krásnými 
výhledy na všechny strany. Tuto trasu jsme si zvolili pro náš oddílový výstup na vrchol Gerlachov-
ského štítu, jelikož jsme měli mezi sebou méně zkušené lezce.

Ráno po páté jsme vyrazili z Tatranské Polianky a za hodinu a půl jsme stáli u Sliezskeho domu. 
Bylo krásné slunečné ráno, bez jediného mráčku a bezvětří. Ideální podmínky pro výstup na Gerlach, 
což mělo za následek, že to napadlo více lidí než jen nás.

Túra byla náročná, hlavně časově a pod neustálým sluníčkem i fyzicky. Sám jsem si zavzpomínal na 
zimní výstup 29. 12. 1989 ve čtyřčlenné skupině z již neexistujícího oddílu VK Lavina Horní Suchá.

Celkově lze vše shrnout jako skvělé zakončení pobytu na Slovensku v letošním roce, protože 
následující dny přišla opět uzávěra pro občany ČR.

Výstup a sestup byl místy obtížností II. UIAA, převýšení 1660 m a čas trvání túry 12 hodin.

Prošli jsme pod Večným dažďom a z Kvetnice zamířili pod Velickou próbu. Tady byla fronta 
horských vůdců s klienty a tak se čekalo, až všichni před námi vylezou 15 metrů vysokou skalní stěnu.

Z vrcholu Gerlachu se sestupuje většinou Batizovskou próbou na magistrálu u Batizovského plesa. 
Tak jsme sestoupili i my, odkud za hodinu a půl jsme přišli zpátky do Tatranské Polianky.

Michal Červeňák, zástupce předsedy HO Godula

V Sedielku nad Kotlom se nám otevřel pohled na východní část Vysokých Tater s Lomnickým 
štítem v pozadí, v další Štrbině pod Kotlovým štítem pak na západ v pozadí s Kriváněm. Poprvé jsme 
zahlédli vrchol Gerlachu. Vedl však k němu komplikovaný traverz žlábků a žeber Kotlového štítu a Ger-
lachovské věže do kotle Batizovského žlabu asi 50 m pod vrcholem Gerlachu. Výstup „Godulovců“ 
vedl přes Batizovskou priehybu a JV hřebenem na vrchol.



inzerce

Od

společenská rubrika

V říjnu své významné výročí slaví tito občané:

Oslavencům přejeme další příjemně prožitá léta plná zdraví, klidu a rodinné pohody.

Emilie Kratochvílová (91), Marie Woźnicová (90),
Valerie Gabzdylová (85), Hedvika Weiserová (85),

Jarmila Paříková (80) a Jiří Černý (80)
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