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Vyhlášení dotačního programu na rok 2021

6. 1. 2017). Termín podání žádosti o dotaci 
je pouze v termínu od 17. 2. do 26. 2. 2021. 

Případné dotazy týkající se vyhlášení 
dotačního programu konzultujte, prosím, 
včas (na tel. 596 410 756, p. Renáta 
Slonková). 

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

Obec Horní Suchá vyhlásila dne 14. ledna 
dotační program „Spolufinancování kultur-
ních a sportovních akcí v obci Horní Suchá 
na rok 2021“, jehož cílem je spolufi-
nancování projektů za účelem rozvoje 
kulturní, sportovní, zájmové a umělecké 
činnosti společenských organizací, spolků 
a církví v obci Horní Suchá. Dotační pro-
gram s podmínkami včetně „Žádosti o dotaci 
z rozpočtu obce Horní Suchá“ je zveřejněn 
na internetových stránkách naší obce 
www.hornisucha.cz v sekci úřední deska. 
Žádost si můžete vyzvednout rovněž na 

sekretariátě obecního úřadu.
Upozorňujeme žadatele, aby věnovali 

zvýšenou pozornost věcné a formální 
správnosti žádosti a vypracovali ji dle 
„Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu 
obce Horní Suchá“, které nabyly účinnosti 
dnem 1. 1. 2016 (tyto jsou zveřejněny na 
webových stránkách obce Horní Suchá 
www.hornisucha.cz/dotace) a podmínek 
vyhlášeného dotačního programu a neza-
pomněli doložit k žádosti aktuální povinné 
doklady (viz příloha č. 1 výše uvedených 
zásad, která byla aktualizována usnesením 

Rady obce Horní Suchá s účinnosti dnem 

V rámci vyhlášeného dotačního programu 
je žadatel oprávněn předložit maximálně 
jednu žádost. 

Zpravodajství z naší obce vysílá TV Polar vždy každý pátek v 16:54 

hodin. Reprízy pak rovněž v pátek v 19:54, 22:54 a v sobotu také 

Aplikaci si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat ze dvou největ-

ších obchodů s aplikacemi zdarma u Google Play a App Store. 

Josef Žerdík, místostarosta obce

Jistě stojí za připomenutí také již spuštěná mobilní aplikace, 

která částečně kopíruje internetové stránky obce, aktuality, kalendář 

akcí, úřední desku, kontakty, internetovou TV, Informátor, foto-

galerii... Užitečná je ve své přehlednosti a přístupu k informacím. 

Milí spoluobčané, připomínám možnost sledování Miniexpresu 

Horní Suché. 

v časech 4:54, 7:54, 10:54 a 13:54 hodin. Reportáže naleznete také 

na webových stránkách TV Polar v sekci pořady – Miniexpres Horní 

Suché, a také na našich webových stránkách. Rádi přivítáme i vaše 

náměty, podněty či témata, která by vás mohla zajímat. 

Obec informuje

(Čerpáno ze zaslaného oznámení Českých dráh, a.s.)

Z důvodu postupného snižování tržeb je od 1. ledna 2021 ukončen prodej jízdních dokladů v železniční 

zastávce Horní Suchá. Cestujícím bude v této neobsazené zastávce umožněn nákup jízdních dokladů ve 

vlaku u průvodčího bez přirážky. Cestující si mohou jízdní doklady zakoupit také na webových stránkách 

nebo využít aplikace Můj vlak či e-shop ODIS.

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

Zrušení prodeje jízdních dokladů v železniční zastávce Horní Suchá

Život��v��obci Školství SportSpolečenská
rubrika
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Bližší informace naleznete také na webových stránkách kraje Zprávy-Moravskoslezský kraj (msk.cz). 

Mgr. Andrea Zach, manažer sociálních služeb, Magistrát města Havířova

Infolinka 800 720 210 –  provozní doba denně 8:00 – 18:00 hodin, linku zajišťují zaměstnanci krajského úřadu.

Od pátku 15. 1. spustil Moravskoslezský kraj bezplatnou telefonickou linku pro seniory ve věku 80+ na pomoc s registrací očkování proti 
COVID-19 v Reservaticu. 

Princip pomoci: seniorovi, který má přístup k internetu, pomůžeme se v aplikaci zorientovat a zaregistrovat, seniorovi, který nemá 
přístup k internetu, zavedeme informace do aplikace po telefonu. 

Informace k pomoci seniorům s registrací proti očkování COVID



číslo�1�•�2021�•�strana�3 život�v�obci 
 

Milí spoluobčané, dovolte mi seznámit 

vás s činností naší výjezdové jednotky SDH 

Horní Suchá za rok 2020. Byl to rok, a to mi 

jistě dáte za pravdu, zcela výjimečný, 

nejenom pro naši jednotku, ale pro nás 

všechny. 

Strojníci nadále prováděli údržbu techni-

ky a absolvovali kondiční jízdy. Cisterna 

prošla v letošním roce inovací: v kabině 

byla provedena úprava sedadel na dýchací 

přístroj značky DREGR a celé vozidlo 

prošlo celkovou údržbou. Cisterna CAS 24 

Renault Midlum v letošním roce ujela 

celkem 633 km a přečerpala 16 000 litrů 

vody. Naše druhé vozidlo, DA Peugeot, 

ujelo v loňském roce 2 310 km. 

V roce 2020 došlo k 32 mimořádným 

událostem:

• 14 požárů: 6x hořela skládka DEPOS, 

ale také autobus, osobní vozidlo, chata na 

okraji lesa, zahořela tráva, les, hořela 

kuchyňská linka a také odpad v popelář-

ském voze.

• 13x technická pomoc: spadané větve na 

komunikaci, vyvrácené stromy, odchyt 

hada, zkrat na bojleru, kapající radiátor, 

kočka na stromě, zatopené sklepy, olejová 

skvrna na silnici.

• 2x ostatní pomoc: transport pacienta do 

sanitního vozidla, čerpání laguny.

V průběhu celého roku odpracovali 

strojnicí na údržbě a při opravách techniky 

celkem 24 hodin a odpracovali rovněž 10 ho-

din brigád v požární zbrojnici.

Toto  je tedy činnost praktické práce 

výjezdové jednotky SDH Horní Suchá za 

uplynulý rok.

• 2 plané poplachy.

velitel JSDH Horní Suchá

Potom k nám dorazil virus COVID-19. 

Tehdy se pro výjezdovou jednotku změnil 

režim. V průběhu roku byly veškeré před-

váděcí akce naší techniky zrušeny a zru-

šena byla rovněž tématická cvičení, která 

měla probíhat na zdejších základní školách. 

Také veškerá školení, která měla proběh-

nout, byla z důvodů ochranných opatření 

zrušena. Zaměřili jsme se tedy pouze na 

nejnutnější činnosti. 

Rostislav Krhovjak, 

• 1 záchrana zvířat: vytažení kočky z žumpy.

Začal normálně. Jednotka se již tradičně 

připravila podle plánu odborné přípravy pro 

výcvikový rok 2020, vycházejícího z po-

kynu generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR, což znamená, že 

každý člen měl absolvovat 40 hodin odborné 

přípravy. Členy požárních hlídek ještě 

proškolila paní Ing. Latečková na budovu 

Dělnického domu, která je  hlavní budovou 

pro konání kulturních akci v obci. 

Sbor dobrovolných hasičů JSDH Horní Suchá

Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i provedená 
digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce 2020. Tímto 
úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel 
pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování 
parcel a ke změně výměry parcel.  

V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani 
z nemovitých věcí, často přitom řeší své problémy s přiznáním 
osobně na finančním úřadě a jeho územních pracovištích. Z důvodu 
zamezení dalšímu šíření onemocnění COVID-19 však nebude v lednu 
2021 možné osobní projednání těchto daňových záležitostí na 
finančním úřadě ani jeho územních pracovištích (jako tomu bylo v mi-
nulých letech). Občané přesto o konzultace se zaměstnanci ani o po-
moc s problémy při  vyplnění přiznání nepřijdou. Se svými dotazy 
se na zaměstnance mohou obracet telefonicky, e-mailem nebo 
vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém 
územním pracovišti. Speciální telefonické informační linky, 
zřízené na každém územním pracovišti, zajistí všem tazatelům 
odpovědi na položené otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí 
místních poměrů. Odpovídat na dotazy občanů a firem budou na 
zřízených infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní všech 
územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech 
denně od 4. ledna 2021. 

Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 
2021? Nechoďte kvůli tomu na finanční úřad, raději na své územní 
pracoviště zavolejte, napište nebo si informace vyhledejte na 
webových stránkách. Vyplněná přiznání, prosím, vkládejte do 
sběrných boxů.

Finanční úřad proto zveřejňuje čísla speciálních informačních 
linek, kam mohou občané i firmy volat od 4. ledna 2021 své dotazy 
ohledně problematiky daně z nemovitých věcí takto: v pondělí a ve 
středu (od 8:00 do 6:30 hodin), v úterý a čtvrtek (od 8:00 do 14:30 
hodin) a v pátek (od 8:00  do 13:30 hodin).

K problematice dále uvádíme:
V pondělí 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z ne-

movitých věcí na rok 2021 a také možnost přihlásit se k placení 
této daně na rok 2021 prostřednictvím soustředěné inkasní 
platby obyvatelstva (SIPO). 

Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků 
pozemků, zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek 

(včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2020 z druž-
stevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí 
všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské 
stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází na území 
Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité 
věci k 1. 1. 2021.

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci 
nemovitostí, kteří v roce 2020 všechny nemovitosti nebo část svých 
nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, 
darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také 
bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost 
komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání 
daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2021 vlastníky nemo-
vitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 
2020 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2021 
nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za 
nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravsko-
slezský kraj. 

V roce 2020 byly prováděny v některých katastrálních územích 
pozemkové úpravy a revize údajů katastru, na základě kterých také 
došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel 
a slučování pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách 
skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování 
rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na obecním 
úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost podat Finančnímu 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, přiznání k dani z nemovitých věcí 
dle stavu k 1. lednu 2021. 

Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslez-
ském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Pokračování na straně 4
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V lednu své významné výročí slaví tito občané:

Antonie Biedrawová (93), Olga Konopková (85),
Tadeáš Guznar (85), Brunon Funiok (80) a Marie Surovcová (80).

společenská rubrika

V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně 
z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji 
s e  v š e m i  i n f o r m a c e m i  a  n o v i n k a m i  n a  s t r á n k á c h 
www.financnisprava.cz.

o využití této služby naleznete více informací na stránkách 
www.financnisprava.cz/email.

Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) 
zpřístupněnou datovou schránku nebo má-li zákonnou povinnost 
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání 
podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem 
daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na 
www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí 
se však podává pouze v listinné podobě.

Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání 
daňového přiznání elektronickou aplikaci na adrese 
www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z ne-
movitých věcí na rok 2021 vyplnit automatizovaně s nápovědami, 

kontrolami, automatickými součty a také jej lze vytisknout. 

Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí 
kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové 
bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto 
způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psa-
ní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko 
nesprávně provedené platby.  

Ing. Petra Homolová, 

úřadu pro Moravskoslezský kraj v  uplynulých letech a nezměnily 
se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu 
nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy 
nebo výše místního koeficientu není sama o sobě důvodem pro 
podání daňového přiznání. 

tisková mluvčí Finančního úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je 
poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která 
bude občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 
2021, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi 
potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu 

Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat bez osobní 
návštěvy úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.

Daň z nemovitých věcí na rok 2021 je splatná do konce května 
2021.  

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského 
kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovi-
tých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat 
daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu 
nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy 
došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu 
pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.

Podrobné informace o místních koeficientech stanovených 
obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete na všech územních 
pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Celkem 37 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 7 obcí 
stanovilo místní koeficient ve výši tři (Roudná pod Pradědem, 
Nošovice, Malenovice, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, 
Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve výši 
čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní 
koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, 
Staré Hamry, Stonava).   

Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu 
placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. V případě 
zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách 
www.financnisprava.cz/sipo.

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemo-
vitosti na území obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2 až 5. 
Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé 
druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich 
souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2021 využilo možnosti 
stanovit místní koeficient 52 obcí v Moravskoslezském kraji. 

Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické 
situace aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro placení daní v hoto-
vosti na územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací je 
výhledově nutno počítat také v dalších měsících.

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

Pokračování ze strany 3
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I když byl loňský rok celkem úspěšný, 
doufáme, že tento rok bude ještě lepší.

FB: Spolek Velká Náruč, Horní Suchá

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

Renáta Češková
https://velkanaruc.cz/ 

kolegyně z Opavy. V prosinci jsme roznesli 
mikulášskou nadílku 64 dětem a uspořádali 
vánoční besídku s rozdáváním dárků.

Přejeme všem hodně zdraví a úspěchů.

I když byl minulý rok takový, jaký byl, 
přesto jsme toho stihli poměrně dost. 
Připomeňme si to nejdůležitější a zalistujme 
na chvíli pomyslným loňským kalendářem.

Založit nový dětský pohybový kroužek 
Šmoulínci (pro děti od 3 do 10 let) se ukázalo 
jako výborné rozhodnutí. Už v únoru Šmou-
línci vystupovali v mateřské školce a v březnu, 
společně s taneční skupinou TSU-Junior, 
v Dělnickém domě k MDŽ. 

V květnu jsme mohli po nucené pauze 

s klaunem. 

Červencem začaly naše „akční“ prázdniny. 
Děti se zapojily do velkého úklidu v parku 
(finské domy), samozřejmě že odpad třídily. 
Jeli jsme na plánovaný výlet do Štramberku, 
malovali na kamínky, podnikli jízdu na 

V červnu jsme se společně vypravili do 
Brna. V rámci prohlídky muzea děti doká-
zaly, že jsou šikovné nejen v tanci, ale i v „di-
vadelním umění“. Zahrály si pohádku O ví-
lách z kouzelného lesa, přičemž scénář k po-
hádce si vymyslely samy. S koncem školní-
ho roku jsme začali organizovat různé 
příjemné podvečerní workshopy s panem 
Firlou a dalším hostem, rozhodli jsme se 
dětem číst na pokračování a loučení se 
školou jsme zorganizovali v parku.

a s dodržováním platných protiepidemic-
kých opatření zase otevřít. Děti mohly 
znovu navštěvovat zájmové kroužky, doučo-
vání českého jazyka, matematiky a fyziky, 
zavedli jsme i odpolední svačinky. 

Nový kalendářní rok jsme začali tím, že 
jsme pro děti otevřeli odpolední družinku, kde 
mohou kvalitně trávit svůj volný čas, a také 
odpolední doučování. Ještě v lednu se nám 
podařilo uspořádat veselý dětský karneval 

Shrnutí roku 2020 ve spolku Velká náruč

Září je nejkrásnějším měsícem v roce. A my 
jsme byli moc rádi, že můžeme jít do školy 

z Komunitního centra seniorů Ostrava a za-
zářili také ve Frýdku-Místku. Prázdniny 
jsme společně s kamarády zakončili 
tanečním vystoupením a parádní oslavou.

kolech až do Stonavy. Velkou radost nám 
udělal pan Ferenc svým pozváním do Karvi-
né na výstavu obrazů, kde měly děti z našeho 
spolku taneční vystoupení.

Celý srpen byl na krásné akce opravdu 
bohatý. Hned ze začátku měsíce jsme s turis-
tickým kroužkem pořádali výlet do Hradce 
nad Moravicí. Byl to nádherný a poučný 
výlet s milou paní vedoucí Mirkou. V prů-
běhu celých prázdnin probíhaly taneční i di-
vadelní zkoušky. A vyplatilo se. Taneční 
skupina TSU-Junior a Šmoulínci zrealizo-
vali své připravované vystoupení. Dalším 
divadelním a tanečním vystoupením jsme 
vykouzlili úsměv na tváři milým lidičkám 

a pokračovat v tom, co nás baví a naplňuje. 

V říjnu jsme se fotili. V listopadu jsme se 
zúčastnili on-line soutěží „Ukaž, co umíš“ 

Znovu jsme rozjeli doučování, taneční 
skupina TSU-Junior měla vystoupení v Or-
lové, malovali jsme vodovými barvami a nej-
hezčí obrázek umístili v prostorách 
Sušanky, zrealizovali jsme první taneční 
soustředění na Tyře. 

a vyhráli - cenu nám přivezly osobně 

A ještě jedna prázdninová perlička. Byli 
jsme v televizi! Šikulové si vybrali děti z na-
šeho spolku jako hlavní protagonisty svého 
úspěšného televizního pořadu. Měli jsme 
opravdu velkou radost.

Zbývající tři měsíce utekly jako voda. 
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Během prosince proběhlo několik kurzů, rodiče tvořili vánoční 
výzdobu, kterou pak děti vyzdobily naše Komunitní centrum.

Vzhledem k tomu, že stále probíhá distanční výuka, tak v našem 
Komunitním centru stále nabízíme individuální doučování dětí, 
které je využíváno v plné míře. Noví zájemci se mohou stále hlásit!

Volnočasové aktivity pro děti jsme měli otevřené minimálně, ale 
i tak si to děti užily. Hned, jak to bude možné, tyto aktivity opět 
otevřeme.

Momentálně jsou naše služby v omezeném režimu, ale věříme, že 
se brzy vrátí do režimu normálního.

V prosinci jsme se plně věnovali přípravě Mikulášské nadílky, 
kterou jsme připravili pro 164 dětí a 63 seniorů z Horní Suché. 
Nadílku jsme rozdávali na hřišti u finských domků, musíme 
pochválit rodiče i děti, že dodržovali stanovený harmonogram a vše 
proběhlo naprosto perfektně. Záznam z naší nadílky jste mohli 
shlédnout v Miniexpresu Horní Suché na televizi Polar.

Na závěr chceme všem popřát v novém roce hodně štěstí a hlavně 
zdraví.

Děkujeme všem, kteří jsou s námi a kteří nám pomáhají.

Poradna Spolku Tulipán je vám v případě potřeby k dispozici, 
můžete se na nás kdykoliv obrátit a my vám rádi pomůžeme.

Vanda Holubová, předseda Spolku Tulipán

Prosinec u nás v Tulipánu



Mgr. Marcela Szlachtová
a vše daly do malých plastových kelímků opatřených šňůrkou na 
zavěšení. Po ztuhnutí je šly věšet na stromy v okolí školy. Tam, kde 

se to nepodařilo, rozdrobené položily ke stromům. Se zájmem 
pozorovaly přilétající sýkorky a hned se o nich něco dozvěděly od 
paní učitelky. 

A protože zima se přihlásila o slovo, tak ti nejmenší za vydatné 
pomoci třídní učitelky Mgr. Lenky Machancové a pana údržbáře 
Richarda Hirmera tvořili pro ně závěsná krmítka.

Nastal nový rok a do školy se vrátili pouze prvňáčci s druháky.  

Děti ve třídě smíchaly semínka určená jen pro ptáčky s tukem 
v našem okolí.

Tak vlastně propojily přírodovědu, pracovní výchovu spolu s prací 
ve dvojicích. Nenásilnou formou se učí starat o přírodu a zvířátka 

Staráme se o ptáčky
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Coronavirová pandemie změnila nejrůznější tradiční akce mnoha 
spolků i sportovních klubů, a tak se rodí nové.  Stanou-li se tradicí, 
ukáže čas. My jsme na Silvestra tradičně vystupovali na Rozsutec, 
ale komplikace s negativními testy na Covid 19 nás k cestě na 
Slovensko odradily. Někdo v oddíle řekl: Tak založme novou domá-
cí tradici, třeba na Nový rok. Jsme horolezecký oddíl Godula, tak 
zahájíme nový horolezecký rok otvíráním cvičných skal v lomu 
Godula prvním slaněním. 

v Komorní Lhotce přímo ve spádnici cvičných skal.

Několik nadšenců se hned dohodlo na srazu 1. ledna v 11 hodin u na-
šeho oddílového kamaráda Martina Fujtíka, který si koupil dům 

Sešla se nás třetina členů oddílu. Zatímco Horní Suchá byla 
ponořená do mrazivé mlhy, v Ligotce svítilo slunce a bylo nad 

nulou. Od Martina za potokem vede strmý chodník přímo pod stěnu. 
V lomu nebylo živé duše, jen my z horolezeckého oddílu Godula. 
Vybudoval jsem netradiční slaňovací bod na statné bříze mimo tra-
diční slaňovací stanoviště s kruhy, ale nad nejkrásnější částí 
cvičných stěn, kde mám s Gustavem Psennerem z roku 1966 dva 
pěkné prvovýstupy. Prožili jsme vzrušující první den v roce 2021 
a nejpěknější slaňování Martina Fujtíka a Jaroslava Kroupy vám 
představuji na fotografiích.

Godula je malá, ale naše. Vyrostlo na ní mnoho horolezců z HO 
Dolu Prez. Gottwald i pozdějšího VK Lavina. Začínal tu také můj 
žák z  hornického učiliště PDG Jiří Švejda, vyhlášený ČSHS v roce 
1987 nejlepším horolezcem Československa.  

Jozef Vričan, předseda oddílu

První letošní slanění „Godulovců“ na Godule
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a bezpečně provedli v HO Godula vám 
řeknu v tomto článku.

a pro větší pocit jistoty dostaly cepíny. 
Základní výcvik proběhl na zledovatělém 
svahu a výstup na Cima Presena vedl opět 
strmým exponovaným hřebenem. Holky 
jsme jistili lanem.  Káji v polovině strmého 
exponovaného hřebene začalo být špatně. 

Jozef Vričan, předseda oddílu

Naším oblíbeným lyžařským eldorádem 
je ledovcová oblast na jižním okraji Jižního 
Tyrolska na pomezí Trentina a Lombardie, 
a také lyžování na ledovci Presena. Přímo 
nad horní stanicí se vypíná štíhlá pyramida 
vrcholu Cima Presena (3069 m). Na tento 
kopec, pokrytý od severu strmým ledovcem 
Presena Oreientale, jsem jako první vyvedl 
Katku Borejovou. Křehké puritánské 
dívence půjčila pevné pohorky Xenie 
Waśniowská a já jsem ji vybavil horo-
lezeckou výstrojí. Na strmém úbočí nad 
lanovkou jsem ji naučil správně chodit s mač-

kami na nohách, pak jsme strmým východ-
ním hřebenem  vystoupili na vrchol. Káča 
neskrývala radost a nadšení z rozhledu. 
Musel jsem jí pojmenovat všechny výrazné 
vrcholy od Ortelru (399 m) přes Cima 
Presenella (3558 m) po Mt. Adamello 
(3559 m), dominujícímu vpravo nad le-
dovcem Mandron. Nad jeho východním 

okrajem trůnil štít papeže Jana Pavla II – 
Cima Giovanni Paolo II (3313 m). Papež 
vystoupil na vrchol z ledovce Mandron, 
kam byl dopraven helikoptérou. O dva dny 
náš výstup chtěli napodobit lyžaři ze 
Šenova a Petřvaldu bez maček. Jejich 
pokus však skončil v polovině hřebenu 300 
metrovým pádem jižními srázy jednoho ze 
členů skupiny a zásahem italské horské služ-
by s helikoptérou.  

Další naše oddílové dítě Veronika 
Červeňáková zažila svůj křest s železnými 
hroty na podrážkách bot v létě na 
Hallstattském ledovci při sestupu z Dach-
steinu (2995 m). Před zahájením výstupu 

Z expozice kolem se jí zvedal žaludek a mu-
sel jsem s ní sestoupit do sedla. Beatka 
srdnatě bojovala s ledovým větrem i ledem 
pod nohama a nakonec se svým dědou 
Jirkou Waśniowskim vystoupila v zimě na 

vrchol své  první třítisícovky.

Jak a kde začít
Horolezectví v Tatrách nebo Alpách má 

dvě hlavní podoby: letní a zimní lezení. 
Zatímco v Alpách se mnohdy ani v létě 
neobejdeme bez cepínu a maček (stoupací 
železa), v Tatrách tyto věci potřebujeme jen 
v zimě. Tatry, na rozdíl od Alp, nabízejí 
dlouhé nástupy dolinami v hlubokém sněhu, 
což si s dětmi nemůžeme dovolit. Alpy jsou 
provázané hustou sítí lanovek do značných 
výšek, odkud většinou začínají sjezdovky 
na ledovcích. Nad horními stanicemi se 
obyčejně vypínají relativně „nízké“ třítisí-
covky, vhodné k výstupu na mačkách.

O rok později jsme na stejném kopci 
provedli výcvik dalších dvou dětí HO 
Godula. Nejmladší Beatce Waśniowské 
bylo 9 let, Káji Burové o dva roky více. 
Bylo jasno, teplota -18° C a foukal ledový SV 
vítr. Holkám jsme pečlivě upevnili mačky 

s Verčou jsme museli nejdříve překonat 
hlubokou rozsedlinu mezi ledovcem a stě-

nou a poté volně lézt skalní stěnou (obt. II.) . 
Volné lezení tu slouží k zastrašení nezku-
šených feratistů. K prvnímu ocelovému 
lanu feraty Schulteransteig nám v dese-
timetrové hladké stěně pomohlo několik 
ocelových kolíků a poté už pomoci lana, 
pohybujíc se neustále poblíž strmé hrany, 
jsme po půlhodině lezení dosáhli polici 
Mecklenburgband a po ní traverzem na 
místo, kde se naše ferata spojila s tradiční 
nástupní trasou z Hallstattského ledovce. 
Na tento strmý led jsme sestoupili zajiš-
těnou cestou Randkluft – Steig. Tady jsme 
museli nasadit mačky již na stěně před 
okrajovou trhlinou. Dále až k obrovské 
trhlině v ledovci jsem obě holky – matku 
Sylvu a dceru Veroniku, jistil lanem, které 
jsem sbalil až po překonání ledovcové trhli-
ny sněhovým mostem. Právě tady 8. března 
2020 zahynulo v lavině pět Čechů. Byli v ní 
tři ženy ve věku 27, 30 a 37 let a dva muži ve  
věku 28 a 46 let. Vysoké hory jsou fantas-
ticky krásné, ale pro nezkušené hlavně 
velice zrádné.

Se vstupem dětí do horolezeckého oddílu 
se jako horolezec dříve či později dostanete 
k myšlence vzít na zimní výstup i děti 
našich členů, zasvětit je do tajů této alpi-
nistické aktivity a ukázat jim nádherná 
místa vysokohoří. Jak jsme to elegantně 

Poprvé s dětmi na mačkách


