KRONIKA
Města Špindlerův Mlýn
rok 2016

Rok 2016 je pro zápis do Kroniky města Špindlerův Mlýn mimořádný tím, že se
začíná psát nový svazek této významné písemnosti.

Zpracováním a vyhotovením zápisu do špindlerovské kroniky byl v tomto roce
pověřen Jan Klimenta, který sice není zdejším rodákem ani trvale bydlícím
obyvatelem (narodil se a žije v sousedním Vrchlabí), ale se Špindlerovým Mlýnem je
spojena většina jeho profesního života. V tomto městě pracuje od roku 1994, se
čtyřletou přestávkou, do současnosti. Poslední čtyři roky pak působí na zdejším
Městském úřadě.

Rukou psaná kronika má své nezpochybnitelné kouzlo. V dnešní době však může
působit již trochu archaicky. Kronikář je proto přesvědčen, že je načase obsah jejích
řádek zpřístupnit širšímu obecenstvu. Do kroniky v její fyzické podobě nahlédne
ročně sotva několik jedinců, bylo by proto škoda nevyužít současných možností a
nevést kroniku současně i v elektronické, strojově čitelné podobě, aby si ji mohli
zájemci přečíst třeba i z domova a případně si v ní rychle a pohodlně najít potřebné
informace.

Výběr obsahu kroniky je vždy do jisté míry subjektivní. Kronikář čerpá převážně z
otevřených zdrojů informací, ale i z vlastních autentických zážitků. Kronika nemá
ambice obsáhnout úplně vše, co se na území města přihodí a dopodrobna to popsat.
Snaží se však pokrýt co možná nejširší škálu skutečností a událostí, zejména ze
společenského života města a jeho obyvatel, které by mohly v bližší či vzdálenější
budoucnosti čtenáře kroniky zajímat.

Rokem 2016, jak bylo uvedeno výše, začíná další svazek kroniky. Je proto vhodné
připomenout si některé základní údaje. Město Špindlerův Mlýn svědomitě vede, již
druhé volební období, starosta Bc. Vladimír Staruch. Funkci místostarosty vykonává
Ivan Bila (oba byli zvoleni za sdružení nezávislých kandidátů Pro náš Špindlerův
Mlýn). V Radě města je doplňují Adolf Klepš a Pavel Jirsa (zvoleni za TOP 09) a
Mgr. Hynek Dvořák (zvolen za ANO 2011). Členy Zastupitelstva města jsou dále
Michal Štantejský, Petr Mikuláš, Mgr. Libuše Pokorná, Tomáš Vrabec a Mgr.
Naděžda Žaludová (všichni za SNK  Pro náš Špindlerův Mlýn), Marek Fryš a
Valerián Spusta (oba za SNK  Doma 543 51), Alena Cingrová (za TOP 09), Martin
Jandura a Jiřina Hozáková (oba za ANO 2011). Všech 15 členů městského
zastupitelstva je (nebo alespoň v době voleb od obecních zastupitelstev v roce 2014
bylo) bez politické příslušnosti k jakékoli politické straně či hnutí.

Podle informací správního odboru špindlerovského městského úřadu byl na přelomu
roku 2015 a 2016 celkový počet obyvatel ve Špindlerově Mlýně 1.079, z toho 538
žen a 541 mužů. V předchozím roce 2015 se narodilo 6 “špindláků” (5 děvčat a 1
chlapec). Zemřelo 11 zdejších občanů (7 mužů a 4 ženy). Přistěhovalo se 19 lidí, vč.
9 dětí a odstěhovalo se 29 občanů (z toho 4 děti).

Podle slov starosty Vladimíra Starucha bude pro nadcházející rok 2016
špindlerovská radnice hospodařit s městským rozpočtem ve výši 71 milionů korun.
Jeho podstatnou část tvoří plánované investiční akce za zhruba 21 mil. Kč.
Konkrétně je plánována například rekonstrukce střešní krytiny, výměna stoupaček a
celková rekonstrukce kotelen v bytových domech č. p. 150 a 151 na Bedřichově (tzv.
Jawa). Dále je plánována oprava komunikace (včetně opravy podloží, odvodnění
komunikace i sousedních objektů a úpravy parkovacích ploch mezi bytovými domy)
na Bedřichově od penzionu Kraus, kolem domů č. p. 84 a 74 až k napojení na novou
komunikaci u mateřské školy. Rekonstruována má být též komunikace od staré
lékárny kolem stavby Luční dům a opraven bude další úsek komunikace na Rovinka.
Zásadní investicí by měla být výstavba nového autobusového nádraží, byly učiněny
kroky, aby bylo možno znovu zažádat o stavební povolení. Velice důležitá je změna

územního plánu č. 2, která umožní zahájení prací k výstavbě parkovacího domu u
přehrady Labská (realizace se předpokládá v letech 201617).

leden 2016

Přestože slavnostní otevření proběhlo již v prosinci předchozího roku, není možné
vynechat zmínku o tom, že se ve skiareálu ve Svatém Petru od této zimní sezony
2015/2016 rozjela nová vyhřívaná šestisedačková lanovka, krytá před sněhovými i
dešťovými srážkami tzv. modrou “bublinou”. U horní stanice lanovky na Pláních je
také na celou zimní sezonu otevřeno, údajně jako jediné v ČR, Ledárium 
klimatizovaná stavba ve tvaru igloo s výstavou ledových soch, které v souvislosti s
výročím sedmi set let od jeho narození odkazují tematicky na středoevropského
panovníka Karla IV. Akademický sochař František Bálek a jeho šest pomocníků zde
za dvanáct prosincových dní zpodobnili sochu samotného Karla IV., postavy jeho
čtyř manželek, hrad Karlštejn, gotické barevné vitráže a jiné artefakty. V ledáriu se
nachází celkem 340 ledových kvádrů, každý o hmotnosti 125 kg. Jsou zde také
pořádány koncerty vážné hudby, jako například koncert Dívčího pěveckého sboru
ZUŠ Karla Halíře ve Vrchlabí.
V rakouském Kitzbühelu převzal ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Čeněk Jílek
ocenění World Ski Awards za rok 2015 za nejlepší lyžařské středisko ČR. Dle
ředitelových slov vložil provozovatel špindlerovského skiareálu  společnost Melida,
a. s., do této zimní sezony přes 210 milionů korun. Jílek při té příležitosti zmínil i
největší připravovanou změnu: “Plánovaná investice za miliardu propojí lyžařské
areály Svatý Petr a Medvědín a nabídne do pěti let čtyřicet kilometrů sjezdovek”.
Ve dnech 14.  15. 1. se v našem městě konal 38. ročník mezinárodní soutěže
Horských služeb, jako Memoriál Jana Messnera a Štefana Spusty, ve kterém
startovalo 17 dvoučlenných družstev. Sjeli se ze všech pohoří ČR a zahraniční
účastníci dorazili z Polska. Podle zástupce náčelníka HS Krkonoše Pavla Jirsy
musely být závody z důvodu horší sněhové pokrývky přesunuty z Medvědína na
Hromovku. Fyzická etapa se skialpinistickou částí se odehrála první den na 17ti

kilometrové trati s převýšením 1.190 m ve směru od Hromovky přes Pláně na
Klínové boudy a zpět. Trasa obsahovala obří slalom, časovku a výstup na
stoupacích železech. Druhý den se na staré Hromovce jely tzv. “svozy” ve dvojici,
které zahrnovaly i ošetření “raněného” figuranta. Celkovými vítězi soutěže se stali
Michal Štantejský a Radoslav Groh z HS ve Špindlerově Mlýně.

V páteční večer 15. 1. si diváci v kinosále hotelu Vojenská zotavovna Bedřichov
vychutnali Divadelní komedii Manželský čtyřúhelník z repertoáru Fanny Agentury.
Herecké kvarteto ve složení Dana Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous a
Martin Kraus předvedlo, jak může dopadnout furiantská silvestrovská sázka a
následná neobvyklá výměna manželů.

V sobotu 16. 1. ve Špindlerově Mlýně odstartoval letošní ročník Českého
telemarkového poháru akcí Telemarková noc Špindl 2016. Dle Pavly Zavoralové z
pořádajícího spolku Kérkonošská Telechasa se celé odpoledne zdarma testovalo,
učilo a trénovalo. Workshopů zaměřených na zvládnutí telemarkové techniky se
zúčastnili pokročilí i začátečníci, dospělí i děti. K dispozici měli 30 párů lyží se
speciálním telemarkovým vázáním. Na start dvoukolového závodu Sprint Classic na
nasvícené sjezdovce se po 17té hodině postavilo 50 závodníků z celé ČR. Závod
sestával z obřího slalomu, skoku a běžecké části a v silné konkurenci mu kraloval
úřadující mistr republiky Ondřej Hegar (TJ Valašské Meziříčí) a domácí Míša
Klečková (Telemark.cz). Závodu telemarkových nadějí se zúčastnilo deset
odvážných dětí.
O víkendu 22.  24. 1. 2016 proběhl ve Špindlerově Mlýně 3. ročník Festivalu
ledosochání Špindlerovská zima. Na špindlerovském “náměstí” se díky zručnosti
sochaře Josefa Dufka z Jilemnice a jeho pomocníků ve druhé polovině ledna usadil
pán našich hor. Socha Krakonoše o výšce zhruba pěti metrů tvořila dominantu
centra města. V průběhu sobotního dne tři další sochaři, pod obdivným dohledem
veřejnosti, vykouzlili z ledových kvádrů snowboardistu, skialpinistu a sjezdaře. Další
ledové kvádry skrývaly zamražené sáňky, lyže a další zimní propriety. Náměstí oživili
svou rozcvičkou a ukázkou dobových lyžařských stylů lyžníci v historických

kostýmech, které ochotně nabídli k zapůjčení zájemcům o fotografie v retro stylu. Ve
fotostánku se nechali zvěčnit po svém plaveckém výkonu i otužilci z Červeného
Kostelce, Trutnova i ze sousedního Polska, kteří se za teploty vzduchu kolem 4°C
odvážně vrhli do čerstvě prosekané ledové tůně v Labi u Bílého mostu. Na pódiu
postupně diváky potěšilo vystoupení folklorního souboru Špindleráček, dvě divadelní
krkonošské pohádky a koncert rockové kapely KEKS. Efektní vyvrcholení programu
zajistili protagonisté ohnivé show PALI TCHI. Až do soboty, kdy proběhla hlavní
část festivalu, vydrželo počasí náležitě mrazivé. Hned v neděli se však výrazně
oteplilo a teploty nad nulou zůstaly i v následujících dnech, což ledovým sochám
neprospělo. V nejlepší kondici si je tak prohlédli zejména sobotní návštěvníci
samotného festivalu. Další doprovodný program probíhal ve skiareálu ve Sv. Petru i
na dalších místech Špindlerova Mlýna. Na trase “Buď fit” v Labském dole proběhl
tradiční, veřejnosti otevřený, závod v běhu na lyžích.

Festival ledosochání Špindlerovská zima

Do uvolněné funkce velitele jednotky požární ochrany JPO II Města Špindlerův
Mlýn byl Radou města, na základě výsledku z jednání o výběru nejvhodnějšího
uchazeče, jmenován Bc. Václav Ackermann, a to ke dni 1. 2. 2016.
Špindlerovská jednotka požární ochrany získala, na základě bezplatného převodu
schváleného zastupitelstvem města, od Střední a vyšší odborné školy požární
ochrany ve FrýdkuMístku nákladní hasičské vozidlo na podvozku Daewoo Avia,
vybavené výsuvným žebříkem s dostupnou výškou až 30 m. Doposud při zásazích,
kde byla potřeba výšková technika, přijížděla tato až z Trutnova. Špindlerovští hasiči
jsou přesvědčeni, že nové vozidlo v pořizovací hodnotě cca 3,7 mil. Kč přinese
rychlejší a bezpečnější zásahy.
Od ledna 2016 vstoupil v účinnost změněný a doplněný Návštěvní řád
Krkonošského národního parku, který samozřejmě platí i v katastrálním území
města Špindlerův Mlýn. Změny se týkají vjezdu a setrvání motorových vozidel na
území KRNAP  nový návštěvní řád stanovuje podmínky pro vjezd do III. a II. zóny
KRNAP, vjezd do I. zóny je nadále možný pouze na základě výjimky vydané
Správou národního parku. Byly upraveny podmínky pro splouvání krkonošských řek,
změny se týkají také cyklistů. Mimo jiné byl v návštěvním řádu nově vymezen pojem
“jízdní kolo”.

Na samém začátku roku 2016 leželo na hřebenech Krkonoš pouhých pár centimetrů
sněhu. Podle údajů Horské služby byly u Luční boudy 1. ledna naměřeny jen 3 cm
převážně čerstvého sněhu. V první polovině ledna se teploty pohybovaly jen mírně
pod bodem mrazu. Trochu štědřejší sněhová nadílka se objevila 14. 1., kdy připadlo
20 cm čerstvého sněhu. V dalších dnech padalo jen mírně (24. 1. dosáhla sněhová
vrstva celkových 68 cm), zato přituhlo  ranní teploty na hřebenech 19. a 22. 1 klesly
na 17, resp. 18 °C. Následujících šest dní od 25. do 30. ledna, kdy nespadla v
podstatě ani vločka, přineslo oteplení (teploty v 7 hodin ráno u Luční boudy se
pohybovaly v rozmezí 4 až +4 °C).

únor 2016
Již jedenáctý zimní pobyt studentů z Neumühler Schule (z německého
Schwerinu) ve Špindlerově Mlýně se v rámci dlouhodobé spolupráce s naší základní
školou uskutečnil na začátku února. České i německé děti společně hrály různé hry,
sjížděly sáňkařskou dráhu, lyžovaly, dokonce hrály i fotbal a hlavně komunikovaly v
německém anebo anglickém jazyce, přičemž se nejen pobavily, ale i navázaly
přátelství a dozvěděly se leccos o sobě navzájem i o sousední zemi.

Zastupitelstvo města odsouhlasilo, z důvodu nevyhovujícího technického stavu,
demolici objektu č. p. 254, nacházejícího se u parkoviště P3 u dolní stanice lanové
dráhy na Mědvědín, který je v majetku města a byl dlouhodobě pronajatý za účelem
provozování restaurace U Bernardýna. Restaurace ukončí svůj provoz na konci
dubna.

Rada města byla pověřena zastupitelstvem, aby vypsala veřejnou zakázku malého
rozsahu na vypracování projektové dokumentace stavby “Tělocvična základní
školy ve Špindlerově Mlýně” na pozemku p. č. 190/1 (louka pod spodní budovou
základní školy) dle zpracované urbanistickoarchitektonické studie, se kterou se
zastupitelé seznámili. V nedávné minulosti realizaci výstavby nové tělocvičny u horní
budovy základní školy potřebná nadpoloviční většina zastupitelů nepodpořila.
Naděje na získání nové tělocvičny s parametry odpovídajícími potřebám nejen pro
hodiny tělesné výchovy, ale i pro mimoškolní zájmové aktivity, tímto krokem znovu
ožila.

Ve skiareálu Svatý Petr se ve dnech 5.  6. 2. utkaly tři týmy hráčů póla v sedlech
jihoamerických poníků. Na dojezdu černé sjezdovky se totiž konal 3. ročník
koňského póla na sněhu Czech Snow Polo Masters, jehož letošní titul získal
PRESTIGE MODELS Polo Team, který reprezentoval organizátora a ,,tailor made
events" agenturu Prestige Models. Czech Snow Polo Masters 2016 nebylo jen
událostí sportovní, ale také společenskou. Večerní program zpestřily nádherné

modely návrhářky Miriam Janásové, obleky Uomo Napoletano a spodní prádlo
značky Werso.
V městské knihovně se 11. 2. uskutečnilo Valentýnské čokoládování  přednáška o
historii, výrobě a blahodárných účincích pravé čokolády od Ing. Marcely Krčálové,
spojená s ochutnávkou různých druhů čokolád a vín.
Sjezd zasněžené sjezdovky na horských kolech MTB Chinesse Downhill se ve
Svatém Petru konal v podvečer 20. února. Trofej pro vítěze si odnesl Michal Maroši.

MTB Chinesse Downhill

Na začátku února, konkrétně 3. 2. ležela na horách poměrně malá vrstva sněhu,
necelých 30 cm. Výrazněji připadlo jen 5. února  čerstvých 20 cm doplnilo sněhovou
pokrývku přibližně na ½ metru, který se “držel” s nepatrnými přírůstky a úbytky do
konce měsíce. Mrazivější rána přinesl závěr února  ve dnech 26.  28. 2. bylo v 7.00
h naměřeno 9 a 10 °C.

březen 2016

Město Špindlerův Mlýn, na základě doporučení Komise grantové a v souladu s
Metodikou pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Města Špindlerův Mlýn, schválilo v únoru a březnu poskytnutí dotací pro rok 2016
na činnost 18ti subjektů, zejména sportovních zájmových sdružení, v celkové výši
přesahující 800.000, Kč a téměř 90.000, Kč na pořádání 9ti akcí (rovněž převážně
sportovních). Dotace jsou vypláceny na základě podepsaných smluv, v souladu se
zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zastupitelstvem města byla schválena kupní smlouva na prodej pozemku p. č.
706/45 v k. ú. Bedřichov v Krkonoších, na základě které od města kupuje společnost
Služby města Špindlerův Mlýn s. r. o. uvedený pozemek, který leží na okraji
parkoviště P2 a sousedí se stávajícím autobusovým nádražím.

V sobotu 19. 3. se v prostorách Clarion Hotelu, v části Labská, konal
3. reprezentační ples města. O hudební doprovod se střídavě staraly kapely Geny
a Jam & Bazar. Plesající si kromě tanečních zážitků pochutnali na kulinářském
umění při bohatém rautu a shlédli vystoupení mistra ČR v moderní magii Ondřeje
Sládka a také temperamentní předtančení v provedení místních žáků. Pokud je
kronikáři známo, a to tam byl až do konce, nikdo se nepopral, ani židle vzduchem
nelétaly.
Od 15. do 20. března se ve skiareálu ve Svatém Petru konalo finále SnowJam FIS
Snowboard World Cup  světového poháru ve freestyle snowboardingu za účasti
týmů z 18ti zemí světa. Diváci podle slov Martina Černíka, zakladatele závodu a
bývalého českého reprezentanta, zažili akci plnou adrenalinu a zábavy, na které
nechyběly divácky atraktivní exhibice v disciplíně Big Air  Best Trick, kde byly k
vidění ty nejlepší skoky. V divácky zřejmě nejzajímavější ženské kategorii vyhrála
závod Silvia Mittermueller z Německa, která si po závodě pochvalovala skvěle
připravenou trať i perfektní atmosféru. Česká reprezentantka Šárka Pančochová
vybojovala krásné třetí místo.

Ve dnech 20.  25. 3. se na červené sjezdovce ve Svatém Petru a na slalomovém
svahu na Stohu konalo FIS World Criterium Masters  mistrovství světa v alpských
disciplínách (slalom, obří slalom a Super G) věkové kategorie 30+. Tváří tohoto MS
se stal dlouholetý úspěšný reprezentant a olympionik Ondřej Bank. Jednalo se
údajně o největší, nejdelší a nejmasovější lyžařskou akci letošní sezony v ČR.
Zúčastnila se jí necelá pětistovka sjezdařů a sjezdařek z 27 zemí světa. Podle Ivy
Kárníkové, project managera organizačního výboru mistrovství, jsme na našich
svazích mohli poprvé vidět například závodníky z Jižní Ameriky, Austrálie nebo
Japonska. Nejpočetnější zahraniční výpravou byli tradičně Rakušané, nejstarším
závodníkem (nar. 1925) Otto Krajňák ze Slovenska. Všechny tři mistrovské tituly
získali domácí lyžaři Alena Bouzková a Ludvík Vacek. Početná česká výprava
získala dohromady 31 medailí.

Poslední březnová sobota se v centru Špindlerova Mlýna odehrála v rámci
Velikonočního veselí ve znamení masek a historických kostýmů. Slavnosti zahájil
hrabě Harrach (ztělesněný Janem Nešněrou z Trutnova), kterého ovacemi přivítali
špindlerovští lyžníci. Jilemský spolek paní a dívek předvedl kérkonošskou historickou
módní přehlídku. Na počest vzácné návštěvy byl uspořádán rytířský turnaj. Šermíři si
“zbrojná pážata” vybrali z řad přihlížejících dětí. Po turnaji vyrazil hrabě Harrach s
početným průvodem na prohlídku města. Při té příležitosti si s ním místní hoteliéři
vyměnili zdravice a sladkým pohoštěním odměnili děti v maskách. Akci na náměstí
zpestřili bublináři, zábavné soutěže  chůze na chůdách, lukostřelba, běh na
sněžnicích  a velikonoční dílnička, která byla celé odpoledne v obležení tvořivých
dětí i dospělých. Hudební doprovod zajistila kapela Vacancy a zlatým hřebem byl
Elvis Presley & Revival Band. Přes ranní rozpaky se počasí vydařilo, a tak se
návštěvníci bavili v hojném počtu až do večerních hodin. V neděli proběhl na
dojezdu červené sjezdovky ve Svatém Petru závod pro děti do 15 let ve skicrossu,
kterého se za nádherného jarního počasí zúčastnilo 60 dětí.

průvod centrem města v rámci Velikonočního veselí

Městská knihovna na březen  měsíc čtenářů  připravila celou řadu akcí.
Přednášku Libuše Jobové o celostním přístupu ke zdraví, přednášku s promítáním
fotografií Libora Drahoňovského z jeho pobytu v Sýrii v roce 2010, promítání Jany
Tauchmanové pro pamětníky na téma “4 roční období v Krkonoších” a velikonoční
dílničku pro děti.
V sousedství budovy Městského úřadu Špindlerův Mlýn probíhá dostavba hotelu
Grand č. p. 183. Protože jde o stavbu většího rozsahu, stavební firma požádala o
udělení výjimky dle zákona o silničním provozu, aby mohla využívat na stavbu
těžších vozidel než dovoluje platná úprava. Město Špindlerův Mlýn dalo souhlas k
udělení výjimky, za předpokladu zatížení místních komunikací vozidly do maximální
celkové hmotnosti 25 t.

V březnu průběžně připadával sníh (výrazněji přispěl 9. březen s 20 cm čerstvého
sněhu; tento den i přituhlo  teplota v 7.00 h klesla na 9 °C) až na konci měsíce,

konkrétně 26. a 27. 3. byl u Luční boudy naměřen bez dvou centimetrů rovný metr,
což bylo pro tuto zimu maximum. Od 28. března už sněhu v podstatě jen ubývalo.
Ranní teploty se po celý březen, s výše uvedenou výjimkou, pohybovaly od 1 do
7 °C.

duben 2016
Na apríla prožily děti Noc s Andersenem v městské knihovně, tentokrát na téma
indiáni. Seznámily se třeba s knihou Škola malého stromu a s Michalem Štursou se
učily bubnovat. Knihovna pořídila i několik titulů audio knih, pro děti vyhlásila další
ročník akce Sběratelé perel a novou hru Po stopách krále Karla IV. z Prahy na
Karlštejn, které by měly podpořit touhu dnešních dětí po literatuře, nejen historické.
V dubnu knihovna dále uvedla přednášku rodiny Márových o cestě do západní
Ameriky a na Havajské ostrovy, genealogickou přednášku knihovnice Pavly Tůmové
Jak

začít

sestavovat

rodokmen

a

přednášku

MUDr.

Jana

Paloučka o

psychosomatické medicíně.
V prvních třech dubnových dnech hostil skiareál ve Svatém Petru Mezinárodní
mistrovství ČR v alpských disciplínách. Aleš Krýzl z pořádajícího Skiklubu Špindl
uvedl, že černá sjezdovka musela být na druhé kolo solená salmiakem, aby vydržela
při vysokých jarních teplotách a ostrém sluníčku v co možná nejoptimálnějším stavu.
Mezi muži zvítězil Kryštof Krýzl, který zvítězil nejen na domácím, ale i mezinárodním
šampionátu (ze slalomu má posledních pět titulů v řadě). Mezi ženami se z titulu
českého i mezinárodního radovala Kateřina Pauláthová.

Skiareál Špindlerův Mlýn nabídl nově sezónní skipas na další zimní sezonu
2016/2017 již v dubnu. Pro ty, kdo si jej “předplatí” do konce dubna, nabízí dle slov
ředitele Čeňka Jílka nejlevnější cenu sezónního skipasu v historii  pro dospělé za
4.990, Kč, pro juniory a seniory za 3.990, a pro děti za 3.490, Kč.

Město prodalo oba své ojeté služební osobní automobily Škoda Octavia Combi
zájemcům, kteří uspěli ve veřejné nabídce. Bezprostředně předtím zakoupilo nové
služební vozy shodné značky a typu, ale nové generace. Jsou opět vybavené,
v horském středisku osvědčeným, pohonem všech čtyř kol.

nové služební vozidlo v “městských barvách”

Společnost Elegua Consulting, s. r. o., Praha 3 nabídla městu v otevřené soutěži za
pozemek p. č. 234/2 o výměře necelých 3 tis. m2 v k. ú. Špindlerův Mlýn nejvyšší
cenu (přesahující 51 mil. Kč) a zastupitelstvo nechalo připravit kupní smlouvu na
prodej tohoto svažitého pozemku, který se nachází ve Svatém Petru, za restaurací
Skiareálu a sousedí s hlavní místní komunikací vedoucí z centra města dále do
Svatého Petra.

Cenu ředitele Správy KRNAP za rok 2015 převzali, mezi dalšími čtyřmi
osobnostmi, které přispěly k rozvoji Krkonoš a povědomí o našich horách,
špindleráci geobotanička Milena Kociánová a dlouholetý člen Horské služby
Krkonoše Roman Odvárko. M. Kociánová, odbornice světového formátu na téma

vznik a vývoj lavin v horském prostředí, která je oceňována zejména pro vynikající
odborné výsledky, svým velkým badatelským nadšením motivovala řadu studentů,
kteří se stejnému oboru začali věnovat. R. Odvárko ve Špindlerově Mlýně vyučoval
na základní škole, mnoho práce vykonal pro špindlerovské děti a tělovýchovu a od
roku 1957 obětavě pracoval v Horské službě Krkonoše.

Dubnové ranní teploty kolísaly většinou v rozmezí od +4 do 4 °C. Výrazně tepleji
bylo 4. a 5. dubna (dle záznamů Horské služby bylo u Luční boudy v 7.00 h ráno
naměřeno +8, resp. +9 °C). V závěru měsíce naopak ještě přituhlo, např. 8 °C
přineslo páteční ráno 29. 4. Na začátku dubna horské partie Krkonoš pokrývala
zhruba ¾ metrová vrstva sněhu. Připadlo jen občas pár “čísel”, ale celých 12 dní od
12. do 23. dubna nepřibyl sníh žádný. Jeden z posledních zimních záchvěvů přišel
27. 4., kdy spadlo ještě 10 cm sněhu. Na čarodějnice tak na hřebenech zbývalo
zhruba 30 cm sněhu.

Lavinový preventista Horské služby Krkonoše Pavel Cingr k zimní sezoně 2015/2016
uvedl, že tato sezona byla chudá na sněhové srážky. Na hřebenech Krkonoš
dosáhla sněhová pokrývka svého maxima až v průběhu března, a to pouze do
jednoho metru. V průběhu zimy je evidováno necelých deset lavin malých rozměrů,
při nichž nebyly zaznamenány žádné lavinové nehody.

květen 2016
Město pořídilo schodišťovou plošinu do Domu služeb č. p. 278 na společné
schodiště, vedoucí zejména do městské knihovny, která je mimo jiné využívána i
jako jediná volební místnost ve Špindlerově Mlýně, aby tak zajistilo bezbariérový
přístup do uvedených prostor.
Ve čtvrtek 12. 5. v městské knihovně přednášel geolog a speleolog RNDr. Radko
Tásler o hornictví v Krkonoších. V souvislosti s letos vzpomínaným pětistým
výročím od zahájení těžby rud ve Svatém Petru seznámil posluchače s historií a

zajímavostmi, týkajícími se těchto činností na území Krkonoš, včetně Špindlerova
Mlýna.

V polovině května otevřel hotel Harmony Club na Bedřichově pro veřejnost své
podzemní prostory bývalého protiatomového krytu, kde vybudoval expozici Muzea
studené války  Harmony Bunker Exposition. Tento unikátní kryt, který měl sloužit
vládě tehdejší Československé socialistické republiky, začal být budován v 80.
letech minulého století. Byl naplánován a vybudován pro zhruba 200 lidí. Měl
veškeré vybavení a zařízení k tomu, aby tam takovýto počet lidí mohl přežít případný
útok nukleárními zbraněmi. Kryt se rozkládá na třech podzemních poschodích. K
vidění jsou torza původního vybavení krytu, místnosti štábu, ložnice, civilní obrany a
ošetřovny, bývalé baterkárny, kde se nachází malá výstava pomůcek civilní obrany,
místnost

velína



srdce

celého

bunkru

vzduchotechnického zařízení.

Harmony Bunker Exposition  velín protiatomového krytu

a

zázemí

dodnes

funkčního

Z mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku, které se konalo 24.  25. května
v Karlových Varech, přivezl domů do Špindlerova Mlýna 12letý Vojtěch Vrabec dvě
bronzové medaile získané v kategorii kadeti, v soutěži jednotlivců a párů.
V sobotu 28. 5. byla ve Špindlerově Mlýně slavnostně zahájena letní turistická
sezona. Tentokrát “otevírání léta” proběhlo ve skiareálu Svatý Petr. U dolní stanice
lanovky se účastníci dozvěděli od pana Karla Kříže mnoho zajímavého o dřevě a
práci s ním a sami si vyzkoušeli, ručně anebo s pomocí motorové brusky, něco ze
dřeva vyrobit. K dispozici byl pumptrack pro cyklisty, přemostění nad údolím,
sommer tubing, disk golf, chůdy, ale také třeba dílnička s omalovánkami pro
nejmenší. Na Pláni, u horní stanice lanovky, se děti vyřádily na hřišti a cestou dolů
pak téměř všichni plnili úkoly na značených stezkách Mechová pěšinka nebo Cesta
stopaře.
Krkonoše letos již po třinácté křižují cyklobusy. Od 28. 5. zahájily provoz linky
autobusů, vybavené vleky s kapacitou minimálně na 25 jízdních kol. Tradičně velký
zájem cyklistů je o trasu z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna a na Špindlerovu boudu.
Provoz cyklobusů je rozvržen až do 29. 9.

Trvale žijící obyvatelé Špindlerova Mlýna a děti navštěvující zdejší mateřskou a
základní školu mohou od 31. 5. až do ukončení letního provozu lanovek využít
speciální zpáteční jízdenku za symbolických 10, Kč, a to vždy v úterý od 15.00 do
18.00 hodin, střídavě na lanovce Medvědín a Svatý Petr.

červen 2016
Červen přinesl i smutné zprávy. První červnový den ve věku 80 let zemřel pan Jiří
Pošmourný, který byl prvním a dlouholetým primášem lidové muziky folklorního
souboru Špindleráček. Jak vzpomínají dlouholetí vedoucí souboru Jana a František
Tauchmanovi, pan Pošmourný svými housličkami rozdával radost kolem sebe
desítky let.

V červnu také zemřela nejstarší špindlerovská občanka paní Božena Mejvaldová
v úctyhodném věku 101 let.
Spolek rodičů při ZŠ a MŠ ve Špindlerově Mlýně připravil Dětský den pod heslem “Z
pohádky do pohádky”. Předchozí vrtkavé počasí se umoudřilo a umožnilo využít
přírodní prostředí a členitý terén u horní budovy základní školy. Sto šest dětí
soutěžilo na deseti pohádkových stanovištích, kde plnilo připravené úkoly (například
Otesánek  pojídání sušenek z obličeje, Popelka  přebírání fazolí, čočky a hrachu).
Odměnou jim byly sladkosti, drobné hračky a další potřebné “užitečnosti”.
Město Špindlerův Mlýn se umístilo na 2. místě v soutěži “O čistou obec” v rámci
Královéhradeckého kraje v kategorii obcí od 301 do 2.000 obyvatel. Oproti loňsku si
o jednu příčku polepšilo. Obce soutěží ve sběru tříděného papíru, plastu a skla.
Získávají body podle hmotnosti vytříděného odpadu na obyvatele a rok. Kritérií je
více, hodnotí se také hustota sběrné sítě a tzv. účinnost tříděného sběru.
Špindlerovská Noc kostelů 10. června přilákala více než 200 diváků a posluchačů.
V kostele sv. Petra byla přístupná sakristie s výstavou liturgických oděvů,
historických i současných kněžských rouch. Bylo možno vystoupat na kůr s
historickými varhanami od firmy Rieger z roku 1905 i na kostelní věž se dvěma
zvony. Nechybělo občerstvení včetně opékání buřtů, ale hlavně bohatý kulturní
program, který připravily děti ze 6. a 7. třídy místní základní školy pod vedením paní
učitelky Lenky Dvořákové, kroužek klasické kytary pod vedením Renaty Rollerové a
členové místního hudebního seskupení Petach. Večer zakončila modlitba pod
vedením faráře Jiřího Šlégra.
V průběhu května a června v centru města proběhla postupná demolice objektu
Penzionu Labe (č. p. 21), který byl ještě do jara v provozu, včetně restaurace
(místním známé jako Krušovická, případně U sousedů) a obchodu se sportovním
oblečením v přízemí. Na místě má vyrůst úplně nový objekt s podzemním
parkováním.

demolice Penzionu Labe

V pátek 17. června ochotnický divadelní spolek Vlastík z Vrchlabí v kinosále hotelu
Vojenská zotavovna Bedřichov v komedii Synové Velké Metalice po více než sto
letech odkryli tajemství smrti Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. V režii Iva Farského
na pódiu tak ožily nejen události z krkonošských hřebenů Velikonočního pondělí roku
1913.
O víkendu 24.  26. 6. se konal již 25. ročník Špindlerovské pouti. Podruhé v řadě
se pouť odehrávala na parkovišti P2, které poskytuje dostatek prostoru pro velké
pódium, stánky s občerstvením i početné pouťové atrakce.
V pátek odpoledne, kdy po sérii studených deštivých dnů přišlo letní vedro a na
teploměru v centru “svítilo” 37 °C, startovalo 108 závodníků (51 dívek, 47 chlapců, 1
žena a 9 mužů) na 16. ročníku Pouťového běhu do vrchu. Kategorie rozdělené podle
věku se lišily délkou trasy od 60 do 850 m. Převýšení u nejdelší trasy, kterou si “užili”

dospělí závodníci, činilo 146 m. Startovalo se tradičně na “náměstí” v nadmořské
výšce 720 m.
Sobotní pouťový program zahájila dechovkou Podzvičínka, následovalo vystoupení
folklorního souboru Špindleráček, divácky velmi úspěšné vystoupení v podání
místních dětí z kroužku sportovní gymnastiky a aerobicu a dále akrobatická show
Vzdušný tanec “na šálkách”. Hudební duo Eva a Vašek pak potěšilo zejména starší
diváky (případní zanícení fanoušci a fanynky mladších ročníků nechť se neurazí).
Odpoledne v kočáru taženém koňmi přijel Krakonoš s početnou družinou skřítků a
víl, divadélko Romaneto uvedlo Krkonošskou pohádku a vystoupil zpěvák Dalibor
Janda a jeho dcera Jiřina Anna Jandová (kronikář si odnesl ponaučení, že pokud
ještě někdy bude u nás vystupovat Dalibor Janda, nesmí organizátoři zapomenout
včas mu nachystat do šatny pořádné zrcadlo, které tentokrát velice postrádal).
V podvečer rozproudili krev účastníků pouti hudebníci z latinské Ameriky  skupina
Carisma se Samba Carnevalem a kubánskou školičkou tance. Večer koncertovali
vrchlabští Jam & Bazar.

kubánská školička tance

V neděli se konala poutní mše svatá v kostele Sv. Petra, zatímco na pódiu na
centrálním parkovišti diváci, kteří podle názoru organizátorů mohli přijít v hojnějším
počtu, vyslechli koncert vrchlabské skupiny Vacancy, country kapely Album Band,
písničky převážně pro dětské publikum od tria Maxim Turbulenc a petříkovický
Benjaming´s Clan s reperotoárem ve stylu celtic pipes energy folk. Pouťový program
zakončila rocková kapela Vaťák s písněmi legendárního Kabátu.

dějiště špindlerovské pouti  parkoviště P2

V měsíci červnu proběhla oprava komunikace v ulici “spodní Okružní”, v úseku od
bytového domu Sněžka k Primátoru, kde bylo opraveno podloží, vyasfaltován
povrch, zajištěno odvodnění a zhotoveny žulové krajnice. Dále byla opravena
komunikace v úseku Labská  Rovinka, konkrétně bylo na zhruba kilometrovém
úseku od rozcestí na Rovinkách směrem ke Špindlerovu Mlýnu vyhotoveno
odvodnění a položen nový živičný povrch. Do těchto oprav komunikací město
investovalo celkem přibližně 3 mil. Kč.

Rada města v červnu schválila nový Ceník nájemného a práva stavby pro pozemky
ve vlastnictví města a také nová Pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města.
Zastupitelstvo města vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016,
o místních poplatcích, vše s účinností od 1. 7. 2016.

Zápis do kroniky za období leden  červen 2016

Bc. Jan Klimenta

Bc. Vladimír Staruch

zapsal

starosta

