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červenec 2016
V sobotu 9. července, v rámci již tradiční akce Mlynářovy toulky, si zejména děti
užily zhruba tříkilometrový vycházkový okruh Mlynářův výšlap. Na trase je totiž
čekala řada úkolů, které jim zadávaly pohádkové postavy. Princezně nalovily ryby, s
rytíři a loupežníky si zašermovaly, zastřílely z praku i kuše, ozkoušely chůzi na
chůdách. Mnozí účastníci využili výhodné nabídky a “odskočili si” povozit se na
bobové dráze. V městském parku, kde si po návratu děti vybraly malou odměnu, se
následně vyřádily na obří katovské nafukovací klouzačce a vychutnaly si dvě
pohádky v provedení divadla Koňmo. Vystoupil zde také folklórní soubor
Špindleráček. Nemohl chybět ani špindlerovský mlynář, který absolvoval celý
“výšlap” i s naloženým trakařem.

FS Špindleráček se špindlerovským mlynářem

Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR ve Špindlerově Mlýně npor. Bc. Ondřej
Kubát, který zdejší oddělení vede od loňského roku, zrekapituloval bezpečnostní
situaci v našem městě, zejména za období předchozího roku. Uvedl, že ze 14
plánovaných tabulkových míst policistů slouží aktuálně na oddělení ve Špindlerově
Mlýně 12 policistů, včetně vedoucího a jeho zástupce. Během léta by měli chybějící
dva policisté přibýt. V roce 2015 byl, právě i vzhledem k uvedenému personálnímu
stavu, nepřetržitý výkon služby od května do listopadu zajišťován ve spolupráci s
hlídkami Obvodního oddělení PČR z Vrchlabí. V zimní sezoně zde výkon služby
posilovala hlídka Dopravního inspektorátu Trutnov a policisté úzce spolupracovali i
se strážníky Městské policie Špindlerův Mlýn.
Za rok 2015 bylo ve Špindlerově Mlýně evidováno 95 trestných činů (o 35 více než v
roce 2014), jejich objasněnost však stoupla na 73,68% - u 70ti trestných činů byl
zjištěn pachatel. Nejčastěji se jednalo o majetkovou trestnou činnost, došlo k nárůstu
zejména vloupání do hotelových pokojů a provozoven a k nárůstu krádeží
motorových vozidel, kterých bylo v roce 2015 v našem městě odcizeno 5. Do konce
zimní rekreační sezony jejich počet stoupl na 11, z nichž 2 vozidla byla vypátrána.
Za rok 2015 místní obvodní oddělení zadokumentovalo 830 přestupků, z nichž 708
bylo vyřešeno v blokovém řízení (byly uloženy pokuty v celkové výši přes 426 tisíc
Kč), 86 oznámeno správnímu orgánu a 36 odloženo. Ve většině případů se jednalo o
přestupky v dopravě, proti majetku, ale i proti občanskému soužití. Došlo k
výraznému navýšení počtu řidičů přistižených při řízení motorového vozidla pod
vlivem alkoholu (43 případů v roce 2015) nebo jiných návykových látek (44 případů).
Letos bylo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek přistiženo dosud 37 řidičů.

V sobotu 30. července se v Krkonoších jel cyklistický závod Bike Cup Harrachov ze
série Bike Cup 2016. Nejdelší trať, určená pro nejdrsnější a nejodvážnější
závodníky, kteří se nebojí extrémní fyzické zátěže, která vedla i na území našeho
města, měřila 138 km s celkovým převýšením 5.262 m. Vedla z Harrachova do
Rokytnice nad Jizerou, poté do Špindlerova Mlýna, a dále krajinou polských Krkonoš
a jejich podhůří přes Piechowice. Odměnou pro jezdce byly přírodní skvosty, které
lemovaly jejich trasu. Vodopády, Sněžné jámy, lomy, zámky, skalní útvary, zelené
hory

i

malebné

kostelíky.

Závodníci

pokračovali

do

lázeňského

města

Świeradów-Zdrój, kde se mohli osvěžit léčivými prameny. Do Harrachova se pak
vraceli po hřebenech Jizerských hor.

srpen 2016

Ideální počasí (teploměr kolísal kolem 20 °C, na hřebenech ještě níž a lehce
pofukovalo) přispělo v sobotu 6. srpna, podle slov tiskové zprávy závodu, téměř
čtyřem stovkám statečných účastníků Krkonoše Sky running marathonu k
výjimečnému zážitku. Náročná trať měřila 49 km s převýšením kolem 2.500 metrů.
Závodníci zdolali Hromovku a Pláně, úbočí Kozích hřbetů, krkonošské hřebeny i
údolí. Závod nedokončilo jen pár jednotlivců. Po většinu závodu vedl jihomoravský
Jiří Čípa, který ale, dle vlastních slov, kolem 43. km zabloudil a asi 6 km si naběhl.
Vítězem se nakonec stal Vrchlabák Radoslav Groh (nar. 1989) s časem 4:24:29 hod.
Nejrychlejší ženskou závodnicí byla Kristýna Chmelková (nar. 1987) z olomouckého
klubu (5:44:30). Junioři zdolávali 23 km s převýšením přes 1.600 m. Z nich se
nejlépe umístil David Novák (nar. 1998, čas 2:24:28 hod.) a Naty Mynářová (nar.
2000, 2:45:06).

Ve středu 10. srpna, ve svátek sv. Vavřince, se na jeho oslavu uskutečnila národní
pouť na Sněžku. Ze Špindlerova Mlýna se, v čele s vrchlabským děkanem P. Jiřím
Šlégrem, vydalo asi 25 poutníků, kteří před cestou obdrželi od otce Jiřího požehnání.
Někteří z nich si u nedávno opravené kapličky Poslední večeře Páně, která se
nachází u cesty mezi oběma budovami zdejší základní školy, vzali kamínky, které
potom symbolicky zanechali na vrcholu Sněžky. U Rennerovy studánky P. Šlégr
posvětil vodu, kterou si poutníci nabírali do přinesených nádob. Výpravu doprovázel
Mgr. Jakub Kašpar, náměstek ředitele Správy Krkonošského národního parku, který
během putování poskytl zajímavý výklad o přírodních krásách a historii Krkonoš. Na
cestě od Luční ke Slezské boudě vydatně pršelo. Na úpatí Sněžky se k procesí
připojovali poutníci z Polska. V poledne byla na prostranství vrcholu naší nejvyšší
hory zahájena bohoslužba za účasti biskupa královéhradecké diecéze Mons. Jana
Vokála, polského biskupa Stefana Cicheho a dalších dvaceti kněží z českých i

polských farností. Na začátku bohoslužby bylo přečteno poselství od prezidenta
Polské republiky Andrzeje Dudy. I když při bohoslužbě samotné nepršelo, celá pouť
byla chvílemi doprovázená nepřízní počasí a na letní období i značným chladem (na
Sněžce byly pouhé 4 °C). Přesto však pouť, dle slov P. Šlégra, jistě splnila svůj účel
a přítomní se s díkůvzdáním Bohu za všechny dary a krásy hor a s radostí v srdcích
rozloučili a vydali na cestu domů.

Na “točnu” v údolí Svatého Petra byl umístěn hornický vozík, který má symbolicky
připomínat pětisté výročí počátků těžby rud ve Svatém Petru.

hornický vozík na “točně” ve Svatém Petru

Sobotní odpoledne 20. 8. v parku na pravém břehu Labe v centru města patřilo
Letnímu Špindl-festu. Děti si užily klasickou loutkovou pohádku v méně klasickém
podání Divadla Katka. Umělci zpestřili divákům představení tím, že je často aktivně
zapojovali do děje. Svým vystoupením navázala sólová a muzikálová zpěvačka,

někdejší finalistka soutěže Česko hledá Superstar, Michaela Nosková, která na
začátku nonšalantně vyřešila technický problém s ozvučením tím, že si “unplugged”
zazpívala s několika odvážnými dětmi. Mini festival završil koncertem se svou
kapelou Michal Šindelář, mj. bývalý bubeník Katapultu.

“brouci na talíři” na Festivalu jídel

O víkendu 26. - 28. srpna se ve Špindlerově Mlýně uskutečnil 2. ročník Festivalu

jídel s podtitulem Jak se vaří v Krkonoších. Festivalu se zúčastnilo celkem 15

restaurací, které nabízely hostům speciální festivalová menu. V sobotu se na
špindlerovském náměstí za skutečně letního počasí (teploměr na hodinách ještě
před 16tou hodinou ukazoval 37 °C) v rámci festivalu konala doprovodná akce, kde
se ve stáncích prezentovala některá z místních gastronomických zařízení. Hotel
Start zde nabízel například domácí borůvkovou a malinovou limonádu, festivaloví
hosté ochutnali výpečky z divočáka, se zelím se sušenými švestkami a
bramborovým knedlíkem či domácí chléb se škvarkovou pomazánkou z restaurace
Benada hotelu Clarion nebo třeba výtečné borůvkové koláče, napečené na hotelu
Horal. Mohli si také zakoupit suvenýry z resortu sv. František, který zastupovala

Erlebachova bouda. Za příjemného jazzového doprovodu kapel Just Now! a The
Grooves návštěvníci festivalu se zájmem shlédli originální kuchařskou show Brouci
na talíři a ochutnali nutričně bohatou “stravu budoucnosti” - moučné červy,
potemníky, sarančata, šváby a dokonce dva štíry, převážně osmažené a podávané
se zeleninovým salátem. Zpočátku leckoho nadšení očividně opouštělo, ale většina
návštěvníků i návštěvnic si nakonec tuto mimořádnou ochutnávku nenechala ujít.
V průběhu letních prázdnin byla zrealizována rozsáhlá rekonstrukce komunikace na
Bedřichově u domů č. p. 74 a 85, v úseku od penzionu Sport po most u mateřské
školy (ulice Horalů). Náklady rekonstrukce činily cca 5,5 milionu korun. Bylo
opraveno podloží, položen nový živičný povrch, upraveny krajnice, vybudován
chodník, vyznačena nová kolmá parkovací stání, včetně vodorovného dopravního
značení, zmírněn sklon komunikace a zajištěno odvodnění.
Město také v letních měsících, z důvodu častých a opakujících se technických
problémů, zajistilo v bytových domech č. p. 150 a 151 na Bedřichově (tzv. Jawa)
kompletní obměnu střešní krytiny a celkovou rekonstrukci kotelen, včetně výměny
plynových kotlů, a v některých bytech i výměnu topných těles. Náklady na tyto
opravy přesáhly celkem 3,5 milionu korun.
Přes letní prázdniny byla také položena nová střešní krytina na budovách základní
školy - na jídelně a na Lesním domě, kde se nachází městské byty pro učitele, za
celkovou částku zhruba 900 tisíc korun.
Zastupitelstvo města zasedalo i v srpnu, kdy schválilo Dohodu o vzájemné
partnerské spolupráci Města Špindlerův Mlýn s německým Městem Marktoberdorf.
Vzájemné partnerství má především rozvíjet vzájemné vztahy v oblastech
ekonomiky, obchodu, kultury a sportu a podpory cestovního ruchu.
Zastupitelstvo také vydalo dle stavebního zákona, formou opatření obecné povahy,
Změnu č. 2 Územního plánu Špindlerův Mlýn. K této změně sdělil v rozhovoru pro
Špindlerovské noviny ředitel Skiareálu Čeněk Jílek, že “pokud bude schválena
odpovídající změna Územního plánu Špindlerova Mlýna, v příštím roce bude stavba
parkovacího domu, silničního přemostění, dvou terminálů, dvou nových lanových

drah a dvou nových sjezdových tratí kompletně realizována”. Zároveň bylo v rámci
této změny navrženo doplnění cyklostezky po obou březích Labe mezi centrem
města a hrází přehrady Labská.
Letos v srpnu uplynulo 5 let od požáru Petrovy boudy na hřebenech Krkonoš. Po
jedné z nejstarších horských bud, která stála nad Špindlerovým Mlýnem dvě století a
v posledních desetiletích víceméně chátrala, zbyly jen základy a sklepení (torzo
boudy i nadále zůstává kulturní památkou). Nejstarší zmínka o letní boudě pro
přechodné ubytování pastevců v místě pozdější Petrovy boudy jsou z konce 18.
století. První skutečnou boudu pro celoroční obývání zde postavil až v roce 1811
Johann Pittermann.
Od května 2016 začala výstavba nové Petrovy boudy, termín dokončení je stanoven
na konec roku 2019. Podle informací Tomáše Kučery z idnes.cz současný majitel
Petrovky, pražská společnost Snowy Chalet, počítá s celkovými náklady na obnovu
kolem 120 milionů korun. Letos plánuje stihnout dokončit hrubou stavbu obou budov,
které budou nový objekt tvořit. Podoba novostavby má vycházet z historického
rozmístění původních objektů Petrovy boudy z roku 1887.

stavba nové Petrovy boudy na fotografii Zdeňka Horáka

V srpnu oslavila své 99. narozeniny paní Božena Mrázková a kulatou 90ku paní
Irena Maternová a Anna Neumanová.

Koncem srpna se v Krkonoších, konkrétně na Erlebachových boudách, dle informací
Správy KRNAP s pravděpodobností hraničící s jistotou, vyskytoval vlk, respektive
vlci. Důkazem jsou právě na enklávě Erlebachových bud nalezené pozůstatky dvou
čerstvě narozených telat, které ohledali pracovníci Správy KRNAP a dle zjištěných
skutečností jednoznačně stanovili, že zvířata byla ulovena přinejmenším dvěma vlky.
Většinu masa, odhadem asi 50 kg, zkonzumovali během jediné noci. Vlci do Krkonoš
pravděpodobně migrují ze Saska a přilehlých polských Borů dolnoslezských. Výskyt
vlků v Krkonoších byl poprvé po dlouhé době zaznamenán v roce 2000, četněji je
registrován od roku 2009. Odborníci usuzují, že v případě Erlebachových bud se
nejspíše jednalo o migrující smečku. Vlk obecný však pro svou přirozenou plachost
neútočí na člověka a raději se mu zdaleka vyhne.

září 2016
Začal nový školní rok 2016/2017. Dle informací od ředitele Základní školy a
mateřské školy Špindlerův Mlýn Mgr. Petra Libřického nastoupilo v tomto školním
roce do mateřské školy 55 dětí, na I. stupeň základní školy 88 dětí a na druhý stupeň
48 dětí.
Od jara až do září byla postupně zrealizována další etapa rekonstrukce kanceláří v
budově

Městského úřadu Špindlerův

Mlýn, konkrétně kanceláří

vedoucí

majetkového odboru a tajemníka v 1. patře a kanceláře referentů finančního odboru
ve 2. patře. Kromě nezbytných stavebních úprav byly kanceláře vybaveny novým
nábytkem v jednotném duchu. Po loňském zateplení a nové fasádě budovy se tak
dále proměňuje k lepšímu i interiér, ve kterém se příjemněji cítí zaměstnanci i
“klienti” úřadu.

Soboty v měsíci září měly zejména sportovní charakter. 3. září se uskutečnil již 15.
ročník cyklistického závodu Špindlerovka-cup, jehož trasa o délce 10,7 km, jak už

napovídá název, vede ze Špindlerova Mlýna na Špindlerovu boudu. Na start u
čističky odpadních vod se letos v 10 hodin dopoledne postavilo 64 závodníků a
závodnic (38 mužů, 9 žen a 19 dětí). V pozdně letním teplém počasí byl absolutně
nejrychlejší Petr Javůrek z týmu Apache Loko Trutnov s časem 0:25:06 h,
nejrychlejší ženskou závodnicí byla špindlerovská Kateřina Drhová (0:31:51 h) a z
dětí Petr Hetfleiš z týmu Mapei Merida Kaňkovský (0:30:04 h).
10. září v 11 hodin odstartoval v centru města na Bílém mostě (v nadmořské výšce
715 m) 1. ročník Běhu k Mohyle Hanče a Vrbaty. Trasa o délce 9 km s převýšením

696 metrů vedla k dolní stanici lanové dráhy Medvědín, po sjezdovce vodovodní
cestou na Horní mísečky a Masarykovou silnicí k Vrbatově boudě. Za polojasného
počasí se na ni vydalo 46 závodníků a závodnic. Nejrychlejší z nich byl Přemysl
Ježek (nar. 1982) ze Slovanu Liberec, který k mohyle na Zlatém návrší (1.411 m. n.
m.) dorazil za 48 minut a 49 sekund. Ze závodnic to za 49:06 min. zvládla
nejrychlejší Táňa Metelková (nar. 1972) z královéhradeckého Sokola.

běh k Mohyle Hanče a Vrbaty

V sobotu 17. září se ve skiareálu Svatý Petr odehrál běžecký Den na maXXimum.
Závod na 9ti kilometrové trati (podle mapy to bylo dokonce 10,2 km), která vedla ze
Svatého Petra do centra města, přes Bedřichov, lesem na Labskou (část města,
nikoli boudu), dolů na přehradní hráz a po levém břehu Labe a následně Dolského
potoka zpět do skiareálu, nejrychleji zaběhl Ondřej Fejfar (v čase 37:37 min.). V
ženské kategorii zvítězila Gabriela Veigertová (45:09). Dopoledne si mohli dospělí i
děti vyzkoušet seběh malého hanku sjezdovky. Počasí bylo, navzdory relativně
nepříznivé předpovědi, slušné. Pršet začalo až navečer po závodu. Přesto, a také
navzdory velké propagaci akce, se hlavního závodu zúčastnilo jen 37 závodníků a
závodnic. Sportovní program doplnily koncerty českých kapel Skyline, Eddie Stoilow
a Dilated. Ani tyto kapely však mnoho mnoho diváků nepřilákaly.

Před budovou ústředí Horské služby Krkonoše ve Špindlerově Mlýně došlo 23. 9. k
odhalení památníku Otokaru Štětkovi, prvnímu náčelníku Horské služby, u
příležitosti 100. výročí jeho narození. Tato událost se konala za účasti významných
představitelů města i regionu, současných členů HS i jejích veteránů a dalších
početných příznivců a přátel. Dle slov náčelníka HS Krkonoše Adolfa Klepše byl na
památník použit neopracovaný dominantní kámen s reliéfem ostrého hřebene hor,
který byl objeven při úpravě terénu u cesty ve Strážném. Doprovodného slova se ujal
veterán HS Špindlerův Mlýn Roman Odvárko, který se i s dalšími kolegy podělil o
vzpomínky na Otokara Štětku. “Oťan”, který byl náčelníkem HS od roku 1953 až do
konce svého života v roce 1975, podle slov svých kolegů hory i svou práci velice
miloval. Všichni pamětníci, kteří s ním byli v přátelském nebo pracovním vztahu, na
něho vzpomínají jako na společenského, vzdělaného, klidného člověka. Každý
zdůrazňuje jeho úžasnou skromnost, umění jednat s lidmi, přičemž si dokázal
zachovat vlastní důstojnost a přirozenou autoritu.
Místní horské služby se letos týká ještě další výročí. Od dokončení budovy ústředí
sídla HS Krkonoše ve Špindlerově Mlýně, které vystavěl národní podnik Konstruktiva
v letech 1970-71 na návrh autora Ing. Arch. Jiřího Siegela, uplynulo letos 45 roků.
Podle veterána HS Jaroslava Hovorky měl Otokar Štětka nepopiratelnou zásluhu i
na iniciativě k výstavbě nového sídla HS a při zajišťování jejího financování.

Při uvedené příležitosti dále proběhl křest knihy Doc. Františka Koláře “Červení
andělé”, která je věnována historii Horské služby v českých zemích. Kniha je
sestavena z archiválií získaných v oficiálních archivech, ale i z četných podkladů
soukromých sběratelů historických materiálů. Významným zdrojem byl i veterán HS
Přemek Kovářík. Shromažďování materiálů a práce na finální podobě knihy zabraly
autorovi, který je historikem Českého olympijského výboru, tři roky.

památník Otokaru Štětkovi

Poslední zářijovou sobotu se na Medvědíně konal již 4. ročník Drakiády. Letos se
vítr “nestyděl” zafoukat a tak dospělí i děti řádně provětrali početné hejno draků,
povětšinou koupených, ale ve vzduchu se objevilo i několik vlastnoručně vyrobených
kousků. Hned u dolní stanice lanovky byla pro děti připravená dílnička, kde si
namalovaly svého draka a nahoře jej potom přihlásily do výtvarné soutěže. Z
vystavených draků porota vybrala a odměnila ty nejzdařilejší. Vyhodnoceni byli i
nejlépe či nejdéle létající draci a drobné odměny se dostalo každému dítěti, které se
drakiády zúčastnilo. Skiareál vyšel vstříc speciálními cenami jízdného na lanovku,

kdy děti s drakem jely úplně zdarma a jejich dospělý doprovod vyjel lanovkou na
Medvědín za 80 nebo i zpátky za 150 korun. Pro ty, koho náhodou pouštění draků
nebavilo, a pro chvíle, kdy moc nefoukalo, byly připraveny soutěžní disciplíny jako
stavění kostek obřího domina, překážková dráha anebo třeba skákání v pytlích.
Oblačné až polojasné počasí akci přálo, a tak šla v podvečer většina účastníků dolů
po sjezdovce pěšky. Celkem se letos na drakiádě sešlo kolem 80ti dětí a dospělých.

vyhlášení vítězů jednotlivých soutěží Drakiády

Zastupitelstvo města v září schválilo poskytnutí finančního daru ve výši necelých 28
tisíc korun na nákup monitoru životních funkcí pro potřeby ordinace praktického
lékaře ve Špindlerově Mlýně. Přístroj, který obsahuje kromě monitoru vitálních
funkcí, jako je EKG, měření saturace krve kyslíkem, neinvazivní měření krevního
tlaku a kapnometrie také defibrilátor, přispěje zdejšímu praktickému lékaři MUDr.
Petru Novákovi k rozšíření diagnostických i terapeutických možností při péči o
pacienty.

Zastupitelstvo dále schválilo Kupní smlouvu se společností Hotel Saint Peter s.r.o., z
Prahy 3 na prodej pozemku o výměře 2.777 m2 za cenu převyšující 51 milionů korun.
Záměrem nového majitele je na tomto svažitém pozemku, který se nachází ve
Svatém Petru mezi místní komunikací spojující tuto část města s centrem a zdejším
skiareálem, vybudovat hotel.

Na zářijovém jednání zastupitelstvo také schválilo smlouvu o podnájmu pozemků
mezi nájemcem Janem Safínem z Vrchlabí, podnájemcem komanditní společností
NORMA z Prahy 10 a Městem Špindlerův Mlýn jako vedlejším účastníkem. Pan
Safín končí s provozováním prodejny potravin ve Špindlerově Mlýně ke konci září a
od října společnost NORMA zahájí rekonstrukci objektu, a to jak vnitřní, tak i jeho
venkovní části. Otevření nové provozovny je plánováno k začátku zimní sezóny.
V září se ve Špindlerově Mlýně konalo pracovní setkání krkonošských
informačních center. Setkání, které proběhlo v místní knihovně a následně
pokračovalo exkurzí ve Svatém Petru, včetně cesty lanovkou na Pláň a zpátky dolů
pěšky po naučných stezkách Mechová pěšinka a Stezka stopaře, zorganizovalo
městské Turistické informační centrum. Obsahem jednání bylo, kromě prezentace
novinek skiareálu na nadcházející zimní lyžařskou sezonu, zejména vyhodnocení
velmi úspěšné letní turistické sezony. Bylo konstatováno, že se do Krkonoš ve větší
míře vrátili Češi a Slováci. Početnými návštěvníky byli také Holanďané, Poláci, místy
i Izraelci a Francouzi. Naopak v počtu německých turistů byl letos v létě
zaznamenán úbytek. Návštěvníci ve zvýšené míře žádají o rady, co a jak o dovolené
podnikat. Vrátil se zájem o tištěné propagační materiály, zejména pak o tematicky
zaměřené mapy.

říjen 2016

Marosana End of the Season

O víkendu na přelomu září a října se ve Špindl bikeparku ve Svatém Petru poprvé
konal bajkový festival Marosana End of the Season - spojení bajkových závodů,
koncertů a parties - zakončení závodní sezony pod vedením Michala Marošiho. Akce
začala pátečním tréninkem na enduro a podvečerním pumptrackem na dřevěné
dráze u lanovky a večerními koncerty Time Shifters a Mr. Loco. Sobotním prologem
byla tři kolečka na pumptracku. Endurové tratě v bikeparku zahrnovaly všechny tři
dráhy, které park nabízí. Enduro “dal” nejlépe Ondra Junek (nar. 1986). Podle slov
Keliho na serveru dolekop.com byl odpoledne na programu “TopRide Slopestyle
složený z dropu, ploutve s doskokem narychlovací boule, dirtu s třemi odrazy,
quarterem a závěrečnou spinou”. Tuto disciplínu vyhrál Kuba Vencl. Závěrečný best
trick ovládl Dan Miler “hustým fróněm”. Pokud, tak jako kronikář, trochu plavete v
bajkerském slangu, možná Vás to přiměje se s ním blíže seznámit. Sobotní party s
vyhlášením vítězů hudebně podbarvily kapely Problem a Status Praesents. Na

neděli vymyslel Maroši bikercross na sjezdovce. Jelo se “loket na loket” s
hromadným startem po deseti lidech. Nechyběly pády téměř celé desítky jezdců.
Deštík pomohl tomu, že dráha dost klouzala. Na start se postavilo celkem přes 80
jezdců. Vítězem desetikrosu byl sám Michal Maroši, který “když to klouže, tak fakt
umí”.

Za ideálního podzimního počasí se první říjnový den běžel ve Špindlerově Mlýně
Horský půlmaraton. Start a cíl byl v malebném prostředí na hrázi přehrady Labská.
Běželo se na trasách o délce 21 nebo 11 km v kategoriích ženy a muži a mezi nimi i
běžci se psem. Trasa vedla z přehrady do Michlova Mlýna, odtud pokračovalo
náročné stoupání přes Krásnou pláň na Pláně, odkud se kratší trasa vydala dolů
přes Hromovku a závěr už se běžel skoro po rovině přes Tabulové boudy zpátky na
hráz. Delší trasa z Plání pokračovala přes Klínové boudy a kolem Stohu po
svážnicích do Svatého Petra a pak už se půlmaratonci napojili na konec kratší trasy.
Celkem se na kratší trati proběhlo 30 běžců a běžkyň, z toho 3 se psy, a na
půlmaratonové trati 79 závodníků a závodnic, z toho také 3 “psí spřežení”. Vítězi
půlmaratonu se stali zástupci ročníku narození 1985 Jan Ježek (s časem
01:36:55,94) a Zuzana Šormová Janoušková (02:02:37,14). Závod na 11 km vyhráli
František Vagenknecht (nar. 1977, čas 00:53:15,88) a Jana Mikešová (nar. 1991,
01:03:20,16).
Ve dnech 7. a 8. října se konaly volby do zastupitelstev krajů. Ve Špindlerově
Mlýně přišlo vhodit do urny svůj hlas 310 voličů. Jen 3 hlasy neuznala volební
komise jako platné. V aktuálním špindlerovském voličském seznamu bylo 877 jmen,
takže účast v těchto volbách jen lehce překonala 35%. Jediný volič se dostavil
odvolit s voličským průkazem z jiného volebního obvodu. Ve Špindlerově Mlýně
nejvíce hlasů (64) dostala volební strana Starostové a Východočeši, jejíž “dvojka”
Ing. Jan Sobotka, starosta sousedního Vrchlabí, dostal 26 přednostních hlasů. Na
druhém místě zde skončilo ANO 2011 (55 hlasů) a na třetím TOP 09 (52 hlasů). Z
kandidátky TOP 09 dostal nejvíce (27) přednostních hlasů současný špindlerovský
radní a náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš, který se s celkovými 863

přednostními hlasy posunul na kandidátce z 5. na 2. místo a do krajského
zastupitelstva se probojoval. Následně se stal předsedou krajského Výboru pro
sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity.
Do zastupitelstva Královéhradeckého kraje se dostalo celkem 9 politických uskupení,
z nichž nejvíce mandátů (13) získalo ANO 2011, 6 mandátů potom ČSSD, po 5ti
mandátech ODS a Koalice pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, Hradecký
demokratický klub a Volba pro město).

V neděli 9. října vyšli poutníci od kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně na jubilejní
10. pouť ke kapličce sv. Františka z Assisi, kde od 14ti hodin sloužil mši svatou
hlavní celebrant pomocný biskup Mons. Josef Kajnek. Na Erlebachově boudě bylo
připraveno pouťové pohoštění a k poslechu zahrála špindlerovská hudební skupina
Petach.

Z Mistrovství Evropy v individuálních musherských disciplínách, které se
konalo 15. - 16. října v Novém Městě na Moravě na 5ti kilometrové trati, náročné
svým výškovým profilem, přivezla do rodného Špindlerova Mlýna stříbrnou medaili
v kategorii scooter Václava Kuříková. Protože musherský sport, byť v něm současná
česká reprezentace patří v Evropě na vrchol, není masově sledovanou sportovní
disciplínou, dovolí si kronikář čtenářům upřesnit, že v kategorii scooter závodí
koloběžkář v zápřahu s jedním nebo dvěma psy.

V průběhu října se žák špindlerovské školy Vojta Vrabec s úspěchem zúčastnil ve
věkové kategorii kadetů dvou významných závodů ve sportovním aerobiku. O
prvním říjnovém víkendu se na Mistrovství ČR v Praze umístil na 4. místě v kategorii
jednotlivců a s Eliškou Pechmanovou z Plzně získali v kategorii párů stříbro. Od 18.
do 21. října pak na MS ve Vídni soutěžil v kategorii jednotlivců a se stejnou
partnerkou v kategorii párů. Domů do Špindlerova Mlýna z Mistrovství světa přivezl
2 bronzové medaile.

Vojta Vrabec na MS ve sportovním aerobiku ve Vídni 2x bronzový

22. října v 11 hodin odstartoval ze špindlerovského “náměstí” již 25. ročník Malé
ceny Špindlerova Mlýna, který byl mj. zařazen do letošního Českého poháru běhu
do vrchu. Čtrnáctikilometrová trať s převýšením 794 m, s jednou rychlostní a čtyřmi
horskými prémiemi vedla přes Hromovku, Svatý Petr, sjezdovku Krakonoš, nad
Horním Pramenem, po svážnici Medvědína a pod hotelem Montana zpět do centra.
Zvítězil Vít Pavlišta (nar. 1985) z AC Slovan Liberec, kterému na to stačilo 56 minut
a 5 sekund, a který vybojoval i všechny horské prémie. Z běžkyň byla v cíli nejdříve
Gabriela Veigertová (nar. 2000) z SK Slavia Jičín (1:19:51). Na poloviční trati potom
vyhrála Pavlína Černá (nar. 1980) ze Spartaku Rokytnice nad Jizerou (0:51:24) a v
mužské kategorii Roman Procházka (nar. 1976, 0:55:10) z Běžeckého klubu České
spořitelny. Závodníků a závodnic se letos zúčastnil rekordní počet 125, z toho jich 95
běželo delší trať. Za Běžecký klub České spořitelny, který byl letos zastoupen
nejpočetněji (57 závodníků), startoval i sympatický Američan černé pleti Dzian
Patience, který před 10 lety vyhrál Maraton v americkém Bostonu. U nás obsadil 3.
místo. Špindláky na trati reprezentoval junior Jakub Švec (celkově 10. místo),
Vladimír Votava (57.) a organizátor závodu Ivo Brunclík (70.).

start Malé ceny Špindlerova Mlýna

Rada města koncem října schválila nájemní smlouvu, na základě které město na 3
roky, tj. do konce října 2019 pronajala společnosti Melida, a.s., která provozuje
skiareál, pozemky o rozloze zhruba 20 tisíc metrů čtverečních za účelem
provozování sjezdových tratí a související nebytové prostory, a to za nájemné dle
platného ceníku ve výši téměř 170 tisíc korun za kalendářní rok. Jedná se zejména o
pozemky u dolní stanice lanové dráhy Hromovka, u dolní stanice lyžařského vleku
Krakonoš a také ve Svatém Petru u lyžařského vleku pod hotelem Horal.

Zastupitelstvo města v říjnu schválilo Kupní smlouvu, na základě které od státního
podniku Lesy ČR Město Špindlerův Mlýn koupilo pozemky pod vodárenskými
zařízeními za zhruba 3 a čtvrt milionu korun. Došlo tím v podstatě k “narovnání”
dosavadního stavu, kdy budovy s vodárenskými zařízeními (vodojemy v celém
katastru města a úpravna vody na Dívčích lávkách) v majetku města stály na
pozemcích Lesů ČR a město za ně dlouhodobě platilo nájemné.

hráz vodního díla Labská

Při příležitosti 100 let od dokončení vodního díla Labská a v rámci akcí k 50. výročí
založení podniku uspořádal státní podnik Povodí Labe 25. a 26. října dny
otevřených dveří na přehradě Labská, které sklidily velký zájem. Podle Ing. Jany
Burianové z Povodí Labe si prohlídku nenechalo ujít na 300 zájemců ze všech
věkových kategorií. Návštěvníci absolvovali exkurzi s odborným výkladem, kde se
dozvěděli mnoho zajímavostí o historii a technických parametrech tohoto vodního
díla, které vzniklo k zachycení povodňových vln a snížení jejich účinku, jako
částečná ochrana území pod přehradou před účinky povodní. Jedná se o
obloukovou přehradní hráz s korunou v nadmořské výšce 694 m n. m. Celkový
objem nádrže činí zhruba 3 miliony metrů krychlových. Délka hráze je 153,5 metrů,
šířka přes 6 metrů a výška 41,5 metrů. Stavba Labské přehrady proběhla v letech
1910 - 1916. Byla realizována vídeňskou firmou Redlich a Berger a celkové náklady
se údajně vyšplhaly na 3,5 milionu rakouských korun. Při napouštění přehrady však
docházelo k tomu, že voda prosakovala a průsaky se postupně zvětšovaly.
Generální opravy se přehrada dočkala až v letech 1966 – 1988, kdy byla provedena

injektáž a řada dalších oprav. Pod přehradní hrází je umístěna první vodní elektrárna
na Labi. Do provozu byla uvedena roku 1994. Uprostřed vzdušného límce hráze se
nachází iniciály RČ jako symbol Republiky Československé, místo původních iniciál
rakouského panovníka Františka Josefa I., které byly roku 1926 kamenicky upraveny
na současnou podobu poté, co již roku 1920 byla zabetonována výše umístěná
dvouhlavá rakouská orlice.
Z koruny hráze pak návštěvníci pokračovali do nitra přehrady, kde si mohli projít
revizní chodbu, což byl pro většínu z nich jedinečný zážitek.

Poslední říjnovou sobotu se v centru Špindlerova Mlýna konal „tradiční jarmark“
Medové slavnosti. Nárazy svěžího větru v průběhu dne párkrát prověřily pevnost a
ukotvení stánků a došlo i na drobné přepršky, ale jinak bylo podzimní horské počasí
ke slavnostem shovívavé. Prodavačům horké medoviny, svařeného vína či horkého
rakytníkového nápoje navíc zajišťovalo trvalý příliv zákazníků. Na jarmarku byly k
vidění i k zakoupení produkty z medu i včelího vosku, z keramiky, dřevěné stoličky,
pletené čepice a čelenky, výrobky z kůže a kožešin, vlastnoručně vyráběné šperky a
mnoho dalšího. Nechybělo ani občerstvení, včetně různých laskomin.
Zejména pro děti byla k dispozici podzimní dílnička, kde si z dýní, šípků, kaštanů,
barevného listí a dalších přírodnin vyrobily dekorativní předměty či jiné dárečky. V
mini farmě za poštou si prohlédly a pohladily kozy a ovečky a povozily se na
ponících.
Na pódiu i před ním se v průběhu dne představilo folklórní duo Tchei–Chan, historičtí
šermíři kromě svého tradičního umění sehráli i veselou pirátskou pohádku, Kejklířské
divadlo Vojty Vrtka uvedlo pohádku O kouzelné kuličce a obrovský úspěch mělo
Vojtovo žonglérské vystoupení, jemuž nechyběla zručnost ani vtip. Na Kevina
Costnera město nenašetřilo, ale jeho Tanec s vlky plnohodnotně zastoupila
přebornice v agility Sabina Votýpková, která zatančila se svou sheltie jménem Mysti.
Nejmenší návštěvníky potěšilo vystoupení dětské hudební kapely Čiperkové.
Nadšený potlesk a ovace sklidila na závěr Medových slavností ostravská
multižánrová kapela Šajtar, se kterou si „zabékal“ i Krakonoš, který jejich český,
slovenský, anglický a polský repertoár rozšířil překvapivě o brněnské hantec.

I díky prodlouženému víkendu měly letošní „medovky“ opravdu hojnou účast. Soudě
dle ohlasů byli spokojeni nejen návštěvníci, ale i účinkující a stánkaři a v neposlední
řadě také organizátoři.

představení Vojty Vrtka na Medových slavnostech

Lampionový průvod a strašidelná stezka odvahy. To byla halloweenská akce,
kterou pro děti připravil Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn. Poslední říjnový
den, v pondělí 31. 10., vyrazil kolem 17té hodiny na Bedřichově od Hradečanky
lampionový průvod, kterého se zúčastnilo téměř 90 dětí v maskách a kostýmech.
Průvod směřoval do areálu mateřské školy, vyzdobeného vydlabanými dýněmi, kde
se odehrávala hlavní část strašidelného večera, včetně stezky odvahy, kterou
připravili nejstarší žáci základní školy. Nakonec na všechny čekalo bohaté
občerstvení.

Lampionový průvod

listopad 2016

Komise pro občanské záležitosti ve čtvrtek 3. listopadu, spolu se starostou města, při
vítání občánků v Městské knihovně slavnostně přivítala osm špindlerovských dětí
narozených v roce 2016 - Adam Zálabský, Matyáš Macek, Anna Jandurová, Mikuláš
Pávek, Laura Baštová, Lucie Komárková, Karolína Jiřičková a Veronika Růžičková.
Na úvod obřadu zarecitovala žákyně ZŠ Klárka Dvořáková báseň “Sudičky”, dále
vystoupily nejmenší (školkové) děti ze Špindleráčku a po nich žáci 4. třídy s
recitačním pásmem. Po kulturním vystoupení byli rodiče a děti představeni panu
starostovi, který provedl slavnostní akt zápisu do Pamětní knihy komise pro
občanské záležitosti. Starosta i členky komise paní Pokorná, Sládková, Haklová a
Žaludová popřáli dětem i jejich rodičům vše nejlepší do dalšího života. Noví občánci
obdrželi malý dárek, maminky kytičku a na závěr proběhlo fotografování - společné i
jednotlivých dětí v kolébce.

vítání občánků v Městské knihovně

Páteční večer 4. listopadu v kinosále hotelu Vojenská zotavovna Bedřichov diváky
pobavila divadelní komedie Zelňačka francouzského autora René Falleta v režii
Oldřicha Víznera, který si v ní spolu s Otakarem Brouskem mladším, Vojtěchem
Záveským, Barborou Jánovou a Janem Szymikem sám zahrál. Nebylo sice
vyprodáno do posledního místa, ale diváků přišlo tentokrát zřejmě nejvíce za
poslední dobu. Zavítalo i několik přespolních. V předsálí byly pro ně připraveny
osvěžující nápoje a něco malého na zub, aby čekání na představení a přestávka
byly příjemnější. Závěrečný potlesk potvrzoval, že divákům Zelňačka “přišla k chuti”.
Restaurace Artex na Bedřichově hostila 19. listopadu turnaj v trojkovém mariáši.
Karbaníků se sešel značný počet - 22 hráčů, z nichž nejlépe letos “padal list” Petru
Černému.

Ve středu 16. listopadu, v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii, byli v
zasedací místnosti Městského úřadu Špindlerův Mlýn přijati starostou Vladimírem

Staruchem a slavnostně uvedeni

mezi “dospěláky” Tomáš Bárta, Filip Kuh,

Alexandra Bílková, Eliška Marková, Tomáš Roller, Tomáš Bulva, Jan Koptík, Tereza
Beranová Bendix, Michaela Kubátová a Leon Hampl, kteří v roce 2016 oslavili
osmnácté narozeniny. Slavnostní uvítání připravila Komise pro občanské záležitosti.

V průběhu října a listopadu proběhla oprava opěrné zdi u komunikace vedoucí na
Špindlerovu boudu, konkrétně v oblasti Jeleních bud. Opravu realizovala jilemnická
firma Kampa - Marynka. Jednalo se o opravu akutní, neboť na uvedeném místě
hrozil sesuv svahu do komunikace. Náklady přesáhly milion korun bez DPH.
V Městské knihovně se v listopadu konala beseda o hudbě, životě, smíchu a slzách
Afriky pod názvem “Hořkosladká chuť Keni” s dobrovolnicí Zuzanou Havlovou,
která působila na různých školách v Nairobi jako učitelka hudby, a také vánoční
dílna pro děti. O výrobu ozdob na vánoční stromeček byl mezi dětmi velký zájem.
Papírové ozdoby většina dětí zvládla samostatně. Materiál na perličkové hvězdičky a
další ozdoby a také rady, jak na jejich výrobu, pocházely z rodinné firmy v Poniklé.

Adventní čas a předvánoční atmosféru zahájilo v podvečer 25. listopadu slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Pěvecká vystoupení žáků jednotlivých ročníků
místní základní školy a vystoupení dětí z oddílu sportovní gymnastiky a aerobiku,
jehož choreografie využila světelných efektů v potemnělém centru města, přilákala
na akci početné diváky, zejména z řad rodičů a prarodičů vystupujících dětí. Akci
završil ohňostroj, čítající téměř 200 efektů. Rozsvícení stromu i ohňostroj byly
doprovázeny hudbou, a tak i když letos chyběly snášející se sněhové vločky,
atmosféra večera příjemně dojala a zvlhčila nejeden pár očí. Světelná vánoční
výzdoba stromu na “náměstí”, stromu u mateřské školy a téměř třech desítek sloupů
veřejného osvětlení

letos vyšla město na zhruba 286 tisíc korun (rozpočtovou

změnu na rozšíření vánoční výzdoby z centra směrem k aquaparku, které by cenu
navýšilo o dalších 100 tisíc korun, zastupitelstvo v srpnu neschválilo).

rozsvícený vánoční strom (naživo byl ještě mnohem hezčí než na fotografii)

prosinec 2016

Prvního prosince v music baru Silver Rock u hotelu Praha uspořádal Spolek rodičů
při MŠ a ZŠ Mikulášskou besídku, jíž se zúčastnil hojný počet špindlerovských
dětí, které se dočkaly návštěvy Svatého Mikuláše s andělem a čertem. Za pěknou
písničku či básničku Mikuláš obdaroval každého sladkou nadílkou a těm zlobivějším
přibylo i uhlí od čerta. Pro pobavení dětí nechyběly taneční soutěže a mikulášská
diskotéka v podání DJ Honzy Packana.

Mikulášská besídka

I když oficiální zahájení lyžařské sezóny proběhne až příští týden, ve skiareálu díky
teplotám pod nulou stačili nasněžit dostatečnou pokrývku technického sněhu dříve,
takže se na sjezdovkách ve Svatém Petru i na Medvědíně začalo lyžovat již v sobotu
3. prosince. Lyžovalo se celý víkend. Následující všední dny lanovky nejezdily, ale
většina sil a prostředků skiareálu se soustředila na další zasněžování, aby se od 10.
prosince rozjela lyžařská sezóna naplno.

V pondělí 5. prosince, v 7 hodin ráno, se v budově původního Diskontu (mezi
areálem Služeb města Špindlerův Mlýn a čističkou odpadních vod) otevřela
diskontní prodejna potravin NORMA. Po několikatýdenní rekonstrukci objektu nabízí
nový provozovatel, dle slov vedoucího expanze společnosti NORMA Michala
Schwarzkopfa, na více než 700 m2 kvalitní produkty za stejné ceny jako v ostatních
prodejnách tohoto řetězce. Široký sortiment potravin, včetně čerstvého ovoce a
zeleniny i z regionu, doplňuje několikrát týdně obměňované akční potravinové i

nepotravinové zboží, jako elektronika, nářadí, ložní prádlo, hračky, obuv, textil,
autopříslušenství, zahradní doplňky a další. Prodejna je vybavena i pekárnou pro
dopékání pečiva. Každodenní otevírací doba je od 7.00 do 20.00 hod. Při příležitosti
nového otevření očekávala zákazníky nabídka akčního zboží, připraveného
speciálně pro tento den. Pozemek pod budovou prodejny je nadále v majetku Města
Špindlerův Mlýn, budova samotná zůstává v majetku Jana Safína z Vrchlabí, který
zde dosud provozoval prodejnu Diskont, a společnost NORMA má budovu prodejny
a související pozemky v nájmu, resp. podnájmu. Kronikář se nebojí za místní
obyvatele i návštěvníky Špindlerova Mlýna říct, že si dlouho přáli změnu úrovně této
prodejny potravin a očekávají, že nový provozovatel zajistí výrazně lepší kvalitu
nabízených produktů i příznivější ceny. Nakolik se tato očekávání splní, bude možné
vyhodnotit až s určitým odstupem času.

Na Mikuláše začala demolice objektu bývalé restaurace Bernardýn, kterou na
základě smlouvy o dílo provedla brněnská společnost PENNANT PART s.r.o.
Demolice, na niž město vynaložilo částku přes 485 tisíc korun, byla dokončena ještě
před koncem roku 2016. Město dle informací majetkového odboru v současné době
neplánuje na uvedené pozemkové parcele u parkoviště P-3 pod Medvědínem
žádnou novou stavbu.

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo návrh rozpočtu na rok
2017 v celkové výši příjmů a výdajů ve výši téměř 73 milionů korun.

Oficiální zahájení lyžařské sezóny 2016/2017 ve Špindlerově Mlýně proběhlo ve
skiareálu ve Svatém Petru o víkendu 10. a 11. prosince v rámci akce Ski Opening.
Pro návštěvníky byl kromě upravených sjezdovek připraven bohatý doprovodný
program, včetně večerního koncertu na sněhu a unikátního tance roleb. V sobotu
akci provázelo příjemné počasí, v neděli však začalo pršet.

Skiopening 2016

V sobotu 17. prosince se na hotelu Harmony konal Banff Mountain film festival,
tedy festival filmů s horskou tematikou. Ve dvou blocích zde bylo představeno více
než 10 krátkých filmů, respektive festivalových verzí filmů, z hor v různých částech
planety. Na programu byla také přednáška Petra Jana Juračky o jeho cestě na
severní pól. Ve stejný den se na Harmony uskutečnila také předvánoční dílna, na
které si zájemci mohli z přírodních materiálů vyrobit vlastní adventní věnce.

Výběr ze tří kluzišť mají letos k dispozici ve Špindlerově Mlýně bruslaři. Město
pravidelně zajišťuje provoz kluziště na sídlišti Bedřichov, na hřišti u penzionu
Borůvka. Ve Svatém Petru má své kluziště hotel Horal. Tato kluziště mají led
přírodní. Letos poprvé je v centru města u restaurace Labužník, která však v
současnosti v provozu není, od 10. prosince pro veřejnost přístupné mobilní kluziště
o rozměrech 24 x 12 m. Součásti, ze kterých bylo kluziště sestaveno, přivezl před
několika dny kamion. Toto kluziště, které je stejně jako ostatní přístupné zdarma, je

vybaveno umělým chlazením ledu. Je otevřeno denně od 12ti do 21ti hodin, což
umožňuje umělé osvětlení. Přímo u kluziště je k dispozici půjčovna bruslí a základní
hokejové výzbroje a také stánek s občerstvením. Dle provozovatele, kterým je
společnost Melida, by mělo toto kluziště fungovat do konce března 2017.

kluziště u Labužníku - foto z FB Skiareálu

“Generálkou” na Silvestra nazvali někteří novináři koncert kapely CHINASKI, v čele
se zpěvákem Michalem Malátným, který se konal večer ve středu 28. prosince v
music baru Silver Rock v centru Špindlerova Mlýna. Dle slov Blesk.cz na tomto
koncertě nejvíce řádila modelka a herečka Jitka Kocurová, mezi divačkami byly také
třeba modelka a lékárnice Jana Doleželová a zpěvačka Yvetta Blanarovičová.

Poslední pátek roku 2016 ve Špindlerově Mlýně byl nabitý programem. Ve skiareálu
proběhla Předsilvestrovská show - veřejný závod a exhibice za účasti
reprezentantů v alpských disciplínách všech kategorií s bohatým doprovodným

programem, v kostele sv. Petra se od 19ti hodin při svíčkách zpívaly koledy a na
hotelu Windsor večer odehrál koncert David Kraus se svou kapelou.
V závěru roku panovalo krásné počasí. Modrou oblohu a na sjezdovkách upravený,
byť většinou technický sníh, si užívali místní i přespolní.

Zápis do kroniky za období červenec - prosinec 2016

Bc. Jan Klimenta

Bc. Vladimír Staruch

zapsal

starosta

