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If you read this, I won ZULUL

Vítám všechny milé čtenáře a čtenářky, kteří chtějí vzpomínat anebo
bádat v historii města Špindlerův Mlýn v srdci Krkonoš. Následujících
kapitolách si nastíníme lehce krušnější genezi města v prvním pololetí
roku 2020.
Psaním kroniky byl pověřen vysokoškolský student a celoživotní
rezident města Špindlerův Mlýn Jan Koptík ml., narozen v roce 1998
ve městě Vrchlabí. Z důvodu studia byla kronika psána distančně z
hlavního města Prahy.
Materiály a zdroje pro psaní kroniky byly čerpány ze Špindlerovských
novin vedené paní Dášou Palátkovou, různých internetových nebo
tiskových zdrojů a údajů, které poskytnul Městský úřad Špindlerův
Mlýn. I když je tato snaha v rámci lidského faktoru prakticky
nesplnitelná, byla zde maximální snaha zachytit veškeré události,
co nejvíce objektivně, zároveň však i s určitou nadneseností.
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Zastupitelé města:
Mezi zastupiteli města pro rok 2020 jsou za stranu Pro náš Špindlerův
Mlýn starosta Bc. Vladimír Staruch, Mgr. Libuše Pokorná, Tomáš
Vrabec, Jiří Suk, Mgr. Naděžda Žaludová, Pavel Viktorín a Petr
Valouch. Za stranu ODS zastupují Mgr. Jan Lukáš, Marek Fryš a
Valerián Spusta. Nezávislí s podporou TOP 09 jsou Pavel Jirsa,
Tomáš Kyrián, Mgr, Hynek Dvořák a Alena Cingrová. Stranu „Pro
Lepší Špindlerův Mlýn“ reprezentuje Bc. Vladimír Klenz. Mezi
pětičlenné radní se řadí starosta Bc. Vladimír Staruch, místostarosta
Tomáš Vrabec a tři zvolení ze zastupitelů Pavel Jirsa, Mgr. Hynek
Dvořák a Tomáš Kyrián.
Zasedání městské rady se na první dva kvartály plánovalo vždy od 16.
hodiny ve dnech 13. ledna, 17. února, 16. března, 20. dubna, 18.
května a 22. června.
Co se týče určitých demografických údajů, ke konci roku 2019 město
evidovalo na svém území 1 078 obyvatel z niž 893 bylo starších 18 let.
Do pěti let bylo zaznamenáno 52 dětí, ve věku 6 až 17 let 132 dětí a
mladistvých, dospělých bylo 611 a lidí ve věku 60 až 99 let bylo 282.
Město evidovalo 10 lidí i ve věku 90 až 99 let. Z oněch 1 078 občanů
bylo 521 můžu a 556 žen. Rok 2019 přivedl do města 18 lidí a 29 se
odstěhovalo. Pod správou města je vedeno i pět nových dětí, dva z
nich jsou chlapci a tři dívky. 16 spoluobčanů zemřelo.1
Český statistický úřad k 1. 1. 2020 evidoval na území Špindlerova
Mlýna 1098 obyvatel, 535 mužů a 563 žen. ČSÚ dále uvádí bez
dodatečných specifikací, že průměrný věk občanů je 42,5 let.2

1

Veškerá data byla čerpána z oddělení Evidence obyvatel MeÚ Špindlerův Mlýn zapsána v únorovém vydání
Špindlerovských novin, 2020
2
Počet obyvatel v obcích; https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019; 10.8.2020
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Pro oba grafy byly použity data z Evidence obyvatel MeÚ Špindlerův Mlýn
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Muži

Leden 2020 – vložte název
Měsíc leden se jako vždy nesl ve znamení přání toho nejlepšího pro
následující rok 2020, který město čekal.
Město již 20. 11. 2019 dle zákona zveřejnilo plánovaný rozpočet
pro rok 2020, který činil 89 531 000 korun. Bylo tak uveřejněno na
veřejné desce a webových stránkách, přičemž návrh na rozpočet
prošel zastupitelstvím bez delšího jednání a námitek.4
V rámci řešení složitější situace spojené se zimní sezónou a
údržby silnic i parkování došlo k rozhodnutí vybavit některá
parkoviště města (v tomto případě konkrétně Hromovka) světelnými
značkami, které měli informovat o kapacitě na parkovišti a
možnostech volných parkovacích míst. I přesto došlo k určitému
pokárání řidičů, aby zachovali vůči městu a ostatním řidičům respekt a
parkovali pouze na vyznačených a volných místech.5
Od 1. 1. 2020 začala platit působnost nové vyhlášky, která
zkombinovala poplatek rekreačního pobytu a poplatek z ubytování.
Ta je stanovena na 21 korun na osobu. Poplatek platí fyzická osoba a
plátce je poskytovatel služeb a ubytování, na kterého platí daňové
povinnosti.6
Špindlerovské noviny také informovali o zatížení Čističky
odpadních vod, která by mohla být expandována a rekonstruována
Severočeskými vodovody a kanalizace a.s. Tato společnost taktéž
navrhla ceny vodného a stočného pro město, kterou poté i schválilo
zastupitelstvo. Vodné v návrhu činilo 33, 66 Kč/m3 a stočné 38,49
Kč/m3, přičemž obě hodnoty byly bez DPH.
Krkonoše spolu se Špindlerovým Mlýnem si i připomněli 20.
výročí Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, která se stará o běžecké tratě
napříč Krkonošemi. Ve Špindlerovských novinách poodhalil
koordinátor Bc. Radek Vich, jak projekt funguje a jaké má budoucí
plány. Do toho spadá spolupráce skrze Svazek Krkonoše
s Libereckým a Královehradeckým krajem i s Krkonošským národním
parkem. Vich upozornil na zajímavou novinku ve formě aplikace
4

Špindlerovské noviny, vydání leden 2020
Tamtéž
6
Tamtéž
5
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webu bilestopy.cz, ve které lze nalézt informace ohledně stavu tratí a
terénu.7
Základní a mateřská škola si dala pro rok 2020 cíl nově vybavit a
zrekonstruovat školní jídelnu a případně se pustit i do rekonstrukce
multimediální učebny.
Ve středu 29. ledna se uskutečnil tradiční Pohár podkrkonošských
škol v běhu na lyžích klasickou technikou, ve kterém špindlerovská
základní škola brala bronzovou pozici. Klání se účastnila i Sportovní
akademie.8
V lednu opět navštívil Špindlerův Mlýn zájezd učitelů a žáků
z německé Neumühler Schule ve Schwerinu. K této výměně studentů
došlo již popatnácté, kdy začala v roce 2005. Opačná návštěva
českých učitelů a studentů ve městě Schwerin byla naplánována na
tradiční květnový termín.
5. ledna se na české straně Krkonoš vyhlásil druhý stupeň
lavinového nebezpečí. Polská strana Krkonoš zatím zůstala na prvním
stupni. Za nebezpečné lokace byli označeny Kozí hřbety, údolí Bílého
Labe nebo Labský a Dlouhý důl. Horská služba zároveň informovala
na nebezpečí silného větru a tvoření sněhových jazyků, proto
doporučila omezit cestování po hřebenech. Dle informací HS napadlo
na hřebenech okolo 40 až 50 centimetrů sněhu a v nižších polohách 15
centimetrů. Na Luční boudě v ranních hodinách bylo naměřeno mínus
9 stupňů. Informoval o tom deník Blesk.9 10 Portál iDnes.cz zároveň
informoval, že teplota vody v Labské přehradě se pohybuje na nule.11

(informace ohledně zásahů hasičů – Nový rok + asi zhodnocení půl
roku – schůze s mluvčím v září!!!)

V lednu při této příležitosti i Horská služba cvičila záchranné
akce v lavinách, které měly i v některých místech více než půl metru
7

Tamtéž
Školní zpravodaj, vydání únor 2020
9
Špindlerovských novin, vydání březen 2020
10
https://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-pocasi/630578/v-krkonosich-napadlo-az-15-cisel-snehu-horska-sluzba-varujepred-lavinami; 9.8.2020
11
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sumava-pocasi-teplotni-rekordy-cesko.A200115_182641_domaci_hm1;
9.8.2020
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sněhu. Cvičení probíhalo i se záchrannými psy. Na svých webových
stránkách o tom informovala Horská služba,12 když sdílela článek
publikovaný portálem ČT24.13
V lednu také informovala reportáž týdeníků Respekt o nedostatku
přírodního sněhu, který komplikuje provozovatelům sjezdovek
plynulý provoz jejich areálu, protože lyžaři a rekreanti musí kvůli
vyzkoušení různých typů obtížnosti sjezdovek přejíždět mezi areály.
Zároveň zde byla naznačena určitá obava o zachování autentičnosti
přírodní krásy přírody pod návaly turistů. Dle informací jednoho z
pracovníků Skiareálu platí premisa menší návštěvnosti středisek v
lednu a větší nárůst v únoru a během pololetních prázdnin.14
Správa Krkonošského národního parku uveřejnila souhrn z jejich
výzkumu, který probíhal jak na české, tak i polské straně Krkonoš od
léta 2018 do jara 2019. Z něho vyplývá, že nejčastějším návštěvníkem
Krkonoš je osoba, která v něm není poprvé a lokalita je vyhledávána
především pro potřeby dovolených a relaxačních pobytů, přičemž
hlavním cílem je sport. Tři čtvrtiny rekreantů se orientují podle
turistických tras a zároveň z výzkumu vyplývá, že roste zájem o
elektronickou podobu map a podkladů. Údajně průměrné denní výdaje
na osobu během pobytu v Parku je 749 Kč. Největší podíl na něm má
stravování a ubytování. Ekonomicky vzato přinášejí návštěvníci do
lokality více než 5 miliard korun. Drtivý většinový podíl na tom má
česká strana Krkonoš (4 miliardy) a zbytek polská strana (více než 1
miliarda). Mezi negativní aspekty dle turistů patří vysoké ceny a stav
vozovek v Parku. Pozitivními články je dobrý stav přírody a nabídka
služeb. 91% dotázaných souhlasí, že „Kdyby nebyly Krkonoše
národním parkem, pestrost a kvalita přírody by utrpěla“. Smíšenější
pocity se projevily ohledně otázky zpoplatnění vstupu do prostor
Národního parku, který by byl využíván například na opravy apod. V
dotazníku se objevila částka 30 Kč za osobu, kterou 21% soudí jako
rozhodně nesprávnou, 16% spíše nesprávnou (37% celkově), naopak
35% ji považují jako spíše správnou a 28% jako rozhodně správnou
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https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/krkonose/aktuality?region=04&filter_tags_operator=and&pos=10; 9.8.2020
https://ct24.ceskatelevize.cz/3031064-horska-sluzba-cvici-v-krkonosich-vyprostovani-lidi-z-lavin; 9.8.2020
14
https://www.respekt.cz/tydenik/2020/5/hory-bez-snehu; 9.8.2020
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(63% celkově).15
Od ledna 2020 byl pro nepodnikající osoby v areálu Služeb města
zřízen kontejner pro jedlé oleje a tuky. Podmínkou pro jejich užití je
zbavit tekutiny zbytků jídla a umístit je do plastových lahví. Občané
města byli nabádáni, aby v rámci veškeré recyklace jednali ohleduplně,
využívali všechny dostupné kontejnery a řídili se podle zákona.16
6. ledna se tradičně konal průvod Tří králů, kteří jeli na koních v
doprovodu andělů. U Josefovy boudy katolický kněz Tomáš Halík
požehnal jménem Krista. Průvod pokračoval do kapličky sv. Františka,
kde odevzdal dary, a poté se přemístil do kaple na Erlebachově boudě,
kde se sloužila mše svatá, kterou doprovodila kapela Petach.17
Město Špindlerův Mlýn začalo ve spolupráci se Severočeskými
vodovody a kanalizace a.s. se zhodnocením pro možné opravy
vodohospodářských staveb, které zastupitelstvo schválilo v prosinci
2019. Investice byli plánovány do výše 6 milionů korun s DPH. K
tomuto kroku se rozhodlo i kvůli přetíženosti nádrží v době sezóny
nebo obecně maximálního obsazení ubytovacích resortů. Jedná se
kupříkladu o výměnu potrubí odpadní vody. To bylo nainstalováno v
roce 1988 a v roce v plánovém roce 2016 nedošlo k její náhradě.
Měření v roce 2019 odhalilo zmenšení tloušťky potrubí z 10 na 2
milimetry, což je rozdíl, který mohl zapříčinit možnou havárii. V
plánu je i modernizace vodárenských dispečinků nebo obnova
hardwaru podružného dispečinku na úpravně vody. Konkrétně u něj
bylo také upozorněno na jeho zastaralost a potřebu výměny, aby se
předešlo rizikům. V neposlední řadě se mají investice zaměřit na
nákup vodoměrů, průtokoměrů a jiných měřidel, které jsou dány
zákonem.18
Při příležitosti 130 let od narození významného českého
spisovatele Karla Čapka (Bílá nemoc, RUR) informovaly
Špindlerovské noviny o jeho blízkém vztahu ke Krkonoším,

Veškeré informace pochází z Tiskové zprávy KRNAP zapsány i v únorovém vydání Špindlerovských
novinách, 2020 (https://www.krnap.cz/aktuality/tz-navstevnici-krkonos-rikaji-zachovejte-narodni-park-beznej-by-se-zhorsila-priroda-i-sluzby/); 10.8.2020
15

16

Špindlerovské noviny, vydání únor 2020 (za MeÚ Špindlerův Mlýn informovala Irena Vrabcová)
Tamtéž (informovala Tereza Remsová a Patrik Remsa)
18
Tamtéž (zpracováno z podkladů Ing. Luboše Rypla a Ing. Petra Pěničky)
17
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a i ke Špindlerově Mlýnu, ve kterém i se svými sourozenci pobýval
na dovolených kupříkladu v hotelu Savoy nebo hotelu Praha.19
Klub seniorů města pozval své členy na první schůzi roku 2020,
která se konala v úterý 14. ledna od 14 hodin ve Špindlerovské
hospodě na náměstí. Během schůze měly být vybírány členské
příspěvky na nadcházející zájezdy, které byly plánované kupříkladu
na jižní Moravu nebo do termálních lázní ve slovenském Veľkém
Mederu.20
Ve školském zpravodaji Základní a mateřské školy Špindlerův
Mlýn bylo uvedeno, že školu ve školním roce 2019/2020 navštěvuje
157 žáků a školku 50 dětí. Došlo i na změnu financování regionálního
školství od platnosti 1. 1. 2020. Toto financování je zaměřeno na
počtu hodin, žáků a roli hraje i velikost prostorů školy (budovy apod.)
ZMŠ uvedlo, že zápis pro první ročníky ve školním roce 2020/2021 se
bude konat 15. dubna 2020.21 Zápis do mateřské školky je naplánován
na 12. května 2020.22
Fakticky vzato vznikl projekt Tourist Board 2021, který vznikl z
iniciativy Komise cestovního ruchu Města Špindlerův Mlýn.
Organizace vznikla jako reakce na konkurenci jiných lokalit než je
Špindlerův Mlýn s cílem plánovat do budoucnosti, sledovat potřeby
trhu a řídit marketing. Funkce projekt také spočívá v plánování akcí,
komunikace s médii a zastupování podnikatelů. Dle slov Ing. Terezy
Šebkové jakožto spoluzakladatelky je projekt financován polovičně
Městem a polovičně společností Melida a.s., přičemž právně
organizace ještě nevznikla. Jak by se tam stalo, počítá se možností
dalších partnerských vztahů.23 Vznik je naplánován na rok 2021.24

19

Tamtéž (zdroje čerpány z webu https://karelcapek.cz/)
Špindlerovské noviny, leden 2020
21
Školní zpravodaj, vydání únor 2020
22
Špindlerovské noviny, vydání březen 2020
23
Špindlerovské noviny, vydání leden 2020 (vychází z parafrází dvojrozhovoru s Jiřím Sukem a Ing. Terezou Šebkovou)
24
https://www.mestospindleruvmlyn.cz/tourist-board; 11.8.2020
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Foto: Horská služba – cvičení lavinových psů

Foto: Erlebachova bouda – Tři králové

Únor 2020 – název
1. února začalo šetření Českého statistického úřadu na území celé
České republiky, které se týkalo každoročního výběrového šetření o
životních podmínkách v domácnostech. Šetření probíhalo skrze
speciálně vyškolené tazatele a mělo probíhat do 24. května 2020.
Občané města byli vyzvány k součinnosti a spolupráci s ujištěním, že
bude zachována potřebná a zákonná anonymita tázaných.25
Od 1. února také začaly platit nové podmínky ohledně doručování
zásilek od České pošty. To spočívá v možnosti rychlého doručení
nebo výhodnější ceny. Možnosti bylo možné vybrat u listovních
služeb. V základních bodech zůstal stejný ceník.
Ve středu 12. února se v Městské knihovně Špindlerův Mlýn od
17 hodin konala přednáška Martina Bartoše na téma „Horské boudy v
Krkonoších“, kde platilo dobrovolné vstupné. Hojná návštěvnost se
dozvěděla kupříkladu o užívání bud před druhou světovou válkou jako
kasárny pro československou armádu. Nedaleko Zlatého návrší během
války vznikla výzkumná stanice Kurta Herdemerten, který v roce
1938 podnikl cestu do Grónska. Jeho výzkum financovaný Nadací

25

Špindlerovské noviny, vydání březen 2020 (informace z dopisu ČSÚ)
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Hermanna Göringa, nacistického Říšského úřadu pro ochranu přírody
a polské univerzity Wrocław (česky Vratislav) byl umístěn na toto
místo z důvodu ideálních klimatických podmínek podobných Arktidě.
V roce 1942 zde byla zřízena vojenská polární škola. V období
komunismu došlo k celkovému chátrání bud, které vyústilo i k
nutnosti demolice Jestřábích bud pod Vrbatových návrší. Původně
bylo i záměrem boudy cíleně zapálit, ale nakonec se dala přednost
kvůli ochraně prostředí obyčejné demolici.26
Pamětníci i nadšenci filmu uspořádali promítání amatérského
recesistického filmu Jak z Pláně dolů?, který natočili členové klub
ROH Vojenská zotavovna Bedřichov na přelomu roku 1956/1957.
Akci pořádali Špindlerovští lyžníci a Petr Nedoma. Film byl vybrán z
archivu, ve kterém byl uložen díky jednomu z představitelů hlavních
rolí Alexandrovi Holodniokovi, který se i účastnil vzpomínkové
projekce.27
17. února informovala Správa Krkonošského národního parku o
rozhodnutí polské správy parku uzavřít přístup hory Sněžky z její
polské strany. Došlo k tomu kvůli zhoršeným podmínkám na
meteorologické stanici, kde hrozilo ulomení střechy. Český protějšek
přístup na nejvyšší horu České republiky neuzavřel, nicméně nabádal
návštěvníky, aby svou návštěvu přehodnotili kvůli hrozícímu
nebezpečí a poznamenal, že turisté vstupují na horu na vlastní riziko.
Omezení platilo do odvolání.28 To skončilo o 3 dny později 20. února,
poté, co byly opravy na stanici dokončeny.29
13. února v tiskové zprávě informovala Správa Krkonošského
národního parku o získání ceny Zlatá pecka v oblasti nejlepší české
nebo slovenské reklamy poslední doby. Odborníci toto ocenění udělili
kampani „Není zvěř jako zvěř“, která měla upozornit na občasné
bezohledné chování turistů v Parku a jejich odhazování odpadků do
přírodní vegetace. Kampaň zpracovala agentura Remmark a.s., která
zvítězila ve výběrovém řízení. Reklama měla lehce satirický nádech,
ve kterém různé odpady pojmenovala jako druhy zvěře nebo fóry,
26
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tedy například petlahvoň odhozenec nebo vlhčenec ubrouskový.30
Žáci a žákyně základní školy se účastnili 18. února na
Krkonošském gymnáziu ve Vrchlabí soutěže v anglickém jazyce.
Okresní kolo přálo žákyni Tereze Fryšové, která ve své kategorii
vybojovala 5. místo. Olí Dunková ve své kategorii brala také 5.
místo.31
Na Vojenské zotavovně Bedřichov se v pátek 28. února od 18
hodin konala beseda českého herce a architekta Davida Vávry na téma
české architektury před a po roku 1989.32 Během přednášky došlo a
příběhy ze života hereckého, promítání videí i fotografií a vzpomínalo
se na studentská léta.33
Dle zjištění Novinek.cz a agentury ČTK byl první únorový týden
ve Špindlerově Mlýně zaplnění na 80 až 90 procent ubytovacích
kapacit.34 35 To se pomyslně potvrdilo u dopravní situace, která byla
obecně v Krkonoších dost komplikovaná a plná kolon.36 37 38 I přesto
první dny únorového měsíce byly ve znamení oblev s predikcí
nadcházejícího ochlazení.39 To nadešlo na konci února, kdy napadalo
okolo dvaceti centimetrů nového sněhu.40
Únor byl také velmi větrný měsíc, což dokazuje i naměřená
rychlost větru na Sněžce, která 23. února v neděli dosáhla 187
kilometrů za hodinu, která je pokládána za sílu orkánu.41
Kemp, který mohou turisté ve Špindlerově Mlýně navštívit i
pobytem v karavanu byl uprostřed února zcela plný. Dle zjištění
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Hradeckého Rozhlasu tímto lze sledovat tendence větší obliby trávení
dovolených v karavanech.42
26. února informoval server Aktuálně.cz o pravomocném verdiktu
v případu nelegálně postavených domů ve Špindlerově Mlýně.
Výstavba údajně rodinných domů započala v roce 2012, ale finální
podoba se těmto kritériím nepodobala i v rámci velikosti. Poukázal na
ni soused pozemků a bývalý šéf fúzí a akvizic společnosti ČEZ
Vladimír Schmalz. Trest Krajského soudu v Hradci Králové padl na
Jana Svobodu. Úřady v kauze řeší i možnost nově vystavěné budovy
zbourat. Dle postihnuté úřednice Jany Svobodové jde o
vykonstruovanou kauzu.43
Na počátku února informoval Deník N o nadcházejících plánech
ve Špindlerově Mlýně zaměřené na propojené sjezdovek a vytvoření
nových tratí. Deník věnoval ve zprávě primární pozornost financování
projektu a možných pochybných vazbách na společnost Melida, a.s.,
která nové změny prosazuje. Na projektu muselo dojít ke změnám i
kvůli ochraně flóry a fauny a KRNAP přislíbil sledování situace, aby
proběhla, co nejvíce v souladu ochrany životního prostředí. Součástí
změn je i výstavba parkoviště, která by měla ulevit zimní přeplněnosti.
Starosta města Bc. Vladimír Staruch řekl zároveň Deníku N, že by si
přál, aby parkoviště v budoucnu patřilo městu kvůli větší kontrole nad
městskou infrastrukturou, která je důležitá.44
Foto: Správa KRNAP
*kampaň Správy KRNAP lepší
příroda

42

https://hradec.rozhlas.cz/obliba-zimni-dovolene-v-karavanech-stoupa-turiste-maji-uvnitr-obytneho-auta-vse-8150346;
11.8.2020
43
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/spindl-schmalz-rozsudek/r~103ff1ea587611ea88c9ac1f6b220ee8/; 11.8.2020
44
Deník N, číslo 24 vydáno 4. února 2020

If you read this, I won ZULUL

Březen 2020 – název
Město představilo ve svůj každoroční program pro občany, a
především turisty Město zážitků. Do něj spadá světový pohár je
snowboardingu SnowJam od 20. do 21. března, Velikonoční oslavy s
maškarním rejem na 11. dubna, úklid krkonošské přírody nazvaný
Zelený Špindl naplánovaný 15. května, Kolo pro život 6. června,
tradiční a každoroční Špindlerovská pouť, která se měla uskutečnit 20.
června, pohádkový den Mlynářovy toulky 4. července, podzimní
pouštění draků Drakiáda 26. září, Medové slavnosti 31. října,
rozsvícení vánočního stromu 27. listopadu a zahájení zimní lyžařské
sezóny 12. prosince.
V rámci zhoršující se situace na horách od neděle 1. března
vyhlásila Horská služba třetí stupeň lavinového nebezpečí. Z polské
strany byl stav vyhlášen den předem.45
Městská knihovna vyhlásila akci „Březen, měsíc čtenářů“, který
zval kupříkladu na akci Noc s Andersenem, na kterou se dalo přihlásit
přímo v knihovně. V rámci měsíce března proběhla i tradiční
„amnestie“, kdy byly čtenářům prominuty jejich poplatky za
nevrácené knihy. V městské knihovně se navíc ve středu 4. března od
16 hodin konala přednáška Libora Drahoňovského „Český ráj (od
Trosek po Hruboskalsko). Vstupné na akci bylo dobrovolné.
V rámci zhodnocení stále probíhající zimní sezóny došlo k
zmapování, kdy byla sezóna teplotně nadprůměrná a celé město se
potýkalo s akutním nedostatkem sněhu, který na místech sjezdovek
musel zachraňovat technický sníh. Důvodem údajně bylo zdržení
studeného vzduchu v polárních oblastech, tedy se nemohl dostat k
nám na jih. Podobné případy se objevily v sezónách 2006/2007 a
2013/2014. V únorových týdnech nastal opačný extrém velmi silného
větru, kvůli kterému i Český hydrometeorologický ústav vyhlásil v
některých oblastech stav nebezpečí. Docházelo i k častým teplotním
výkyvům.46
Jiřina Staruchová jakožto předsedkyně Spolku rodičů při ZŠ a MŠ
informovala o plánu v nadcházejícím měsíci září již nekandidovat
45
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znovu na post předsedkyně tohoto spolku. K tomu se pojil apel na
mladé rodiče dětí ze Špindlerova Mlýna, aby kandidovali do tohoto
spolku a mohli rozhodovat o budoucích akcích pro své děti. Spolek
totiž organizuje události jako Mikulášská nadílka, Halloween, Den
dětí nebo shánění prostředků na zájmové kroužky. Jiřina Staruchová
přislíbila pomoc a spolupráci s novými členy Spolku, kterých je ve
výboru v případě Špindlerova Mlýna je deset. Důležitost se přikládala
i dotacím, které Spolek pro děti získává a pokud by Spolek přestal
existovat, o dotace by se s největší pravděpodobností přišlo.47
Horská služba opět rozšířila své řady o další záchranáře. Na chatě
Dvoračky proběhla zimní škola Horské služby, která navazovala na
její letní část, která probíhala na Českomoravské vrchovině. Budoucí
záchranáři museli prokázat dovednosti v oblasti lyžování či fyzickou
zdatnost, zároveň se učili o lavinovém nebezpečí, transport
zachraňovaných nebo lezení po ledopádech. Své znalosti a dovednosti
museli účastníci prokázat před zkušební komisí a z dvaceti dvou
Horská služba přivítala sedm nových členů. Bylo také upozorněno na
nové útulny studentů architektury pražské ČVUT, které mohou
návštěvníci v případě nouze používat nebo na traumatologické body,
které zjednoduší nalezení ztracených osob.48
Na den 26. března byl naplánován zájezd Klubu seniorů do Prahy
na divadelní představení Hašler v Divadle na Vinohradech.49
V březnovém vydání Špindlerovských novin žádal farář Jiří Šlégr
a Hana Černíková o pomoc při shromáždění dokumentů a informací
ohledně historie špindlerovské farnosti. Důvodem byl nedostatek
pramenů a archiválií vztahující se k farnosti. Výsledkem sběru
informací by měla být publikace paní Černíkové.50
28. března měl51 proběhnout každoroční Reprezentační ples
Města Špindlerův Mlýn, který čítal již svůj sedmý ročník. Ples se měl
konat na Orea Resort Horal ve Svatém Petru od půl osmé večer.
Programem bylo zahájení plesu o osmé hodině, večeře formou rautu
47
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do půl jedenácté, od devíti hodin Cyr Wheels, od půl jedenácté
Intrikáři, od půlnoci tombola a ode dvou hodin ranních diskotéka.
Hudební doprovod k tanci měla doprovod Allegro s hostem Václavem
Noidem Bártou. Vstupné činilo 490 Kč a podmínkou pro účast bylo
společenské oblečení. Partnery plesu měli být Město Špindlerův Mlýn,
OREA a rádio Evropa 2.52
Na 7. března byla naplánována Krkonošská 70, tedy závod ze
série Stopa pro život v běhu na lyžích. Na konci měsíce 27. až 29.
března mělo proběhnout Mistrovství České republiky dospělých a
juniorů v alpském lyžování, ve slalomu i v paralelním slalomu.
Součástí mistrovství byl i program S ČT na vrchol! O titul krále
sezóny v lyžování se měli účastnit soutěžící v rámci Hero Season
Trophy 28. března.
Správa KRNAP informovala ve své tiskové zprávě z 10. března
ohledně projektu Obnovný management krkonošských luk o vypsání
druhé výzvy pro podání žádosti o příspěvek na péči o krkonošské
louky. Mezi možné lokality patřily kupříkladu Bártlovka, Kukačka,
Labská – Hotel Styl, Třídomí nebo Svatý Petr.53
Kvůli nepříznivému vývinu situace ohledně nového koronaviru
COVID-19 z čínské oblasti Wu Chan byla vláda České republiky pod
vedením premiéra Andreje Babiše nucena vyhlásit 12. března nouzový
stav na celém území Česka logicky včetně Špindlerova Mlýna. Došlo
tak k vývinu situace, kdy 1. března byli potvrzeny první tři případy
nákazy novým virem. Vláda dva dny před vyhlášením nouzového
stavu zakázala akce nad 100 lidí a den poté uzavřela jak základní,
střední i vysoké školy. Následující vývin situace s přibývajícími
nakaženými způsobil celoplošné povinné nošení ochrany úst a nosu a
došlo k omezení prodeje v různých odvětvích. Jedny z mála obchodů a
služeb, které mohly zůstat otevřené byly potraviny, lékárny nebo
čerpací stanice.54 V rámci města Špindlerův Mlýn došlo k důležitým
rozhodnutím, které přišlo i ze Skiareálu Špindlerův Mlýn. Jednalo se o
předčasné ukončení zimní sezóny 2019/2020, která kvůli zrušení
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shromažďování lidí na jednom místě neměla šanci pokračovat. Sezóna
tedy skončila 14. března. V působnosti uzavření méně důležitých
obchodů musela Správa KRNAP uzavřít centrálu ve Vrchlabí,
informační centra, vzdělávací centra i muzea.55 Tyto opatření se týkali
i ostatních muzeí a infocenter. Správa ponechala v provozu
záchrannou stanici pro zraněná zvířata. Jelikož byly uzavřeny i
hospody a restaurace došlo i k uzavření mnoha horských bud pro
veřejnost. Některé z nich využily možnosti výdeje jídel skrze okénko.
Správa Parku také informovala o zákazu přecházení česko-polských
hranic z důvodu jejich uzavření, aby se zamezilo šíření viru na
mezinárodní úrovni. To se samozřejmě týkalo i omezení výstupu na
Sněžku.56 Starosta Vladimír Staruch ve svém písemném vyjádření
podpořil občany v nelehké době a poprosil je o dodržování opatření.
Poděkoval také lidem snažící se bez nároku na finanční ohodnocení
pomoci lidem, kteří v době nedostatku lékařského materiálu šili
roušky pro spoluobčany. Také proběhla informace ohledně možnosti
nákupu pro lidi z rizikových skupin.57 Horská služba měla v plánu si
připomenout tragédii Hanče a Vrbaty výstupem k mohyle na 24.
března, čímž chtěli i uctít památku svým zesnulým kolegům. Z
důvodu celostátní karantény nemohlo k této akci dojít. Zůstal však
apel na návštěvníky hor, aby respektovali počasí a spolu s tím možné
nekompromisní změny, které se mohou stát životně osudnými.58
Ode dne 13. března musel být z rozhodnutí krizového štábu Horské
služby přerušen výkon činnosti dobrovolných členů Horské služby.59
V rámci nouzového stavu musela být zrušena akce knihy
Noc s Andersenem a slavnost Velikonoční veselí plánované na den 11.
dubna byla ve stavu vývoje v rámci vývinu bezpečnostní situace a
měla probíhat za předpokladu, že se situace rozvolní a opatření
rozvolní.60 Z prostředí školského došlo i k případu naplánovaného
každoročního závodu školy v běhu na lyžích na Mísečkách, který
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dokonce i proběhl 10. března, nicméně přesně onen den došlo v rámci
rozhodnutí vlády k uzavření škol, což se vztahovalo i k Základní a
Mateřské škole Špindlerův Mlýn s účinností od 11. března. Mateřská
škola zůstala v onen moment však v provozu včetně stravování,61
nicméně rozhodnutí o jejím uzavření padlo 16. března z preventivních
důvodů s účinností od 17. března. Základní školu k tomu začala
plánovat distanční studium,62 které navíc probíhalo skrze program na
videokonference Microsoft Teams a aplikaci Bakaláři.63 Ještě 11.
března informoval portál iDnes.cz o plánech na lyžování minimálně
do konce března, jelikož se krizová opatření lyžařských středisek na
ně nevztahovala. Navíc v březnu leželo na svazích dost sněhu.64 To se
však změnilo jen o pár dní později a lyžařská střediska začala být
včetně pensionů a hotelů prázdná se zákazem možnosti ubytování
minimálně do konce března.65 Na Městském úřadě stále probíhalo
pracovní nasazení, nicméně za zpřísněných hygienických a
bezpečnostních podmínek. Úředníci zpočátku pomáhali se šitím
roušek, kterých bylo v zemi nedostatek. Kvůli složité situaci pro
seniory jakožto hlavní rizikové skupiny zůstala po uzavření škol však
otevřená kuchyň v mateřské školce, která vařila právě pro důchodce
nebo i některé děti. Jídlo bylo vydáváno skrze okénka.66 Velitel
Městské policie Jaroslav Poláček později informoval o tom, jak v
době krize fungoval jejich útvar. Policisté začali pracovat v pevně
předem daných dvojicích, aby v případě nákazy jednoho z nich
nemusel jít do karantény celý sbor. Policie nemusela řešit nějaké větší
přestupky. Došlo jen k pár vyšetřování z podezření narušování
vládním nařízení, docházelo k upozornění občanů k nasazení zakrytí
dýchacích cest nebo výzva k rozchodu větších hloučků lidí (v době
nejpřísnějších opatření, která trvala několik týdnů bylo možné se
shromažďovat na veřejnosti pouze ve dvou lidech, pozn. kronikáře).
Policie však nemusela za celou dobu nějakým razantním způsobem
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zasahovat. Docházelo také ke kontrole v obchodních prostorech, kde
se muselo dodržovat nařízení ohledně nákupních hodin pro seniory z
důvodu jejich bezpečnosti, které se několikrát během krize měnilo.
Velitel policie také pochválil snahu o spolupráci mezi lidmi a jejich
obětavost, když šili roušky a darovali dezinfekci. Roušky, léky nebo i
nákupy mnohdy právě policie stejně jako i občané darovali dalším a
potřebným.67 Situace si samozřejmě vyžádala i zrušení takové akce
jako bylo finále Světového poháru snowboardistů zvané SnowJam,
které bylo naplánované od 17. do 21. března.68 I přesto však v rámci
pravidel nebyly přímo zakázané turistické výlety do horských oblastí,
nicméně stále platila pravidla ohledně zákazu shromažďování a nošení
roušek. 69 70
Od března do května proběhla po smluvní domluvě města
a lesního inženýra Radka Linky s kolegy údržba okolní přírody.
Ta spočívala v úklidu invazivních rostlin jako pampelišek. Úklid
spočíval i ve zastřižení různých porostů nebo i cílených změn jako
zasazení nových stromů štědřence převislého a japonské vrby.
Ve Svatém Petru došlo i k vysázení klasických vrb. Byly odvezeny tři
plné kontejnery odpadu o velikosti deset kubíků na kontejner.71
Foto: archív MěÚ Š.M. – úředníci šijí roušky pro občany Š.M.
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Duben 2020 – název
Duben sebou přinesl tvrdší opatření okolo koronavirové pandemie,
která se už pomalu začala převádět i do praxe na všech možných
pozicích. V rámci uzavření hranic se v oblasti a okolí Špindlerova
Mlýna objevila Armáda České republiky s cílem chránit a hlídat
česko-polské hranice. Z toho důvodu bylo zakázáno se pohybovat v
okolí Cesty česko-polského přátelství nebo hory Sněžky. Armáda byla
ubytována na Vojenské zotavovně Bedřichov a hlídala hraniční
přechody společně s policií. Situace pro případné turisty se bohužel
spíše zhoršila, když byla striktně vyhraněná místa na parkování (došlo
k úplnému uzavření parkovišť Bedřichov, Hromovka i Medvědín) a
KRNAP zakázal vstup do I. zóny Národního parku.72
Média a Správa KRNAP informovala o skupince vandalů, která
2. dubna projížděla chráněnou I. zónu Národního parku na sněžných
skútrech. Pohybovali se v nejcennějších lokalitách, které mohli narušit
například v okolí Labské boudy. Správa informovala o ohrožená
hnízdiště jak sokola stěhovavého nebo tetřívka obecného.73 Správa ve
spolupráci s Policií České republiky podezřelé zadržela. Hrozila jim
pokuta až 100 000 korun.74 Správa také informovala i o lyžařích, kteří
během karantény v chráněných místech velmi často lyžují. Mělo být
vůči nim zahájeno správní řízení.75

Foto: armáda hlídá hranice
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Květen 2020 – název
Ředitel skiareálu Ing. René Hroneš v rámci zhodnocení lyžařské
sezóny promluvil o nešťastném nedostatku sněhu a mrazu,
který komplikoval sezónu. Dost v této věci pomohla nedávná investice
do modernizace zasněžování. Skiareál byl ochotný a schopný jet až
do Velikonoc, kde předpokládal další návštěvnický růst, ale situace
okolo pandemie vše zkomplikovala a ukončila. Dle slov pana Hroneše
středisko kvůli této komplikaci přišlo o přibližně 25 milionů korun
bez možnosti náhrady ušlého zisku. I přesto se však skiareál snažil
nabídnout, co nejlepší možné podmínky, které dle pana Hroneše
i splnil. Údajně dochází i k menším změnám preferencí lyžařů, s tím,
že se středisko k tomu snaží přizpůsobit. Jde především o využití
jiných sjezdovek jako červená a modrá na různých svazích, tedy právě
aby byli ty nejžádanější lokace nejvíce zasněžené.76
Od 1. května svá infocentra otevřel Krkonošský národní park
společně téměř se všemi ostatními národními parky. Bylo však
upozorněno, že turisté si musí dávat pozor na hraniční přechody,
které stále nejdou přecházet z důvodu uzavření polských hranic
do 3. května.77
Na začátku května ukončili policisté vyšetřování v případu srážky
dvou aut, která se odehrála v září 2019 mezi Labskou a Michlovým
mlýnem. V něm policie navrhla obžalovat řidiče Fordu Mustang,
který v zatáčce ve velké rychlosti narazil do protijedoucí Škody Rapid,
ve které po nárazu zemřel řidič a spolujezdkyně byla vážně zraněna.
Policie konkrétně státnímu zastupitelství navrhla obžalobu zabití
z nedbalosti.78 79
Skiareál Špindlerův Mlýn také od 1. května zprovoznil lanovku
na horu Medvědín. Došlo tak k oživení krkonošské turistiky po
pandemii. Ve městě bylo možné si i kupříkladu půjčit elektrokola,
76
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která byla z důvodu bezpečnosti po každém vypůjčení
vydezinfikována.80
Dne 12. května proběhl další svoz nebezpečného a nadměrného
odpadu, který probíhal v jednom dni.81
V noci z 11. na 12. května bylo zaznamenáno silné sněžení, které
se nakonec zastavilo na patnácti centimetrech sněhové pokrývky.82
I když sněhové přeháňky nejsou úplně obvyklé v květnových měsících
ve spojením s letošní nadílkou se vzpomínalo na rok 1953, kdy
v květnu napadlo 10 až 45 centimetrů sněhu.83
V rámci stále trvajících bezpečnostních opatření nabídl Městský
úřad možnost odběru dezinfekce, která trvala do 27. května. Bylo
možné ji odebírat každé pondělí a středu od 8 hodin do 11 hodin
na Úřadě.84
Městská knihovna informovala občany o možnosti půjčení knih z
knihovny určitou distanční formou, která by byla zajištěna rozvozem
vypůjčených knih díky Městské policii. Knihy bylo potřeba
zarezervovat v on-line katalogu knihovny a rozvážka měla probíhat
jednou týdně ve čtvrtky nebo pátky s možností poskytnutí telefonního
čísla pro lepší komunikaci.85
Správa KRNAP informovala o vzniku nové naučné stezky, která
je věnována jelenovi. Jedná se o druhou svého typu, přičemž první
byla Vřetenovčí Hravá stezka u Janských lázní. Tato věnovaná
majestátnímu jelenovi byla vytvořena na Přední Planině nad
Špindlerovým Mlýnem.86 87
Od 1. května do 31. května proběhl zápis dětí do mateřské školy.
Přihlášku bylo možné doručit přes datovou schránku, e-mailem s
uznávaným elektronickým podpisem, poštou anebo osobně. Osobní
možnost byla však omezena, aby nedocházelo k většímu pohybu osob
80
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v uzavřeném prostoru z důvodu snížení možnosti nákazy viru.88
Správa KRNAP uvedla ve své tiskové zprávě o akci, která
proběhla spolu se zaměstnanci Škoda Auto vrchlabské pobočky, kdy
zaměstnanci vysadili 2 000 sazenic stromů břízy bělokoré. Důvod byla
pomoc pro horské ovzduší i pro lepší hnízdění a obecné podmínky
tetřívka obecného, který vyhledává jehnědy těchto stromů.89
Během pandemie a krizových opatření docházelo i k ochromený
kultury, kdy byla zcela uzavřena na několik měsíců divadla, kina i
koncertní haly. To mělo za následek zrušení téměř všech kulturních
akcí, kde by se mohlo shromáždit více lidí. Z toho důvodu bylo
mnoho divadelních představení, akcí nebo i koncertů prováděno online přes speciální platformy nebo i živé přenosy skrze kupříkladu
Facebook. K tomuto kroku se rozhodla během krize i špindlerovská
kapela z Labské Bandor založená v roce 2016 Robertem Mařasem. Ta
během pandemie uskutečnila několik koncertů skrze Facebook živé
vysílání, které bylo možné i poté zhlédnout přes záznam.90 91
Klub seniorů byl nucen v rámci současné celorepublikové situace
odložit zájezd na Moravu. Byl nabídnut náhradní termín v září, říjnu
nebo květen roku 2021. Výlet do Ratibořic musel být zrušen úplně a
zájezd do Divadla na Vinohradech na představení byl přesunut na
neurčito z důvodu uzavření divadel.92
Špindlerovská základní škola se od 25. května uvedla do
částečného provozu se specifickými opatřeními.93
Foto: archív – Městská knihovna má „okénko“
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Červen 2020 – název
Z důvodu obav po celostátní karanténě a koronavirové pandemie bylo
město Špindlerův Mlýn nuceno zrušit letní akce jako Mlynářovy
toulky a tradiční Pouť. Důvodem ke zrušení i přes rozvolnění
bezpečnostních opatření bylo nařízení vlády zákazu hromadných akcí
nad 100 osob. O změnách informovala Mgr. Sylvie Dlouhá z odboru
cestovního ruchu, kultury a sportu Městského úřadu Špindlerův
Mlýn.94
Městská knihovna také na počátku června oznámila, že je opět
otevřena veřejnosti po karanténě. Prozatím bez možnosti využití
studovny a veřejného počítače. Stále však platil apel ohleduplnosti
v rámci dodržování rozestupů, nošení roušek a dezinfekce rukou.95
Klub seniorů podal nové informace ohledně budoucích akcí a
zájezdů. Zájezd na Moravu musel být odložen na květen 2021,
divadelní představení na pražských Vinohradech na podzim
s neurčitým termínem a Ratibořice byly naplánovány na období
Vánoc 2020. Výlet na pražský Vyšehrad byl plánován na 17. června
a do Veľkého Mederu na Slovensku od 13. do 20. září 2020. Klub
informoval o možnosti vrácení zaplacených záloh. 96
Zastupitelstvo města odsouhlasilo začlenění do skupiny Místní
akční skupina Krkonoše, která je spojená i s kampaní Regiony sobě.
Cílem byla kupříkladu podpora regionální ekonomie a ukázka
veřejnosti, co zajímavého kde navštívit.97 Zastupitelstvo také rozhodlo
o zrekonstruování Božích muk na Klínových boudách.98
Základní škola naplánovala konec školního roku 2019/2020
s vysvědčením na 26. června.99
Správa KRNAP také poprosila návštěvníky Parku o pomoc v boji
proti lupině mnoholisté, která je invazivní rostlinou ze Severní
Ameriky a v krkonošské fauně je tedy riziková. Návštěvníci byli
vyzváni, že v případě setkání s touto rostlinou ji mohou vytrhnout.100
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V rámci červnové akce Čisté Krkonoše se vydali sběrači na
turistické trasy s cílem sesbírat odpadky. Sběr probíhal i v okolí řek,
potoků nebo silnic. V letošním uklízení sběrači našli i nepojízdné auto.
Bylo sesbíráno více než 3,5 tuny odpadu.101
Veřejnoprávní zpravodajství České televize informovalo, že po
koronavirové pandemii lidé cestují spíše za hranice než do českých
hor. Přímo o Špindlerův Mlýn je údajně menší zájem než v roce
2019.102
19. června informoval Krkonošský deník na svém internetovém
portálu o dalším konání Světového poháru alpského lyžování žen. To
se konalo v roce 2019 po osmi letech a organizátoři se díky vysoké
návštěvnosti rozhodli ho ve Špindlerově Mlýně znovu uspořádat.
Mistrovství bylo naplánováno od 4. až 5. března 2023.103

Foto: Správa KRNAP – boj proti „Lupině“ v Krknoších
Foto: skiareál Š.M. – Světový pohár
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KRONIKA
2020
2. POLOLETÍ

1

Vážení čtenáři a vážené čtenářky, srdečně vás všechny vítám při cestě
do minulosti města v srdci Krkonoš – Špindlerova Mlýna. Na
následujících desítkách stránek se dozvíte události z města samotného,
jeho okolí i popřípadě Krkonošského národního parku od července
2020 do konce roku, tedy na události navazující z prvního pololetí
téhož roku.
Psaním kroniky byl opět pověřen vysokoškolský student a
celoživotní resident města Špindlerův Mlýn. Ovšem z důvodu studia a
pracovních povinností byla opět kronika psána distančně z hlavního
města Praha.
Veškeré materiály do kroniky byly čerpány ze Špindlerovských
novin vedené paní Dášou Palátkovou, která vždy velice vstřícně
pomáhala v rámci poskytování doplňujících informací, popřípadě i
poskytnutí fotografií. Za to jí patří autorovo poděkování. Dalšími
zdroji jsou internetové informační portály a údaje poskytované
Městským úřadem Špindlerův Mlýn, za jejich spolupráci také autor
děkuje.
I když je tato snaha v rámci lidského faktoru prakticky nesplnitelná,
byla zde maximální snaha zachytit veškeré události, co nejvíce
objektivně, zároveň však i s určitou nadneseností.
Doufám, že se vám následující obsah bude líbit a naleznete v něm
příjemné počtení anebo badatelské poznání.

2

Zastupitelé města:
Mezi zastupiteli města pro rok 2020 jsou za stranu Pro náš Špindlerův
Mlýn starosta Bc. Vladimír Staruch, Mgr. Libuše Pokorná, Tomáš
Vrabec, Jiří Suk, Mgr. Naděžda Žaludová, Pavel Viktorín a Petr
Valouch. Za stranu ODS zastupují Mgr. Jan Lukáš, Marek Fryš a
Valerián Spusta. Nezávislí s podporou TOP 09 jsou Pavel Jirsa,
Tomáš Kyrián, Mgr, Hynek Dvořák a Alena Cingrová. Stranu „Pro
Lepší Špindlerův Mlýn“ reprezentuje Bc. Vladimír Klenz. Mezi
pětičlenné radní se řadí starosta Bc. Vladimír Staruch, místostarosta
Tomáš Vrabec a tři zvolení ze zastupitelů Pavel Jirsa, Mgr. Hynek
Dvořák a Tomáš Kyrián. (Pozn. kronikáře: identické s prvním pololetí
2020, viz Kronika 2020 1. pololetí)
Zasedání městské rady se na první dva kvartály plánovalo vždy od 16.
hodiny ve dnech 14. září, 12. října, 9. listopadu a 14. prosince.
Co se týče určitých demografických údajů, ke konci roku 2019 město
evidovalo na svém území 1 078 obyvatel z niž 893 bylo starších 18 let.
Do pěti let bylo zaznamenáno 52 dětí, ve věku 6 až 17 let 132 dětí a
mladistvých, dospělých bylo 611 a lidí ve věku 60 až 99 let bylo 282.
Město evidovalo 10 lidí i ve věku 90 až 99 let. Z oněch 1 078 občanů
bylo 521 můžu a 556 žen. Rok 2019 přivedl do města 18 lidí a 29 se
odstěhovalo. Pod správou města je vedeno i pět nových dětí, dva z
nich jsou chlapci a tři dívky. 16 spoluobčanů zemřelo.1
Český statistický úřad k 1. 1. 2020 evidoval na území Špindlerova
Mlýna 1098 obyvatel, 535 mužů a 563 žen. ČSÚ dále uvádí bez
dodatečných specifikací, že průměrný věk občanů je 42,5 let.2

1

Veškerá data byla čerpána z oddělení Evidence obyvatel MeÚ Špindlerův Mlýn zapsána v únorovém vydání
Špindlerovských novin, 2020
2
Počet obyvatel v obcích; https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019; 10.8.2020
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Demografie města
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Pro oba grafy byly použity data z Evidence obyvatel MeÚ Špindlerův Mlýn
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Muži

Ekonomika:
Rozpočet pro rok 2020 se opět lehce měnil i dle daňových příjmů.
Ty se oproti roku 2019 lehce snížili, ale oproti datům z posledních tří
let (přibližně o 15 miliónů korun). Větší částka byla kupříkladu u daně
z příjmů ze závislé činnosti, z přidané hodnoty, poplatek za rekreační
pobyt nebo poplatek za užívání veřejného prostranství. Naopak nižší
byli kupříkladu u daně z příjmů fyzických osob ze s.v.č., z příjmů
právnických osob nebo odvodu VHP. V oblasti na nedaňových
a kapitálových příjmů se čísla v okruhu tří let pohybují na podobné
úrovni. Konkrétně došlo ke zvýšení u zemědělského půdního fondu,
vodného i stočného nebo prodeje pozemků. Snížení nastalo
u vnitřního obchodu, služeb a cestovního ruchu nebo činnosti místní
správy.
Ohledně rozpočtových výdajů bylo oproti minulému roku více
ve vnitřním obchodu, službách a cestovním ruchu, veřejném osvětlení,
či komunálních službách. Méně bylo plánováno do silnic, vodovod a
kanalizací, bytového hospodářství, pohřebnictví, územního plánování,
městské policie a územní samosprávy. (Pozn. kronikáře: identické
s prvním pololetí 2020, viz Kronika 2020 1. pololetí)
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Data Špindlerovských hasičů:
Hasiči města k listopadu 2020 zaregistrovali 77 zásahů pro svůj sbor,
s tím, že pouze pro druhé pololetí jich bylo 41, tedy menší nárůst
oproti pololetí minulému. V rámci celoročního součtu jde za
posledních pár let o nejméně zásahů. Ještě méně jich bylo v roce 2017,
tedy 69.
Nejvíce zásahů proběhlo v měsíci říjen, který jich čítal 14. O něco
málo jich nasčítal srpen, který byl na 11. Nejméně jich bylo v měsíci
červenci s pěti a listopadu se čtyřmi. Tato čísla mohou mít něco
společného s menším počátečním náporem turistů v létě a nově
vyhlášeným dalším nouzovým stavem od října. Souhrnně z dat
k listopadu 2020 hasiči nejvíce zasahovali při technické pomoci a
polovina zásahů čítala dopravní nehody. Pouze jednou nastal únik
nebezpečných látek, třikrát proběhla záchrana osob a osm případů
bylo požárových. Pět případů se ukázalo být planým poplachem.
Od 1. října zároveň hasičský sbor města přivítal do svých řad
novou posilu, kterým se stal Pavel Podobský. 4

Foto: Hasiči Města Špindlerův Mlýn (JPO II)
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Informace čerpána z dat hasičského sboru
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Červenec 2020 – Nové zóny
Od 1. července začala platit nová vyhláška ohledně zonace pro
všechny národní parky v České republice včetně Krkonošského
národního parku, kterou vytvořilo ministerstvo životního prostředí
v čele s ministrem Richardem Brabcem (za ANO). Dle jeho slov
„zonace především určují, jak o danou lokalitu mají správy našich čtyř
národních parků pečovat“. Nově určená zonace by měla platit na
dalších patnáct let a bude se v nich určovat, které části národních
parků budou na samovolném vývoji, a o které bude naopak potřeba
pečovat v rámci obnovy stavu přírody do původního a přirozeného
stavu krkonošských luk. Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnish uvádí:
„Tři dosud číslované zóny, lišící se svoji přírodovědnou hodnotou a
kombinují pravidla péče o přírodu s nejrůznějšími regulacemi se mění
na zcela jinak pojatou zonaci managementovou. Ta stanoví pravidla
péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na
jejich cíl. Omezení pro činnosti v národním parku už neřeší zonace,
ale pravidla daná přímo v zákoně jednak pro celé území národního
parku a jednal speciálně pro území mimo zastavěné části obcí a
zastavitelní území obcí.“ – V době letních měsících začali platit tři
klidová území, s hřebeny Krkonoš a vrcholech Černé hory, které jsou
nejvíce zasaženy náporem turistů v letním období. Nová vyhláška je
dle slov ministra výsledkem tříleté spolupráce úřadu, všech českých
národních parků, starostů, odborníků a úředníků. Zároveň bylo
zúčastněnými uvedeno, že se nová zonace nijak nedotkne turistů
KRNAP a jejich příležitostných návštěv.5
Správa KRNAP zároveň informovala o velké změně v rámci
značení cyklostezek v Parku. Ty byly již od roku 1996 značené
dřevěnými destičkami s piktogramem cyklisty a byly upevněné na
dřevěných sloupcích. Nové značení bude typické barevnými
kombinacemi jako například červená, modrá, zelená či bílá a bude
mezi dvěma dalšími žlutými pruhy. Dle Správy došlo k této změně,
protože životnost značek byla dosti limitovaná a bylo komplikovanější
je umístit na některých místech jako speciálně v obcích a městech.
Značení by se takto mělo více podobat terénnímu značení Klubu
5
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českých turistů. Správa také s tímto připomíná, že spolu
s cyklotrasami v Českém ráji jde o nejhustší síť tras v republice, která
má okolo 400 kilometrů.6
Špindlerovské noviny informovali o práci s podporou dotací
Evropské unie v rámci oprav krkonošských turistických cest, které
jsou takto opravovány v tomto programu již několik let. V letošním
roce se práce dotkly například cesty mezi boudou Jana a boudy
Růžohorky. V okolí Špindlerova Mlýna šlo o cesty z Bílého Labe na
Luční boudu nebo Sněžné jámy až Petrova bouda. V minulém roce
byla podobně opravena i cesta z Jestřábích bud k Horním Mísečkám.7
Město Vrchlabí ve spolupráci s neziskovou organizací Post
Bellum, která shromažďuje příběhy a vzpomínky k důležitým
momentům 20. století v projektu Paměť národa představilo na náměstí
Tomáše G. Masaryka výstavu o životě a úspěchů špindlerovského
rodáka Bohumíra Zemana, který dlouhé roky reprezentoval
Československo jako lyžař. Za svou kariéru se dvakrát účastnil
olympijských her (1976 a 1980), mistrovství světa i Světových pohárů.
Na jednom z nich roku 1981 jako jediný Čech vyhrál závod této
soutěže, a to v klasické kombinaci v rakouském Kitzbühelu. Bohumír
Zeman byl také v letech 2006 až 2010 starostou Špindlerova
Mlýna.8910
Od 1. července opět začala akce pro děti ve spolupráci
s Turistickým informačním centrem a Českou televizí „Prázdninové
hry“ s podtitulem „Zachraň trosečníky!“. Součástí hry bylo i hledání
schránky v okolí města a záchranný člun v budově Městského úřadu.11
Ve Špindlerovských novinách také proběhla informace, že opět
stejně jako v roce 2019 byla nabízena zvýhodněná zpáteční jízdenka
lanovkou na Medvědín a Pláně za 10 korun s vratnou částkou za
čipovou kartu 50 korun. Nabídka platila pro trvalé residenty města
s prokázáním bydlištěm anebo žáky základní a mateřské školy, kteří si
6

https://www.krnap.cz/aktuality/tz-novinky-v-krnap-nova-zonace-klidova-uzemi-novy-navstevni-rad-krnap-a-zmenaznaceni-cyklotras/; 30.11.2020
7
Špindlerovské noviny, červenec 2020
8
https://www.pametnaroda.cz/cs/zeman-bohumir-20170627-0; 15.11.2020
9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADr_Zeman; 15.11.2020
10
Špindlerovské noviny, červenec 2020
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Tamtéž
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ji mohli zakoupit v doprovodu dospělých.12
Jménem projektové manažerky Ing. Terezy Šebkové z Tourist
Boardu Špindlerův Mlýn byla na léto naplánována výzva pro
milovníky cyklistiky, kteří mohli být odměněny cenami. Principem
soutěže bylo vyjet na kole z Dívčích lávek na Špindlerovku a důležité
bylo onen výkon zaznamenat v mobilní aplikaci a registrace na
webových stránkách. Vítězové soutěže byli vylosováni na živém
vysílání aplikace Instagram profilu a webových stránkách Města
Špindlerův Mlýn. Výzva trvala od 1. července do 30. září.13
Spolek špindlerovských lyžníků oslavil výročí jejich lyžnické
lavičky. Ta spočívala i v její menší rekonstrukci jako například
vyztužení opěrek a nalakování nového nátěru. Následující dny dojel
Spolek v kostýmech na dobových kolech k lavičce a oslavili její
výročí.14
Klub seniorů informoval své členy ohledně následujících akcích,
výletech a zájezdech v dohledné době. Jedním z nich byl i zájezd do
slovenského Veľkého Mederu slavného pro své termální prameny.
Zájezd byl naplánován od 13. do 20. září. Náhradní termín padl i na
divadelní představení ve Vinohradském divadle na hru Hašler, která se
měla uskutečnit 24. října v 19 hodin. Bylo avizováno i možné
pořádání adventního zájezdu v prosinci do Ratibořic, schůze členů
Klubu v lednu 2021 nebo odložení květnového zájezdu na
Hodonínsko na příští rok 2021 od 24. až 29. května.15
Server Lidovky.cz informoval o cestě označovanou jako
Špindlmanova mise. Šlo o desetikilometrový pěší cestu táhnoucí se od
Medvědína přes Horní Mísečky zpět na začátek. Obsahem Mise bylo i
odpovídání na otázky propojené s cestou nebo splnění různých úkolů.
Cesta byla formována na kratší a delší verzi, přičemž delší vedla navíc
přes Harrachovu skálu. Cestu bylo možno absolvovat se zapůjčenou
terénní koloběžkou. Také čtenáři byli informováni o Jízdě za zvířátky
od lanovky na Pláních až opět dolů ke Svatému Petru. Cyklostezka
nabízela informace ohledně zvířat žijících v Krkonoších, které opět
12
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byly doplněny o úkoly.16
Fanoušci sportu a hokeje především zpozorněli nad zajímavou
zprávou v rámci konání možného hokejového zápasu na území
Špindlerova Mlýna. Časopis Forbes přišel na začátku měsíce
s neověřenou informací, že by se na konci roku v prosinci téhož roku
mohl uskutečnit zápas prvoligovými týmy Rytíři Kladno a HC Stadion
Vrchlabí. Hlavním tahákem na zápas měla být účast stále aktivní
hokejové legendy Jaromíra Jágra, který se svým kladenským týmem
ten rok sestoupil z nejvyšší hokejové soutěže do první ligy. Pro místní
by bylo potencionálním lákadlem navíc druhý tým z Vrchlabí, který
naopak slavil v polovině roku postup z druhé ligy. Spekulace se točili
i okolo možného zápasu nejvyšší ligy. Ty byli potvrzeny a pozměněny
o pár týdnů později, kdy se na oficiální konferenci potvrdila většina
zpráv. Hokejový zápas ve stylu amerického Winter Classic byl
naplánován od 10. do 12. prosince pod sjezdovkou Pláně ve Svatém
Petru. Winter Classic zápasy se vyznačují tím, že se hrají hokejové
zápasy venku pod širým nebem, přičemž hokejový stadion by se pro
účely ve Špindlerově Mlýně musel nechat vystavět a čítal by kapacitu
7 500 diváků. V rámci programu byl potvrzený zápas první ligy mezi
Kladnem a Vrchlabím, extraligový zápas mezi Spartou Praha a Hradec
Králové a zápasů legend mezi českými a slovenskými hokejisty
s doplněním zápasů parahokejistů a juniorů. V rámci akce byl i
Jaromír Jágr i jako tvář akce dotázán, zda by mohlo jít o jeho poslední
zápas kariéry v jeho 48 letech. Jágr to nepotvrdil s cílem stále se
věnovat aktivně hokeji, zároveň ale bral v potaz i tuto možnost.
Pořadatelé uvedli, že akce by se měla stát realitou především, pokud
se bude zdravotnická situace vyvíjet podobným způsobem jako
v letních měsícem a nedojde tedy k druhé vlně koronavirové pandemie,
která ovlivnila životy občanů Špindlerova Mlýna i celého světa
v první polovině roku 2020 (viz Kronika 1. pololetí 2020, pozn.
kronikáře). Situace a podmínky byli konzultovány s odborníky
v rámci možného zdravotního nebezpečí.17 18 19 20 21 22 23 Lístky na
16

https://www.lidovky.cz/cestovani/aktuality/spindleruv-mlyn-na-spindlmanovu-misi-nebo-na-kole-zazviratky.A190722_121807_aktuality_ape; 17.11.2020
17
https://www.idnes.cz/hokej/hokejova-1-liga/jaromir-jagr-rozhovor-winter-classic-spindleruv-mlyn-kladnohokej.A200721_151049_hok_1liga_zele; 18.11.2020
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akci byly zpřístupněny pro zájemce v pondělí 27. července.
V rámci tradičního nočního pochodu na východ slunce se vydalo
na nejvyšší horu Sněžku téměř šest stovek lidí. 44. ročník pochodu tak
navštívilo opět více účastníků než v předchozích letech, oproti
předminulému roku byl onen nárust o 101 lidí. Pochod započal u
sokolovny Dolní Kalné, pokračovala přes Černý důl, Luční boudě až
na cílovou horu. Po východu slunce se účastníci vrátili údolím Bílého
Labe do Špindlerova Mlýna. Pochod byl pořádán TJ Sokol Dolní
Kalná.24
V tiskové zprávě informovali ochranáři Parku o tom, že obdrželi
dopis, ve kterém autoři chválili stav přírody nebo relaxační zóny pro
turisty a rozhodli se přispět finančním darem. Na popud povzbudivého
dopisu se Správa rozhodla vytvořit sérii samolepek s textem
„Podporuji Krkonošský národní park“ v různých cenových hodnotách.
Například šlo o částky sto korun, pět set korun a tisíc korun, které poté
měli sloužit konkrétním účelům. Ty Správa KRNAP slíbila zveřejnit.
Samolepky bylo možné zakoupit v informačních centrech Správy
nebo na jejich e-shopu.25
V červenci se také některá média zabývala kauzou ohledně
zbourání hotelu Barbora. Zde se původně spekulovalo čistě o jeho
menší úpravě a přestavbě, nakonec byl však hotel zbourán úplně po
koupi finančníka a miliardáře Marka Dospivy ze skupiny Penta
Investments, přičemž okolo zbourání se šířily zprávy, že byl hotel
zbourán kvůli „bránění ve výhledu“. Oním důvodem bylo totiž
Dospivovo vlastnictví nově zbudovaných tří domů hned nad hotelem
Barbora. Ten byl navíc známý pro své levnější možnosti ubytování
v srdci Krkonoš. Bylo zároveň upozorněno na aktivity v okolí hotelu
18

https://www.idnes.cz/hokej/extraliga/winter-classic-jaromir-jagr-spindleruv-mlyn-kladno-vrchlabi-sparta-hradeckralove-primy-prenos-tisko.A200721_095233_hokej_zele; 18.11.2020
19
https://www.idnes.cz/hokej/hokejova-1-liga/hokej-winter-classic-kladno-vrchlabi-jagr-spindleruv-mlyn-spartahradec.A200701_125052_hok_1liga_cig; 18.11.2020
20
https://www.idnes.cz/hokej/extraliga/winter-classic-spinderuv-mlyn.A200722_560581_hokej_rou; 18.11.2020
21
https://www.lidovky.cz/sport/hokej/winter-classic-ve-spindlu-nejprve-jagrovo-kladno-s-vrchlabim-pak-sparta-shradcem.A200721_131710_ln-sport-hokej_ele; 18.11.2020
22
https://www.lidovky.cz/sport/hokej/jagr-pod-sirym-nebem-ve-spindlu-ma-hrat-kladno-proti-vrchlabi-predstavit-by-sizde-mohla-i-sparta.A200701_144554_ln-sport-hokej_ele; 18.11.2020
23
https://krkonossky.denik.cz/z-regionu/v-prosinci-se-v-spindlu-predstavi-jaromir-jagr-20200715.html; 19.11.2020
24
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/romantika-vychod-slunce-snezka-krkonose-nocni-vystup-dolni-kalnapochod-20200706.html; 19.11.2020
25
https://www.krnap.cz/aktuality/tz-koupi-samolepky-muzete-podporit-peci-o-krkonossky-narodni-park/; 30.11.2020
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Barbora, kde již dříve byl zbourána historická budova Švýcarský dvůr
na popud nového majitele vrchlabského právníka Daniela Kučery, kde
mohli údajně hrát roli jeho vztahy na kontroverzního lobbistu Romana
Janouška.26
V první polovině července proběhla záchranná akce Horské
služby mezi Špindlerovým Mlýnem a pramenem Labe v Labském
dole. Služba zde zachraňovala turistu, který v okolí řeky Labe sklouzl
do koryta řeky a nemohl se z něj dostat svépomocí, takže ho
záchranáři museli nakonec vytáhnout i pomocí lan. Muž si z nehody
údajně odnesl několik tržných ran na rukách i obličeji. Důvodem jeho
pádu do Labe byla nevhodná obuv, tedy sandály. Horská služba
pokárala turistu na onu nevhodnou obuv a informovala, že případy
nehod na horách s touto nevhodnou obuví stávají až nebezpečně často.
Navíc podle portálu iDnes.cz je právě tato cesta Labským dolem
jednou z nejnebezpečnějších v Krkonoších.27 28 V ten den týden
museli záchranáři ještě zasahovat na dalších čtyřech případech,
například i ve Svatém Petru na pensionu, kde byla žena v bezvědomí,
pro kterou musel dokonce přiletět vrtulník.29
Na konci měsíce do města i do Krkonoš zavítala skupina skautů,
kteří přijeli především z důvodu pomoci obnovit zdejší přírodu.
Nejdříve směřovali na svah Hromovky, kde začali sázet nové buky a
den poté zamířili do Svatého Petra k Judeichově cestě, kde pomocí
loupáků na kůru šli pomoci s kůrovci. Jednomu účastníkovi se údajně
povede za jeden den zpracovat dva kubíky (tedy metrů krychlových)
dřeva. Skupina skautů zdůraznila, že problém s kůrovci se jich osobně
dotýká a je pro ně velice důležité, aby se pomohlo přírodě se jich
zbavit. I když se zdá, že práce na tomto problému je jako s „větrnými
mlýny“. Skautů se v Krkonoších vystřídalo na několik turnusů skoro
stovka. Krkonošský národní park se dříve už snažil podpořit lidi při
pomoci s kůrovcem, kde nabízel symbolických deset korun za kubík
26

https://www.lidovky.cz/domov/miliardari-marku-dospivovi-kazi-vyhled-z-nove-vily-hotel-koupil-ho-a-mini-stavbuvyznamne-snizit.A180725_151120_ln_domov_seb; 17.11.2020
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https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/krkonose-turista-labe-pad-horska-sluzba-kralovehradeckynehoda.A200707_143750_hradec-zpravy_tuu; 18.11.2020
28
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dřeva.30
Krkonoše se po týdnech čekání dočkalo čtyřech ze šesti nových a
moderně pojatých útulen, které pro krkonošskou přírodu
nadesignovali a vytvořili studenti architektury z pražské ČVUT.
Ty, které byly naistalovány jsou v okolí Harrachova, blízko chaty
Dvoračky, u Svobody nad Úpou, na Klínové cestě a také samozřejmě
v údolí Bílého Labe. Útulny v Krkonoších i obecně nabízí možnost
úkrytu před nepřízní počasí, které může turisty v horách potkat,
možnost případného odpočinku anebo i noclehu. Ředitel Správy
KRNAP Robin Böhnisch navíc podotkl, že nejde o první a zřejmě ani
poslední spolupráci mezi národním parkem a studenty ČVUT, kteří už
nyní v Krkonoších realizovali kupříkladu lávky a mostky přes potoky.
Projekty se prokázali navíc jako skvělý způsob vytvoření potřebných
služeb a aspektů pro krkonošskou turistiku a zároveň i jako šance
nových a neotřelých nápadů.31
Veřejnoprávní Česká televize a její internetový portál ČT24
informoval o náporu turistů na hřebenech Krkonoš přes nevoli
ochranářů i restauratérů. Problém spočíval ve změně práva Správy
Krkonošského národního parku omezení provozu cesty
ke Špindlerově boudě, kterou od té doby spolu s parkovištěm navštívil
přehršel turistů v autech. Nastala podle slov náměstka ředitele Správy
KRNAP Jakuba Kašpara možnost nulové regulace náporu aut
v národním parku. Provozovatelé Špindlerovy boudy se rozhodli
situaci řešit nasazením botičky, jelikož parkují na jejich soukromém
pozemku a nemají povolení. Starosta Bc. Vladimír Staruch reagoval
tím, že město se bude snažit na věc reagovat právní regulací. Správa
osočila vedení města ze zmínky o tom, že nevědělo o blížícím se
problému, přičemž o tom muselo vědět již od projednávání nového
návštěvního řádu, který byl v minulosti pojednáván.32
V pražském Muzeu Lega byl představen portrét legendárního
českého hokejového brankáře Dominika Haška. Ten byl vytvořen
30

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/polom-stromy-drevo-tezba-zima-kurovec-samovyroba-krnap-krkonosekralovehradecky.A190521_160119_hradec-zpravy_tuu; 18.11.2020
31
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32
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téměř z deseti tisíc kostiček Lego, byl v rozměrech 120 na 130
centimetrů, který sestavil majitel Muzea Miloš Křeček a jeho práce
čítala kolem dvě stě hodin i s přípravou. Muzeum avizovalo, že by
z portrétu chtělo vytvořit putovní exponát, který má i ambice na zápis
do Guinnessovy knihy rekordů a podíval by se tedy i do dalších
poboček Lego muzea, které jsou například Kutná Hora, Poděbrady
anebo právě Špindlerův Mlýn.33
Správa KRNAP také upozornila na modré a oranžové plastové
praporky v okolí Luční boudy, které tam jsou ponechány záměrně. Ty
patří dobrovolným studentům a zaměstnancům z Jihočeské univerzity
a Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích.
Důvodem a předmětem jejich sledování jsou jediní vysokohorští denní
motýli, a to okáč rudopásný a okáč horský. Dobrovolníci takto sledují
okáče již dvanáct let a ani rok 2020 nebyl výjimkou. Druhy okáčů se
v Krkonoších nevyskytli sami od sebe, ale byli do této přírody
dovezeny ve 30. letech 20. století amatérským entomologem Josefem
Soffnerem z Jeseníků, kde dobrovolníci také sledují život a chování
těchto motýlů. Dobrovolníci chtějí pozorovat reakce okáčů na
meziroční počasí a dlouhodobé změny v rámci možného globálního
oteplování.34
K 31. červenci ukončil své působení na špindlerovské základní
škole Mgr. Břetislav Klomínský a nově nastoupili na částečný úvazek
PhDr. Et. Mgr. Radka Kulhánková a Mgr. Jan Chrtek. V mateřské
škole přestala pracovat ke stejnému datu Jana Mařasová.35
Foto: KRNAP – Okáč horský

Foto: KRNAP – cyklistické značení

)
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Srpen 2020 – Pocta pro Adolfa Klepše
1. srpna se konal závod Krkonošská padesátka v rámci série Trail
Running Cup. Běh je brán jako jeden z těch nejnáročnějších horských
běhů u nás a tento konkrétní ročník byl věnován památce Adolfa
Klepše.
Srpen byl zajímavým měsícem pro návštěvníky Krkonošského
národního parku i pro jeho ochranáře. Po silném náporu turistů
z posledních týdnů a určitém jejich horším chování vůči přírodě se
oba protějšci z české a polské strany Národního parku rozhodli oddělit
některé části přírody v okolí hory Sněžka od náporu turistů. To měla
zajistit oranžová a metr vysoká síť doplňující již dlouho fungující
řetězové zábrany. Na situaci a dodržování ochrany přírody bude
kromě ochranářů dohlížet i Policie České republiky. Zároveň pro
zvýšení komfortu na vrcholu Sněžky přibylo zde okolo dvaceti laviček
na sezení.36
Klub seniorů informoval o svém uskutečněném výletu do Prahy
po koronavirové pandemii. Vedoucí zájezdu Ivana Kvasničková
popsala návštěvy seniorů, kdy navštívili Vyšehrad i s jeho kasematy
včetně Gorlice. Odtud cesta vedla nedaleko k vyšehradskému hřbitovu
a Slavínu. Odpoledne senioři zavítali do unikátního Světa medúz, kde
se nalézají nejvzácnější exempláře těchto živočichů.37
8. srpna mohli lidé v oblasti od Medvědína podél toku Labe až
k Dívčím lávkám jít po naučné stezce věnované výročí armády
Československa v Krkonoších s ohledem na jejich sté výročí. Od 9
ráno do 16 hodin bylo možné jít s komentovaným průvodem a vidět i
výstavu fotografií spojenou s Hraničáři v Krkonoších. Tématem bylo i
horské dělostřelectvo či kulometné družstvo. Akci pořádala Jednota
Československé obce legionářské z Mladé Boleslavy.38 39
Ředitel Základní a mateřské školy Špindlerův Mlýn Mgr. Petr
Libřický v srpnovém vydání Špindlerovských novin zhodnotil
poslední proběhlý školní rok. V něm se především zabýval jeho částí
po 10. březnu roku 2020, tedy kdy musela být zrušena prezenční
36
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výuka i na základních školách. Okomentoval těžkost situace a určitou
frustraci rodičů v době krize, kdy nebylo možné ani chodit do práce a
k tomu se doplnila jejich snaha vzdělávat své děti, které od onoho dne
měly neustále doma a musely se vzdělávat dálkově. Stejné pocity se
jednoznačně musely objevovat u samotných dětí, které ztratili kontakt
jak s učiteli a jejich klasickou výukou, tak i s jejich spolužáky a
kamarády. Dle ředitele školy formou distančního vzdělání přes
videokonferenční aplikace Microsoft Teams a Whereby učitelé
zrealizovali celkem 741 vyučovacích hodin. Bylo zadáno a připraveno
1 664 úkolů, prezentací nebo testů. Proběhlo na 7 681 „chatů“, 51
skupinových hovorů a 105 individuálních hovorů. Při této příležitosti
bylo poděkováno jak učitelům, tak i žákům a rodičům za jejich
spolupráci. Ředitel školy také pozval budoucí žáky a rodiče k zahájení
příštího školního roku pro rok 2020/2021 a tradiční vítání prvňáčků.
To zahrnuje i studenty devátého ročníku, kteří se stávají patrony
nových žáků. Vítání prvního ročníku bylo naplánováno na 1. září v 8
hodin ráno u horní budovy školy, tedy 1. stupně. Ředitel Libřický také
v rámci svého zhodnocení popřál mezitím všem hezký zbytek
prázdnin.40
Ambulance města informovala o změně ordinační doby
praktického lékaře MUDr. Petra Nováka a sestry Markéty Novákové
v Domě služeb. Ta byla od úterý do čtvrtka a první den v čase 8 až 12
hodin, poté 14 až 17 hodin a poslední den od 8 do 12 hodin. Trvalou
medikaci bylo možné objednat přes mobilní telefon.41
Letošní putování ve jménu patrona Krkonoš sv. Vavřince se
konalo 10. srpna. Pochod začal od půl osmé ranní u kostela sv. Petra a
směřoval přes Kozí hřbety k Rennerově studánce, kde jí bylo okolo
půl desáté požehnáno. Cesta byla ve 12 hodin zakončena na vrcholu
Sněžky u kaple zasvěcené sv. Vavřinci s poutní mší svatou. Účastníci
získali Kartičky poutníka s razítkem světce. Pochod byl pořádán
Římskokatolickou církví Vrchlabí.42
Špindlerovské noviny získali cenu v třetím ročníku soutěže o
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Nejlepší obecní zpravodaj v kategorii Zvláštní cena pro novinový
formát zpravodaje. Cenu udílela Redakční rada krajského měsíčníku
U nás v kraji pod hlavičkou Královehradeckého kraje. Hodnocená
byla kvalita článků, přehlednost, obsah, titulní stranu nebo i celkový
dojem. Hodnotila se periodika z roku 2019 a přihlásilo se 62 různých
zpravodajů měst a obcí. Dle slov tajemnice města Evy Klouček
Filipové se zpravodaj nikdy takovéto soutěže neúčastnil a o to větší to
byla výzva a překvapení, když zpravodaj cenu získal. Paní tajemnice
také doplnila, že v rámci obsahu je stále na čem pracovat.
Šéfredaktorka Dáša Palátková i za vydavatele Jana Klimenta doplnila,
že noviny vychází již od roku 1993 jsou oněch necelých třicet let
spojovníkem mezi občany, návštěvníky, samosprávnou i státní
správou. Samozřejmě také bylo poděkováno za toto ocenění.43
15. srpna se konal soutěžní den dvojic v rámci střeleckých
dovedností v sedmi různých disciplínách nazvaná „Špindlerovský
snaiper“.44
Správa Krkonošského národního parku v rámci desátého ročníku
Ceny ředitele vyhlásila poctěné tímto oceněním, kde nakonec ocenila
i zesnulého Adolfa Klepše (náčelník Horské služby), kterého ocenila
„in memoriam“. Dalšími byla kupříkladu pedagožka Hana Jüpterová,
také „in memoriam“, Růžena Štěpánková a Eva Kalášková jako
bývalé pracovnice Správy, speleolog Radko Tásler, Jiří Sehnal jako
první šéfredaktor časopisu Krkonoše, Josel Tylš za lesnictví a
propagaci rohačkových jízd, který byl také oceněn „in memoriam“,
nebo Radek Hanuš (ředitel ZUŠ Vrchlabí) jako hudebník. Ocenění
byli vybírání ze tří desítek osobností, „VÝBOREM“, ve kterém
rozhodoval Radek Drahný (vedoucího oddělení styku s veřejností
KRNAP), náměstek ředitele Jakub Kašpar (Správa KRNAP), předseda
Svazku měst a obcí Krkonoše, senátora a starosty Vrchlabí Jan
Sobotka a Pavel Jirsa (Horská služba Krkonše). Cena ředitele je
udílena lidem, kteří se zasadili o propagaci Krkonoš nebo
Krkonošského národního parku v rámci svých občanských aktivit
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nebo obecnou činností a přivedli tím tak přínos.45
22. srpna se běžel závod ze série 7 pohoří, který se tentokrát
zaměřil na Krkonoše, konkrétně z části Benecko až Labská.46
Proběhlo jednání Valné hromady Svazku měst a obcí Krkonoše,
kterého se účastnilo okolo třiceti členských měst v reprezentaci jejich
starostů. Primárním tématem bylo zhodnocení roku 2019 a realizace
projektů spolu s tématy cestovního ruchu na rok 2020. Debata starostů
čítala i mnohem více průběžných témat. Odsouhlasení padlo
kupříkladu na změny v Integrované strategii regionálního rozvoje
Krkonoš. Ta pracuje se změnami a výhledovými plány toho, co se
bude v Krkonoších plánovat a měnit. Kupříkladu jde výstavbu dálnice
D11, která začíná v Praze a k srpnu 2020 končila přibližně u Hradce
Králové. Cílem bylo její protažení k polským hranicím, konkrétně
mezi českým Královcem a polskou Lubawkou. S projektem jsou i dle
slov předsedy Svazku Jana Sobotky obeznámeni hejtmani krajů
Liberec a Hradec Králové, kterým bude aktualizace brzy předložena.
To se odvíjelo i v rámci nadcházejících krajských voleb z října 2020.47
Další závod, tentokráte štafetový podél řeky Labe odstartoval ve
Špindlerově Mlýně a cílem tohoto běhu bylo město Děčín u
německých hranic. Akce nesla název Run Labe Run a pořadatelem
bylo Running Monkey.48
Špindlerovské noviny informovali o razítkové hře s názvem
Pohádkové Krkonoše, kterou mohli rodiče s dětmi hrát. Principem
bylo získání mapy z webových stránek zdarma, poté navštívení onoho
místa vyznačeném na mapě a zodpovězení otázky či splnění úkolu, za
které poté otiskli razítko do mapy. Za určitý počet razítek se získávali
odměny jako omalovánky za tři razítka, pexeso za pět a pončo nebo
pastelky za deset. Do konce srpna bylo zároveň možné odevzdat
ústřižek z mapy do Turistického informačního centra ve Špindlerově
Mlýně a zařadit se tak do slosování s výsledky v září. V soutěži bylo
možné vyhrát poukaz třeba na ubytování, masáž nebo jídlo na
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Erlebachově a Josefově boudě.49
Klub seniorů připomněl svým členům zájezd do slovenského
Veľkého Mederu ve dnech 13. až 20. září se změnou času odjezdu.
Od pošty v centru města byl odjezd od půl sedmé ráno a od tabule na
Bedřichově tomu tak bylo o deset minut později. 50
Byly také připomenuty služby v podobě Krkonošských cyklobusů.
Ty zahrnovaly v srpnu kupříkladu linku z Hradce Králové do Vrchlabí
ve čtvrtky, soboty a svátky. Z Vrchlabí cyklobusy vyjížděli i do
Harrachova, ke Kuksu nebo do Malé Úpy. Přívěs pro kola čítal
kapacitu 20 až 35 kol. Cena jízdného záležela na vzdálenosti, psi byli
za poloviční cenu a kolo za 20 korun. Elektrokola byla povolena
Autobus mohl pobrat kapacitu 45 až 55 osob.51
V Turistickém informačním centru byla k dostání brožura Kam na
výlet, která chtěla turisty upozornit na jiná, a ne tolik často
navštěvovaná místa v Krkonoších. Příkladem bylo i vzdělání
s krkonošskými řemesly, životem horalů nebo návštěvy roubenek.
Zároveň zde bylo k dostání další vydání Turistické noviny dávající
tipy na výlety, velkoformátovou mapou, soutěže a profily podnikatelů
s jejich prací.52
Na konci měsíce informovala Správa KRNAP o hospodaření na
krkonošských lukách spolu se sečením brusnice borůvky. Ochranáři
totiž varují před jejím výskytem na nesprávných místech. V rámci
zachování klasických krkonošských luk by se na nich neměli nacházet
a mělo by dojít k jejímu odstranění. Brusnice, která má svoje místo
převážně v lesích, může případně i vytlačit z luk původní rostliny,
které tak naruší tradiční přírodu. Ta dle ochranářů má i své místo
v historii, kdy docházelo k hospodaření předků stylem, který nechal
vzniknout těmto krkonošským lukám, o které bylo tímto způsobem
staráno téměř 500 let.53
Závěr měsíce byl důležitý pro policistu Pavla Nevtípila, potažmo i
české justici, jelikož jmenovaný policista měl za úkol uzavřít
49
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vyšetřování v dlouhotrvající a kontroverzní politické kauze premiéra
Andreje Babiše za ANO s názvem Čapí hnízdo. V ní mělo jít o údajné
dotační podvody na tuto farmu. Do kauzy by měl spadat i rekreační
komplex Penzion Lovochemie u Labské přehrady.54
Server lidovky.cz informoval o náporu turistů ve významných
turistických střediscích včetně Špindlerova Mlýn. Dle jejich zjištění
došlo k výraznému poklesu zahraničních turistů, kterých bylo okolo
sedmi procent. V loňském roce jich přitom bylo dvacet tři procent.55

Foto: Správa KRNAP – ceny ředitele Správy KRNAP (in memorial)

Foto: ilustrační – distanční výuka ZŠ

Foto: ilustrační – distanční výuka ZŠ
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Září 2020 – Češi Čechům
I přes počáteční skepsi okolo návštěvnosti Špindlerova Mlýna a jiných
turistických center, která panovala po první vlně koronavirové
epidemie v Česku se nakonec situace lehce obrátila. Červen patřil
v rámci obsazenosti ke slabším měsícům, kdy hotely hlásily
průměrnou obsazenost na 23 %. Nicméně s postupným uvolněním
nálady ve společnosti stejně jako v případě opatření došlo k převratu a
náporu turistů. Hoteliéři brzy začali hlásit jednu z nejvydařenějších
letních obsazeností svých ubytovacích zařízení za poslední roky, ne-li
vůbec. I dle informací Turistického informačního centra, které eviduje
počet návštěvníků, byl červen silně slabší, v podstatě poloviční oproti
jiným rokům. Další letní týdny však začaly Krkonoše lákat zájemce
po tisícovkách. Nutno však podotknout, že drtivou většinu této
návštěvnosti tvořili Češi. Cizinci běžně zavítají do Špindlerova Mlýna
ve složení 30 % oproti Čechům, nicméně toto číslo se v létě 2020
pohybovalo okolo pouhých 7 %. Velkému zájmu se těšily a čelily
hlavně cyklotrasy a naučné stezky. Důležitým atributem mnohdy byla
i cenová dostupnost. Myšlenky se upínaly na podzimní a zimní měsíce,
které jsou v rámci lyžařského střediska jako Špindlerovým Mlýn
velice důležité. S příchodem zimy se také blížila nejistota v rámci
druhé vlny koronaviru, která by mohla tyto měsíce negativně v rámci
turismu ovlivnit, ne-li dokonce středisko uzavřít.56
Skiareál Špindlerův Mlýn informuje prostřednictvím ředitele
skiareálu Ing. René Hroneše, který poskytl informace okolo
pokračující miliardové investice – propojení současných
areálů novými lanovkami a vybudováním nových sjezdovek. Prvotní
práce byli o tom, aby projekt mohl efektivně fungovat, nenarušil
místní přírodu a příliš nezasahovalo do místního ekosystému. K tomu
kompromisu po dlouhých jednáních nakonec došlo. Důvodem
zpomalení těchto prací však byla i pandemie začátkem roku 2020,
která pozastavila úřady, a tedy případná jednání. Dle slov pana
ředitele se plánuje, že realizace nového projektu zabere dva roky.
Některé z úkolů začaly být již plněny jako například kácení určitých
stromů pro přípravu lanovek a sjezdovek. Za klíčové práce byla
56

Špindlerovské noviny, září 2020

21

označena stavba parkovacího domu nebo čerpání vody pro
zasněžování, plocha dnešního parkoviště P1. Plánem je, že mezi
parkovištěm P1 a Medvědínem bude první kabinková lanovka ve
Špindlerově Mlýně, která povede kolem Mateřské školy a končit bude
na červené sjezdovce Medvědín (vlek Medvědín). Sjezdovka samotná
povede kolem sídliště Bedřichov, hotelu Lesana až k mostu, který
bude zbudován přes silnici vedoucí mezi centrem Špindlerova Mlýna
a údolím Labská. Protější strana bude propojena novou šestimístnou
sedačkovou lanovko na úrovni dnešní lanovky Hromovka. Voda pro
potřeby zasněžování bude brána z Labské přehrady a nemělo by tedy
dojít k výstavbě retenční nádrže. Ředitel Hroneš se také ohradil proti
filipikám, kterou jsou spojeny s celosezónními cenami permanentek
ve Skiareálu. Argumentem byla cena, která se řídí poptávkou a není
možné ji předběžně určit.57
Noviny připomněli také blížící se krajské a senátní volby
v následujícím měsíci. Jejich konání připadlo na 2. a 3. říjen.
V případě druhého kola senátních voleb tedy ještě o týden později 9.
a 10. října. Klasická třetinová obměna senátu nyní padla i na
Trutnovsko, kde se chystal obhájit svůj mandát současný senátor
a starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který byl v tomto úřadu od roku
2018.58
Vrchlabská pobočka Osobní asistence Diakonie oznámila
rozšíření svých služeb. To se týkalo pomoci pro lidi s poruchou
autistického spektra anebo mentálním postižení. Služby s pomocí pro
zdravotně postižené a seniory zůstaly nezměněné.59
Události uplynulých týdnů naznačili, že obyvatelé Špindlerova
Mlýna jsou opět o krok blíž vytoužené cyklostezce, potažmo chodníku
z Labské do Špindlerova Mlýna. Na potřebě řešení tohoto problému se
shodli oba starostové zúčastněných měst, a to Vladimír Staruch za
Špindlerův Mlýn a Jan Sobotka za Vrchlabí. Druhý jmenovaný uvedl,
že je důležité cyklostezku protáhnout z Vrchlabí do horského střediska
a připojit k tomu i chodník od Labské přehrady. Tato cesta je
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propojena silnicí, která je právě hojně využívána, jak chodci, tak
cyklisty, takže se z ní stává vysoce frekventované místo bez
bezpečnostních aspektů. Veškeré jednání záleží i na vlastníkovi silnice,
což je Královehradecký kraj, který by musel komunikaci rozšířit a
umožnit případné odklízení sněhu z chodníku, což jsou jak technické,
tak finanční komplikace. Dle starosty Vrchlabí by byl rád, kdyby se
projekt uskutečnil do dvou let.60
V září také započal u trutnovského Okresního soudu jednání ve
věci ublížení na zdraví, které se udalo před rokem mezi Špindlerovým
Mlýnem a Vrchlabím nedaleko Michlova Mlýna. Řidič Fordu
Mustang v něm jel až 158 kilometrů za hodinu a srazil se
s protijedoucí Škodou Rapid, ve které jel brigádní generál Vojenského
zpravodajství Milan Jakubů s manželkou, přičemž on sám bohužel
srážce podlehl. Řidič Mustangu, který má za sebou i zkušenosti
s amatérskými automobilovými závody přiznal svou chybu a svých
činů litoval, s tím, že v lednu 2020 odevzdal svůj řidičský průkaz a
vyloučil, že by ještě někdy ho chtěl získat zpět. Ve hře soudní pře byla
i rekvalifikace na obecné ohrožení, které by mohlo viníka poslat do
vězení až na 15 let, místo původně předpokládaných osmi. Soud byl
později přeložen na říjen.61 62
Na počátku září proběhl (5. do 6. 9) každoroční sraz automobilů
Audi ve areálu Svatém Petru. Návštěvníci pokukovali a obdivovali
nablýskané modely starých i nových aut. 63
V den konce této akce se také jel známý cyklistický závod ze
Špindlerova Mlýna ke Špindlerově Boudě s názvem Špindlerovka Cup,
který psal svůj 19. ročník. Všechny věkové kategorie čítali dohromady
92 závodníků, nejmladšímu bylo 6 let a nejstaršímu 78 let. Zářijové
počasí jezdcům přálo a po celý závod je provázelo příjemné slunečné
počasí. Organizátorem byl Tomáš Vrabec, který také poděkoval
sponzorům v čele s Městem, Pavlem Brádlerem, Pavlem Bulvou a

60

Tamtéž
https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/okresni-soud-trutnov-nehoda-spindleruv-mlyn-mustang-generalkralovehradecky.A200909_092628_hradec-zpravy_tuu; 3.12.2020
62
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ford-mustang-nehoda-spindleruv-mlyn-milan-jakubu_2009101315_ako;
3.12.2020
63
Špindlerovské noviny, září 2020
61

23

Martinem Hamplem, který se staral o občerstvení.64 65
Během léta natáčela veřejnoprávní Česká televize ve Špindlerově
Mlýně další epizodu svého oblíbeného pořadu Cyklotoulky. Pořad
zavítal do naší destinace po šesti letech podruhé, děvčata
z informačního centra si scénář pečlivě připravily a celému štábu
ukázaly, jak je možné spojit cyklistiku ve Špindlu se zábavou. Pán hor,
Krakonoš, se postaral o parádní počasí a zároveň natáčení poctil svou
návštěvou. Tentokráte se vyrazilo na Špindlerovku a zpět sjezdem,
výjezd lanovkou Medvědín (vyveze i kola) za účasti skiareálu Š.M.,
sjezd přes Horní Mísečky do údolí Labská, kde proběhlo občerstvení v
„Limobaru“ Pavla Bulvy (Pension Krakonoš) a pokračování po
cyklotrase do města. Ve scénáři byla zábava, takže zastávka na
Bobové dráze, kde se ukázal i Krakonoš, adrenalinový park Yellow
Pointu…„šup na houpačku“ a cyklovýlet pomalu končí. O zázemí
celého štábu se postaral Hotel Sněžka a Grand. Pořad již od roku 2009
dává tipy na výlety pro jízdu na kole. Špindlerovské cyklotoulky byly
vysílány na programu ČT 2 12. 9. a ve stejný si premiéru odbyl pořad
i na slovenské veřejnoprávní televize RTVS 2.66
Avizovaná sportovní akce Winter Classic hokejových zápasů
několika klubů hlásila v září téměř vybrané všechny vstupenky.
Myšlenky padly i na možnost rozšíření akce pro více lidí.67
Na hoře Medvědín se v tomto měsíci také propadla země a kráter
tím vytvořený měl osm metrů šířky a šest metrů hloubky. Důvodem
propadu byla dřívější těžba uranu v hoře, která měla za následek
několik komínových šachet, kterými se uran těžil. Konkrétní komín
M5-1/0-4 se nacházel jako mimo sjezdovky, tak i turistické trasy,
nebezpečí tak bylo minimální. O sanaci objektu se postaral státní
podnik Diamo, který právě uran zde těžil a na nápravu použil ocelové
sítě dovezené vrtulníkem. Komín vznikl zřejmě na počátku
padesátých let minulého století za vlády komunistické strany a na
přelomu padesátých a šedesátých let byl zklikvidován. Do kráteru by
64
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se údajně vešla dvě nákladní auta a státní podnik předpokládá, že
v blízké době dojde k dalšímu propadu, který se bude muset sanovat.68
69

10. září hostil kostel sv. Petra varhanní koncert. Šlo o skladby
Johanna Sebastiana Bacha, Jiřího Ignáce Linky nebo Jana Křtitele
Kuchaře. V plánu byly i skladby kapely ABBA, Eda Sheerana nebo
zpěvačky Adele. Na varhany hrál Lukáš Kuřík. Možností byla i
komentovaná prohlídka s dobrovolným vstupným, přičemž akce
začala v půl osmé večer a pořadatelem byla skupina Petach.70
Od 7. do 10. září se v kostele také konalo setkání zdravotníků
z hospiců a obecně pracovníků starajících se o nemocné. Tématem
setkání bylo „vyhoření“.71
Hned poté kostel nabídl do 13. září duchovní obnovu pro
manželské páry. Akce byla určená pro páry, kteří chtěli zažít hory a
zároveň setkání s Bohem i sebou samými.72
12. září byl naplánován běh k Mohyle Hanče a Vrbaty z centra
města. Pořadatelem bylo AC Svaté Kateřiny.73
Jako zpětná vazba na četné zprávy od turistů zareagovala Správa
KRNAP na strach lidí z možného výskytu medvědů v Krkonoších.
Toto bylo fakticky vyvráceno blížícím se obdobím jelení říje, kteří
vydávají pro mnoho lidé neznámé zvuky, které si mohou spojit
s medvědy. Naposledy byl však medvěd oficiálně spatřen
v Krkonoších okolo roku 1798, i když jsou zprávy o objevení
medvědice s mláďaty z roku 2018, které se se však nikdy přímo
hlavně časem nepotvrdily.74 75
O pár dní později OOB TJ Spartak Vrchlabí pořádal orientační
běh pro všechny věkové kategorie od Medvědína k Dívčím Lávkám.76
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Pod záštitou města se zároveň konala již tradiční Drakiáda na
hoře Medvědín. Pouštění draků odstartovalo svůj 8. ročník od 12
hodin i s doprovodným programem se speciálně zlevněnou jízdenkou
na lanovku.77
Na počátku školního roku se konala i 3. září společná informační
schůze v jídelně horní budovy školy spojená s valnou hromadou
Spolku rodičů. Začátek byl od půl čtvrté odpolední. Počátek
organizace školního roku začal i 2. zářím v režii třídních učitelů a
s počátkem vaření ve školní jídelně. Následující dva dny dle rozvrhu
bez odpoledních hodin.78
Od 10. září byly dle rozhodnutí ministra zdravotnictví Adama
Vojtěcha za ANO opět povinné roušky ve společných prostorách
školy i jídelny. Proběhl apel na nošení dvou roušek a sáčku k jejich
odložení.79
Z důvodu bezpečnosti a zachování zdraví byla nutnost od 8. září
nosit v budovách Správy KRNAP, muzeích i informačních centrech
nosit ochranu úst. Zároveň bylo doporučeno spíše v případě nutnosti
komunikace využít elektronickou formu.80
Dle rozhodnutí ministra zdravotnictví Romana Prymuly za ANO
byla nutnost přibližně od 23. září, aby rodiče podepsali Čestné
prohlášení zákonného zástupce v případě nachlazení dítěte.81 Zároveň
padla informace, že k 25. září byla základní škola spolu s družinou
i jídelnou v plném provozu.82
Zhodnocení letní sezóny si dovolil i KRNAP, který dle svých
eco-coumterů zjistil, že na Sněžku vystoupila v oněch měsících na
více než 5 tisíc lidí denně. Maximum bylo 12. září, kdy nejvyšší český
vrchol zdolalo na 9 400 turistů. Tyto čísla navíc započítávají pouze
lidi, kteří jdou na Sněžku pěšky a není tedy včetně lanovky z Pece pod
Sněžkou. Ta má denní maximum 2 500 osob. V měsíci červnu nejvíce
byla navštěvována Sněžka a Labská bouda. Tyto čísla byla však oproti
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přechozím červnům téměř poloviční. Tyto lokace si vyměnili v dalším
měsíci pozice, přičemž se obrátila situace i v rámci návštěvnosti, která
byla oproti posledním třem letům pro změnu o skoro polovinu vyšší.
V srpnu už jasně Labská bouda dominovala i oproti Sněžce a druhé
místo vzala Luční bouda v závěsu s Jelenkou. Labská bouda právě i
v srpnu překonala veškeré návštěvnosti všech lokací za poslední tři
roky.83
V září odstartovala druhá vlna něčeho mnohem příjemnějšího než
koronaviru a to prodeje celosezónních skipasů pro zimní období. Ta
navázala na tu první z jara. Za jmenovanou Chytrou sezónku v tomto
měsíci ji mohli zájemci získat za poloviční cenu než už v průběhu
zimy. Levnější ceny se pohybovali v kategorii Dospělých okolo tří
tisíc korun a senioři s juniory měli ještě větší slevu. Základní cena se
pro druhou vlnu pohybovala za osm a půl tisíce korun, která platila do
konce října. Bylo upozorněno i na možnost příspěvku, který se
vztahoval na žáky špindlerovské školy a školy nebo mladé členy
Svazu lyžařů s trvalým bydlištěm ve Špindlerově Mlýně. Při této
příležitosti byla představena i novinka Chytrá sezónka PREMIUM, se
kterou její vlastníci mohli využít lyžování i ve slovenských Tatrách
nebo ve střediscích v Polsku nebo Rakousku. Nová nabídka
zahrnovala i noční lyžování včetně Špindlerova Mlýna, slovenské
Jasné nebo polského Szczyrku nedaleko českého Jablunkova.84
V tiskové zprávě Správy KRNAP proběhla informace o novém
memorandu národních parků a společností různých zemí v okolí řeky
Labe. K této iniciativě se společným cílem se připojil právě
Krkonošský národní park, Agentura ochrany přírody a krajiny České
republiky, Národní park České Švýcarsko a z německé strany Národní
park Saské Švýcarsko, Labe v Braniborsku a Labské luhy Dolního
Saska. Memorandum dostalo název Labské parky anebo mezinárodně
Elbe Parks.85
Hasiči a policisté zasahovali při menší nehodě nedaleko
autobusového nádraží, kde před šestou hodinou ranní nabourala žena
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pod vlivem alkoholu více než jedné promile do železného mostu
propojující břeh Labe u hotelu Hradec a bývalého hotelu Labe směrem
k poště. Auto sjelo z hlavní komunikace a než se potkalo s lávkou,
srazilo dopravní značku, odpadkový koš a rozvod elektřiny. Řidička
neutrpěla žádná větší zranění, nicméně dle slov policejní mluvčí bude
zřejmě obviněna z ohrožení pod vlivem návykových látek. Škoda jak
na autě i na veřejném vlastnictví se vyšplhala nad 200 tisíc korun.86

Foto: Město Š.M. – cyklotoulky / natáčení pořadu České televize 2020

Foto: Správa KRNAP / nápor turistů, letní měsíce
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Foto: skiareál Š.M. – nová vizualizace výstavby lanovek

Říjen 2020 – Volby a druhá vlna
Rada města se shodla na nové otevírací době Městského úřadu s
platností od 1. října. Otevírací doba byla určena pro pracovní dny,
tedy od pondělí do pátku, přičemž všechny dny začal provoz od osmi
hodin ranní a byl přerušen v půl dvanácté kvůli pauze. Pauza vždy
končila v půl jedné odpoledne. Nicméně ve dny jako pondělí a středa
byl úřad otevřen do pěti hodin a ve zbylé dny pouze do půl druhé.
Skrze kontakty na Úřadě bylo možné domluvit konkrétní schůzi nebo
výjimku. Turistické centrum bylo otevřeno denně, a to od devíti ráno
do pěti odpoledne s pauzou od půl dvanácté do půl jedné. Otevírací
doba Městské knihovny zůstala nezměněna. Otevírací doba se změnila
i pro poštu. Ta v pondělí a středu byla otevřena od jedenácti
dopoledne do šesti večer s pauzou od dvanácté do jedné. V úterý,
čtvrtek a pátek se otevřelo od osmi ráno a zavíralo se ve tři odpoledne.
Čas na pauzu byl stejný.87
S již probíhajícím školním rokem došlo i k menším změnám, a
především obeznámením s pravidly, která bude nutné dodržovat
87
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v případě nákazy koronavirem ve školách. V tomto případě konkrétně
základní špindlerovská, která ujistila, že se v případě potřeby bude
řídit příslušným Manuálem Ministerstva školství a v případě potřeby
se opět přejde na distanční výuku. Ředitel školy zároveň upozornil, že
povinností škol obecně, aby předcházela rozšíření nákazy. Onen
Manuál měl přitom tři části, a to informativní, doporučující či
závaznou a bylo možné ho vidět i na webových stránkách školy.
Všechny tyto informace podal školní zpravodaj, ve kterém se také
psalo o harmonogramu školního roku, termíny prázdnin, časový plán
vyučovacích hodin, rodičovské schůzky, sportovní akce pro školní rok
i informace pro vyšší ročníky ohledně středních škol.88
Zastupitel města za ODS Valerián Spusta rezignoval dne 8. října
na svou funkci. Na jeho místo den na to nastoupila Danuta
Štrougalová z téže volební listiny strany ODS.89
V rámci příprav na hokejové utkání Winter Classic ve Svatém Petru se
také dohodlo město Špindlerův Mlýn s Vrchlabím, na zlepšení
podmínek pro parkování, které bude nabídnuto i ve Vrchlabí a v
úmyslu bylo i řešení kyvadlové dopravy, takže onen model, který se
použil i během Světového poháru z minulého roku. Špindlerovským
novinám to potvrdil starosta Vrchlabí Jan Sobotka.90
Projektová manažerka Tourist boardu Špindlerův Mlýn Ing.
Tereza Šebková informovala o snaze tohoto projektu zjistit skutečnou
návštěvnost turistů v ubytovacích zařízeních během léta. V srpnu tak
podnikatelé dostali dotazník, na který nakonec odpovědělo 21
subjektů z nich. Poslední dva měsíce prázdnin byla z 85 %
zaznamenána vyšší nebo přibližně stejná návštěvnost jako v minulém
roce. Obsazenost pro červenec se pohybovala na 75 % a pro srpen
přibližně 77 %. Předpokládaná rezervace pro září je 30 % a pro říjen
15 %, nicméně toto byla čísla pro daný moment a nebyly tedy přesné.
Tento průzkum v podstatě potvrdil nízkou návštěvnost turistů ze
zahraničí. Těch bylo v minulém roce na necelých padesát procent,
kdežto letos toto číslo radikálně kleslo na 11 %. Oproti minulému
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roku se více objevovali případy rezervace na poslední chvíli, nicméně
nešlo o tolik radikální jev. Zároveň zde byl citelný strach o podzimní a
zimní sezónu pro kterou se pro mnoho podnikatelů zrušilo z obav
druhé vlny mnoho akcí, což mohlo poškodit jejich podnikání.
Průzkumu se účastnilo na 12 pensionů, 7 hotelů, jeden apartmánový
dům nebo jedna chata a z jeho výsledků je vidět, že hodnocení sezóny
je na čísle 8,4 z 10. Tourist Board také nalákal na plné vyhodnocení
na svých webových stránkách. 91
Městský úřad informoval o potřebě zaplnění pracovního místa,
která byla spojená s úklidem na Městském úřadu, Turistickém
informačním centru nebo Městské knihovny. Práce byla stanovena na
osm hodin týdně a nástupem dle dohody. V případě zájmu se měli
uchazeči hlásit paní Heleně Cermanové.92
Od října naplánovala na každý čtvrtek římskokatolická farnost
výuku náboženství. Na místě byly k dispozici sešity na poznámky a
případné samolepky spojené s učivem. Zároveň pozvala na pouť od
jedenácti hodin dopoledních od kostela sv. Petra až ke kapli sv.
Františka u Erlebachovy boudy s příchodem okolo druhé hodiny
odpoledne. U kaple sloužil mši královéhradecký biskup Jan Vokál a
poté následovalo občerstvení a hudební doprovod kapely Petach.93
Mnoho lidí v poslední době se obrátila na Horskou službu, aby
jim poděkovala za jejich ochotu a profesionalitu při jejich záchraně na
vrškách Krkonoš. Jednalo se kupříkladu o muže z Kladna, který
s vnukem chtěl vystoupat Kozí hřbety a pocítil malátnost nebo o ženu,
která utrpěla úraz kotníku u Vosecké boudy. Všichni ocenili práci
Horské služby s absolutní profesionalitou a zároveň lidským
přístupem.94
Ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš odtajnil své
možné plány s vlekem Krakonoš mezi centrem města a Svatým
Petrem. Ten byl k tomuto měsíci již několik let mimo provoz a v
podstatě chátral a sjezdovka zarůstala. Pan Hroneš promluvil, že v
hlavě má plán a vlastně i takový sen, který by rád právě na
91
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Krakonošovi zrealizoval. Jedním z bodů tohoto plánu je kupříkladu
výstavba rozhledny na vršku tohoto kopce, přičemž by z tohoto
strategického místo mohlo být vidět na celý Špindlerův Mlýn a okolní
Krkonoše. Spodek kopce by se s případnou rozhlednou propojil
lanovkou, která by tak nahradila stávající a nevyužitý vlek. Zbytek by
mohl být doplněný přírodními hřišti a naučnými stezkami. Tuto vizi
údajně podporuje jak Skiareál, tak radnice města. Dle slov samotného
ředitele je vše zatím ve stádiu nápadů, ale zároveň je zde víra, že se
nápady začnou měnit brzy v realitu.95
Klub seniorů upozornil na blížící se divadelní představení Hašler
v pražském Vinohradském divadle. Odjezd byl naplánován
z Bedřichova, přes autobusové nádraží s případnou zastávkou
u vrchlabského zimního stadionu. Do 10. října museli účastníci znovu
potvrdit svou účast, zda stále mají zájem, jelikož představení bylo
odloženo z březnového termínu kvůli první vlně koronaviru v Česku.
Divadlo bylo údajně plně připravené splnit všechny potřebně
bezpečnostní a hygienické podmínky s tím, že účastníci museli mít s
sebou ochranu dýchacích cest. Odjezd byl přesunut na půl druhou
odpolední z důvodu opět narůstajících případů nákazy, tedy aby se
omezil pohyb po hlavním městě.96
Na středu 7. října byla naplánován svoz a sběr nebezpečného a
nadměrného odpadu. Zastávky byly naplánovaný na určité časy při
místech tříděného odpadu. Sběr byl určen především pro trvale bydlící,
pro podnikatelské osoby se dal sjednat individuální odvoz. Začalo se
ve tři hodiny odpoledne a z důvodu bezpečnostních opatření byl apel,
aby se lidé zbytečně na odběrovém místě neshromažďovali.
Zastávkami byla kupříkladu Labská, vlek Krakonoš, silnice spojující
centrum a Medvědín a tři místa na Bedřichově.97
Zároveň z důvodu pandemie bylo odloženo vítání nových
občánků na jaro 2021.98
Špindlerovská škola zároveň oslavila 85 let své existence, tehdy
ještě v podobě obecní školy. Tato výročí vždy provázejí oslavy učitelů,
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rodičů, žáků i bývalých studentů a občanů města obecně. Avšak kvůli
komplikované situaci spojené s nákazou covid-19 se tyto tradiční
oslavy nemohly uskutečnit. Dáša Palátková ze Špindlerovských novin
však v rámci této příležitosti upozornila na vydání novin z roku 2015,
kde čtenáři mohli nalézt obsáhlé rozhovory s mnoha pedagogy, kteří
prošli špindlerovskou základní školou. Tyto rozhovory bylo možné si
přečíst v analogové formě ve Městské knihovně nebo v digitální na
webových stránkách města.99
Klub seniorů také informoval o zrušení adventního zájezdu do
Ratibořic, jelikož Památkový ústav zrušil tuto i všechny nadcházející
adventní akce, čímž se tedy v roce 2020 nekonal žádný adventní
zájezd. Zpráva přišla přímo ze zámku v Ratibořicích.100
15. října se v Městské knihovně konala přednáška cestovatelky
Pavly Bičíkové o italské Sicílii a Liparských ostrovech ve
Středozemním moři, které jsou spojené se svými památkami a stále
aktivními sopkami. Začátek přednášky v Domě služeb byl od 17
hodin.101
Na 17. října byl naplánován cyklistický závod Kolo pro život ve
Špindlerově Mlýně s různými trasami vhodnými jak pro profesionály,
začátečníky i rodiny s dětmi.102
Na poslední den měsíce října se mohli občané města těšit na
tradiční lidový jarmark Medové slavnosti. Festival je známý pro svou
prezentaci krkonošských řemesel, krkonošské kuchyně a samozřejmě i
medovými výrobky. Celá akce měla začít od jedenácti hodin spolu
s koncertem podkrkonošské kapely Japato od dvanácti. O hodinu a půl
pro děti měl vystoupit známý bavič Michal Nesvadba z Kouzelné
školky, na kterého měl navázat Bombarďák. Od půl páté mělo
následovat hudební vystoupení Crazy Dogs a od šesti do osmi večer
nabízel zábavu i Yellow Point se svým adventure parkem s obří
houpačkou nedaleko centra.103 Akce byla však následně zrušena kvůli
nouzovému stavu, který vyhlásila vláda Andreje Babiše od 5. října
99
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v důsledku druhé vlny nákazy a radikálního přírůstku nakažených.104
Od 2. do 3. října však mohly proběhnout na území České
republiky volby do krajských zastupitelstev a na některém území
včetně Trutnovska i volby do senátu. Ty po sečteních všech hlasů
v rámci celé země vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s 21, 82 %
(více než 600 tisíc hlasů), druzí byli Piráti v čele s Ivanem Bartošem
s 12, 02 % (cca 333 tisíc hlasů), třetí pozici bralo ODS Petra Fialy
s 6, 96 % (tedy 192 tisíc hlasů), a poté následovaly strany jako STAN
(6, 04 – 167 tisíc), KDU-ČSL (5, 10 % - 141 tisíc), ČSSD (4, 92 – 136
tisíc) nebo SPD (6, 13 – 169 tisíc).105 V těchto volbách však ani tolik
nešlo o strany na celonárodní úrovni jako spíše možné koalice
podporované těmito parlamentními stranami. Občané Špindlerova
Mlýna mohli pro Královehradecký kraj volit kandidáty kupříkladu
Piráty, stranu za práva zvířat, komunisty, ROZUMNÉ Petra Hanniga,
Pravý Blok, ANO 2011, SPD, Trikolóru, Koalici pro Královehradecký
kraj s KDU-ČSL, Volbou pro město a Nestraníky, poté koalici ODS,
STAN a Východočechů, koalici Spojenci pro kraj s TOP 09,
Hradeckým demokratickým klubem a Liberálně ekologickou stranou,
poslední možností byla koalice Spolu pro kraj s ČSSD a Zelenými.106
Občané a voliči Špindlerova Mlýna jasně vyjádřili až většinovou
podporu koalici ODS a STAN pod velením bývalého policejního
prezidenta a senátora za rodný Náchod Martina Červíčka. Koalice
získala 52, 39 %. Druhé místo vzali Piráti s 15, 43%, třetí hnutí ANO
s 10, 37 %, koalice s TOP 09 brala 7, 45 % a posledním kdo získal
místo v zastupitelstvu byla koalice s ČSSD a dalšími s 5, 05 %.107
Právě hejtman z let 2016 až 2020 za ČSSD Jiří Štěpán tak neobhájil
svůj mandát. V kraji se nakonec dohodla koalice ODS s ostatními,
Pirátů a koalice KDU-ČSL s ostatními a vytvořili společnou koalici
s Martinem Červíčkem v čele.108 V rámci senátních voleb se mezi
sebou setkal senátor obhajující mandát a starosta Vrchlabí Jan
Sobotka, starosta města Dvůr Králové nad Labem Jan Jarolím,
104

https://www.mestospindleruvmlyn.cz/akce/medove-slavnosti-zruseno; 4.12.2020
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_zastupitelstev_kraj%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2020; 4.12.2020
106
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/kandidatky-pro-krajske-volbypodalo-12-politickych-stran--hnuti-a-koalic-320944/; 4.12.2020
107
https://www.irozhlas.cz/volby/krajske-volby-2020/kralovehradecky-kraj/spindleruv-mlyn-579742; 4.12.2020
108
https://www.hkcity.cz/2020/11/03/novym-hejtmanem-kraje-se-stal-martin-cervicek-z-ods/; 4.12.2020
105

34

majitelka Luční Boudy Klára Sovová, která zkoušela kandidaturu
i v roce 2018 a poté Michal Slavka. Volby šly i do druhého kola, ve
kterém se setkali první dva jmenovaní (první s 41, 71 % a druhý
s 26, 26 %). Klára Sovová následovala třetí s 22, 88 % a čtvrtý Michal
Slavka s 9, 13 %. Vítěz prvního kola Jan Sobotka navíc se svým
procentuálním číslem se zařadil mezi jedny z nejúspěšnějších
kandidátů v zemi. Druhé kolo voleb konající se 9. a 10. října
nepřineslo pro mnoho lidí žádné překvapení a starosta Vrchlabí
obhájil svůj mandát s vítězstvím 74, 58 % (12 140 hlasů) a druhá Jan
Jarolím získal 25, 41 % (4 137 hlasů). Kvůli určité obecní
nepopularitě senátních voleb byla však oproti druhému kolu menší
účast. V prvním kole svůj hlas odevzdalo 37, 17 % voličů a ve druhém
už pouze 16, 49 %. V rámci celé země se vítězem voleb stalo hnutí
STAN s Vítem Rakušanem v čele.109
Kvůli zhoršující se situaci ohledně počtu nakažených novým
koronavirem, který způsobil první vlnu na jaře v Česku i prakticky na
celém světě se vláda rozhodla od 5. října opět přejít do stavu
nouzového. Ten na dobu neurčitou opět omezil shromažďování lidí,
kulturní akce i restauratérství a hotelnictví, které následovalo o něco
později. V Česku se navíc situace silně dle mnohých vymkla kontrole,
jelikož počet nakažených se nepohyboval na denní bázi stovek, ale
zesílil do stavu, kdy při nejhorších číslech dosahoval desetitisíců
denních přírůstků.110 Na vyvíjející se situaci reagovalo i školství.
Začali se v počátku především dodržovat větší rozestupy a omezení
lidí na prostor. Velmi kontroverzním nařízením se stal zákaz zpěvu,
který omezil hudební výchovu, nicméně i lidi v mimoškolním životě,
jelikož na ně se vztahoval zákaz též. Stravování a stav mateřské školy
zůstal v podstatě beze změn. Postupem času museli být omezeny
zájmové kroužky. Každopádně situace se stala natolik vážná, že došlo
i k uzavření celé základní školy. To nastalo od 14. října s nadějí, že se
školy opět 30. října otevřou s možným koncem nouzového stavu.
Škola opět přešla do distanční formy vzdělání. Mateřská škola zůstala
stále v provozu. Jelikož se do konce října situace nezlepšila bylo
109
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uzavření škol prodlouženo do neurčitého odvolání.111 112 113 114 115
Ke konci října čítal Špindlerův Mlýn sedm aktivních případů
nákazy koronavirem.116
Svůj provoz omezily i úřady Správy Krkonošského národního
parku. Byl omezen přístup a bylo doporučeno komunikovat především
distančně. Úřední hodiny se v pondělí smrštili od 8 ranních do 13
odpoledních a ve středu z 12 do 17 hodin.117
Došlo také k setkání ředitelů Správy KRNAP s policejním
prezidentem brig. gen. Mgr. Janem Švejdarem a Českou lesnickou
akademií z Trutnova, přičemž strany jednali o problémů motorkářů
v Krkonoších, který vjíždí do Parku a narušují přírodu i ekosystém.
Správa se snažila apelovat na vyšší ochranu přírody a policejní
prezident slíbil veškerou dostupnou techniku k vyřešení tohoto
problému, tedy plnou kooperaci.118
Ochranáři také informovali, že na zimu opět budou muset projít
procedurou sundávání informačních tabulek po celém Národním
parku. Ty jsou dělané ze dřeva a obsahují informační piktogramy
o okolní přírodě se spojením zajímavostí a faktů. Právě kvůli zhoršení
podmínek přes zimní měsíce jsou tabulky sundány, aby se prodloužila
jejich životnost.119
Správa si dovolila i menší zhodnocení sezóny v rámci
hospodaření. Ta se odvíjela dle pasených zvířat i starání se o pastviny.
Projekt obnovy podpořil okolo 120 luk, což se rovnalo 550 hektarům.
K tomu se dodává, že seč s kombinací pastvy je pro pestrost luk to
nejlepší. Právě v oblasti pastvy se pro rok 2020 využilo dohromady
více než 1 800 ovcí, 266 skotu, 12 koz, 2 lamy a 25 poníků či koní.120
Svazek Krkonoše představil novou brožurku s názvem Krkonoše
s dětmi, která ukázala mnoho nových tipů na výlety. Dle slov Aleny
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Slachové-Cejnarové jako zpracovatelky tiskoviny by měla brožura
usnadnit těžké rozhodování, kam s dětmi na výlet za normálního stavu
i nepřízni počasí. Brožurka byla k dostání zdarma v Turistickém
informačním centru nebo ke stažení zdarma na internetových
stránkách Svazku Krkonoše.121
Pár dní po znovuzavedení nouzového stavu kvůli druhé vlně
koronaviru byla nakonec pro rok 2020 zrušena sportovní akce Winter
Classic, která lákala na velká hokejová jména i zápas týmu HC
Stadion Vrchlabí s Rytíři Kladno nebo extraligové Sparty a Hradce
Králové. Akce byla oznámena jednou z tváří akce Jaromírem Jágrem
v létě a blížila se i k vyprodání své kapacity. Organizátoři nicméně
přislíbili akci znovu s přesunem z 10. až 12. prosince na 9. až 11.
prosince 2021. Také byl přislíben podobný program, který by se ale
měl odvíjet dle situace v hraných ligách a účastnících se týmech, s tím,
že zde byl rok navíc i pro možné zdokonalení akce a vypilování chyb.
Lidé, kteří si lístky zakoupili do momentu přeorganizování si mohli
lístky ponechat a využít je pro akci na příští rok.122
Královehradecký kraj oznámil, že by chtěl zapracovat na úpravě a
čistotě některých masivů u silnic v Krkonoších. Jedním z nich je i
mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Ta konkrétně bude stát
okolo 25 milionů. Hejtmanství vyslovilo i přání peníze získat z
programu Evropské unie pro životní prostředí. Špindlerovští občané
jsou na podobné úpravy zvyklí, za poslední roky se jich v okolí města
dělalo několik. Tato konkrétní by se měla týkat především
Herlíkovic.123
Spolu s novým nouzovým stavem a uzavřením společnosti se
museli zavřít i kulturní instituce a hotely s restauracemi. Kupříkladu
ředitel špindlerovského hotelu Central měl na říjen spolu s
prodlouženým víkendem naplnění z 75 %. To však bylo záhy zhaceno
rozhodnutím vlády. Strach byl i v rámci zimy a blízkých událostí jako
Vánoce a Silvestr, u kterých bylo jasné, že budou vypadat jinak, než je
obvyklé. S nouzovým stavem se opět vrátila větší regulace na
121
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hranicích, což v budoucnu může znamenat silné nezaplnění hotelů a
pensionů z Německa a Polska.124
Na přelomu října začal ve Špindlerově Mlýně i v dalších horských
střediscích převládat strach z následujících týdnů. Česká republika
hlásila rekordní počty nakažených, které se násobili s první vlnou na
jaře 2020 skoro desetinásobně. Tím pádem se jakákoliv šance na
znovuotevření ubytovacích jednotek nebo restaurací zdálo být v
nedohlednu. Kupříkladu dle slov Martina Jandury z informačního
centra byla situace už tak složitá kvůli případné nepřízni počasí. Tedy
nyní kvůli druhé vlně nebyla možnost získat zákazníky za žádných
okolností.125

Foto: D. Palátková / pouť u kapličky Sv. Františka – Erlebachova bouda
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Listopad 2020 – Po druhé do škol
Česká televize přinesla zprávu ohledně intenzity bytové výstavby
v Česku. Ve zprávě je několikrát skloňován i Špindlerův Mlýn, ve
kterém údajně bylo za posledních více než 20 let dokončeno 602 bytů
na tisíc obyvatel. Pro porovnání v Říčkách v Orlických horách to bylo
1 089 bytů a v Praze 87,5 bytů. Zároveň však v našem městě je údajně
jeden z největších počtů nedokončených bytů na hlavu.126
Vedoucí oddílu mladých hasičů Zdeněk Sládek hodnotil situaci
uplynulého roku spojenou s oním oddílem. Pandemie bohužel
překazila mnoho akcí připravené pro členy sboru, různých her
i přiblížení hasičské práce a profese novým zájemcům. O ně je právě
v poslední době obrovská nouze a vedoucí oddílu upozornil, že pokud
situace tímto způsobem povede dál, může se stát, že nebude dostatek
nových členů a uskupení tak zanikne. Což je něco, co si nepřeje nejen
hasičský sbor, proto tu je snaha o školní nábory a prezentace hasičské
práce, což bohužel není tolik efektivní, jak by si vedoucí přáli. Je zde
i určitý apel na rodiče i prarodiče přiblížit hasičství jejich dětem a
vnoučatům, aby se o tom něco dozvěděli.127
Starosta Vladimír Staruch v listopadu informoval o rozhodnutí
města ze září ohledně problematiky náporu turistů s motorovými
vozidly směrem ke Špindlerově boudě, který se silně řešil v červenci.
Kompromis město nalezlo v návrhu stanovení místní nebo přechodné
úpravy provozu na místní komunikaci spojenou s plynulostí
a bezpečností. To se pojí s regulací provozu ke Špindlerově Boudě
pomocí dopravní značky určenou pro vjezdy s odůvodněním a také
omezení rychlosti. O schválení této věci se však stará silniční správní
úřad, na který byl městem tento návrh zaslán. Problematika se jevila
také v regulaci a možnosti průjezdu i potřebným dopravcům jako
autobusy nebo taxi služby.128
I přes nepřízeň bezpečnostní situace, stále měli turisté možnost
využít kupříkladu lanovku na Medvědín. Nicméně v na počátku
listopadu se plánovala odstávka od 2. do 6. stejného měsíce.
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Od 7. listopadu se lanovka opět rozjela s časovým rozpětím od 9 ráno
do 4 odpoledne. Tomu tak bylo do 17. listopadu.129
Od 18. listopadu se do školy vrátili alespoň někteří žáci.
Především ti z prvních a druhých tříd, kteří však stále nemohli na
hudební výchově zpívat a tělocvik musel být nahrazen procházkou
v exteriérech nebo změněn dle potřeb učitele. Zbytek tříd stále
fungoval distančně. Nakonec se však od posledního listopadového dne
dočkal i zbytek tříd. Prezenčně se začalo vyučovat ve všech třídách
prvního stupně a v deváté třídě. Kvůli regulovanosti toto neplatili pro
šestou až osmou třídu. Ty se alespoň ve špindlerovské základní
střídali podle týdnů. Liché patřili šesté a osmé třídě a sudé chodili do
školy žáci sedmé třídy. Nařízení pro střední školy se netýkalo
Špindlerova Mlýna, jelikož se v něm žádná střední škola nebo
gymnázium nenachází.130 131
Správa KRNAP informovala o velkém zatížení s turisty pro
podzimní měsíce, kteří chtěli využít jednu z posledních možností
teplejších dnů bez strachu z nákazy v horách. To však přilákalo opět
do Parku i lidi, kteří se nechovali nejlépe a opět docházelo
k ilegálnímu vjezdu vozidel, které byli na různých lokacích, pohyb
osob v klidovém území, kde mohli narušovat zdraví přírody nebo
pohyb cyklistů tam kde je jim vjezd zakázán. Ochranáři tedy apelovali
na lidi, aby se pokusili opět dodržovat pravidla, jelikož ani krkonošská
příroda stejně jako každá jiná nesnese vše.132
Ministerstvo životního prostředí dodalo do Národních parků
včetně Krkonoš finanční injekci v hodnotě 100 milionů korun na
rozvoj infrastruktury, ochrany přes smogem a neinvazivního turismu.
Právě podpora na opravy cest a stezek bývá nejžádanější. Také jde o
zajištění parkovacích míst ve městech, aby nebyla zatěžována samotná
příroda.133
K začátku listopadu bylo ve Špindlerově Mlýně 13 případu
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nákazy covid-19, poté se velmi brzy číslo dostalo i na 15 a 16,
k 9. listopadu číslo kleslo na 11 a uprostřed měsíce se evidovalo 9
lidí.134 135 136 137 138
Koncem listopadu se v Krkonoších začala objevovat první
pokrývka sněhu s mrazem. To dalo skiareálům možnost zasněžovat
a připravit se na sezónu. Nicméně stále vládla nejistota, zda bude
lyžování pro rok 2020 až 2021 povoleno kvůli pandemii. To se pojilo i
s obsazeností a poptávkou po hotelích a pensionech. Ty byly údajně
v minulých letech v době před Silvestrem zaplněny z 80 až 90 %.
I kdyby se povolil pobyt na hotelích a pensionech zřejmě by nedošlo
k úplnému naplnění a už vůbec ne zahraničních zájemců, kteří
nenavštívili tolik Krkonoše ani v letních měsících, kdy se lidé
nemuseli při návratu ze země nebo do země prokazovat negativním
testem na virus. Skiareál naplánoval nicméně začátek sezóny na
12. prosinec s tím, že roli bude hrát zmenšení počtu nakažených a
potencionální přesun situace ze čtvrtého stupně z pěti na třetí (dle
tabulky Protiepidemického systému PES od Ministerstva zdravotnictví,
pozn. kron.), který povoluje otevření restaurací, hospod a
ubytování.139 140
Proběhla i informace ohledně údržby ve městě za poslední dobu.
Mezi jedny z nich patří oprava mostu mezi centrem města
a Medvědínem vedle Labužníku. Na něm byla poškozená střecha,
skrze kterou i zatékalo. Střecha se bez komplikací dočkala své opravy
s cenou 595 387 korun bez DPH. Po mnoha letech došlo ke změně
benzinové stanice ve městě nedaleko Hromovky a Labské přehrady.
Ta nesla jméno Matimex, nicméně nově půjde pod správu Benziny,
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která má benzinové stanice po celé republice. V listopadu došlo k
menším především kosmetickým změnám s tím, že by benzinová
pumpa pod novou záštitou mohla být připravená na zimní sezónu.
Společnost však po Novém roce přislíbila výstavbu zcela nové stanice,
která by rozšířila své služby i o čerstvé občerstvení. Město přidalo do
centra města novou lavičku na cestě propojující poštu a Bílý most
hned naproti stánku s občerstvením. Na Labské musela být zbourána
Zvonička, která se nacházela v havarijním stavu. Demolice musela být
podstoupena kvůli bezpečnosti turistů. Výstavba nové začala s
betonovou podstavou. Na úplnou dostavbu si místní budou muset
dočkat do roku 2021. Na Přední Labské společnost ČEZ vyměnila
elektronické stožáry, které byly ze dřeva a nahradila je betonovými.
Důvodem odstranění dřevěných stožárů bylo stáří, tedy i dezolátní
stav. Na rok 2021 je plánovaná rekonstrukce dvou dřevěných mol nad
řekou Labe.141
Vrchlabský starosta a znovuzvolený senát Jan Sobotka formálně
poděkoval voličům a účastníkům voleb z října stejného roku. Přislíbil
pokračování ve svém úřadě stejně dobře jako doposud, a že se pokusí
nezklamat voličskou důvěru.142
27. listopadu v pátek se od 18 hodin rozsvítil vánoční stromeček.
Ve vizi bylo tuto událost oslavit v klasické příjemné atmosféře zpívání
koled, setkání se sousedy a známými spojený s popíjením punče nebo
svařáku. Toto bylo však omezeno se stále probíhajícím nouzovým
stavem. O případných změnách informovalo Město.143
Město opět přivítalo dospělé občany, kteří tedy již překročili
hranici 18 let. Tato menší slavnost byla letos naplánována na pátek 20.
listopadu od 19 hodin na Městském úřadě. Právě nově osmnáctiletí
dostali pozvánku a pokyny poštou.144
Spolek rodičů si zvolil na své poslední schůzi nový výbor, který
se skládal z Jitky Machytkové, Eriky Mixové, Kláry Hejlové, Blanky
Svědínek Klepšové, Miroslavy Kozákové, Lenky Čeňkové, Kamily
Vampolové, Zuzany Fantové, Evy Liptákové a Petry Štanjenské, která
141
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se stala i předsedkyní.145
Nově jmenovaná dozorčí rada nad Službami města byla ve
složení Jaroslav Folta, Jiřina Staruchová a Daniel Krůfová. Zároveň
Služby města investovali do nákupu nové techniky v hodnotě 36
milionů s tím, že v posledních letech vydělala necelých devět milionů.
Služby také poukázali na ztížené fungování během zimy, jelikož je
nová budova ve výstavbě, takže všechny vozidla budou muset
parkovat venku, což lehce zpomalí ranní fungování Služeb.146
V každoročním vyhlášení World's Best Ski Resort, tedy nejlepší
skiareál světa, který se zaměřuje i na jednotlivé země zvítězil v Česku
právě Špindlerův Mlýn. Světovým vítězem se stalo francouzské Val
Thorens, které ji vyhrálo po sedmé za svoji osmiletou existenci.147
V rámci

doporučení

ředitelů

dětských

domovů

v Královehradeckém kraji a dětských psychologů bylo doporučeno
téměř 200 dětem, aby v týdenních turnusech od 19. listopadu do 21.
prosince pobývali v dětských horských ozdravovnách. Mezi ně patří
Pec pod Sněžkou, Nemojov nebo Špindlerův Mlýn. Důvodem
návštěvy je především těžká situace kolem pandemie, která dětské
domovy z jara v podstatě izolovala od okolního světa.148

Foto: D. Palátková - oprava střechy
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Prosinec 2020 – Konečná
Od 1. prosince opět začal platit zákaz vstupu k přezimovacím oborám
na území Krkonošského národního parku. Důvodem je přesunutí
divoké zvěře do těchto obor, která potřebuje mít během zimy klid.
Zákaz jako vždy přestane zřejmě platit následující rok koncem
dubna.149
Asociace horských středisek informovala o snaze zajistit
bezpečnost ve skiareálech, aby se ještě více minimalizovala možnost
přenosu potencionální nákazy, která už tak údajně je v rámci způsobu
lyžování jako sportu je dosti malá. Situace se projednávala
s hygieniky z Ministerstva zdravotnictví a apelovalo se především na
možné návštěvníky, aby pravidla dodržovali, kvůli možnosti startu
sezóny. K tomu se pojí vyznačení rozestupů, ochrana úst a dezinfekce
jak interiérů, tak exteriérů. Dle názoru mnohých je naopak důležité,
aby se skiareály v zimě otevřeli kvůli posílení imunity a psychiky.150
Na střeše svatopetrském hotelu Horal společnosti OREA se
objevili sochy modrých koní. Jde o dílo architekta Michala Gabriela,
které se rozhodli na hotel dát majitelé hotelu.151
Od pondělí 14. prosince byla možnost si koupit na Městském
úřadě koupit nové parkovací karty platné od 1. ledna 2021,
pro vymezené úseky silnic a parkovišť.152
Městský úřad také nabídl možnost pracovní pozice pro rozvoz
obědů seniorům a občanům s ZTP.153
Kvůli složitější pandemické situace proběhlo zasedání městského
zastupitelstva v trochu jiném provedení. Pod přísnými hygienickými
pravidly, která museli dodržet i zastupitelé spolu s ochranou cest
dýchacích, dezinfekcí a dvoumetrovými rozestupy. To bylo docíleno
i změnou místa zasedání, které se konalo v tenisové hale Vojenské
zotavovny Bedřichov. Stejná pravidla platila i pro případné
návštěvníky. Zastupitelé projednali kupříkladu cenu vodného
a stočného na rok 2021, která byla ovlivněna rozhodnutím vlády
149
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Andreje Babiše z přechozích dní o snížení DPH z 15 % na 10 %, s tím,
že jednání vlády obsahovalo i kontroverzní zrušení superhrubé mzdy.
Město projednalo i opravu vodojemů, které jsou již dlouhodobým a
akutním problémem, který byl mnoho let odkládán. Obnova by měla
být rozdělena do dvou etap, přičemž první by měla být v roce 2021 a
druhá v roce 2022. Toto rozhodnutí právě vedlo i k lehkému výšení
ceny vodného a stočného o přibližné tři koruny z 82, 97 Kč/l m3
včetně DPH na 85, 96 Kč/l m3 včetně DPH. To může městu do opravy
vodojemů přinést dohromady 12 milionů korun v součtu pro rok 2021
a 2022. Město také probíralo možnost navýšení ceny poplatku za
pobyt, který činil k roku 2020 21 korun za osobu. Sám starosta města
upozornil na možnost právě tohoto navýšení, jelikož je cena stabilní
od roku 2011, přičemž služby města a ubytování cenově vzrostli.
Zákon dovoluje cenu vytáhnout až na 50 korun za osobu. Navýšení by
také mohli souviset s vyšší cenou za stavební služby, které město
potřebuje a prodělává na nich peníze kvůli menším ziskům, proto bylo
upozorněno, že v souladu zachování stability bude zřejmě možné, že
se poplatky budou muset zvýšit. Návrh na projednání ceny poplatků,
díky kterým má Město možnost se o celé město prakticky starat přes
úklid, správu škol, komunikace a údržbu se odložil na poslední
zasedání roku 2020, konkrétně 14. prosince od 16 hodin, tentokráte
v zasedací síni Městského úřadu. Město rozhodlo o stejném jízdním
řádu pro městské skibusy pro letošní sezónu jako byl v sezóně minulé.
Bude v tradiční spolupráci Města a společnosti MELIDA, a. s.
spravující Skiareál a postarají se o něj Služby města a společnost
Krkonošská automobilová doprava. Jako vždy bude jízdné zdarma.
Město také řešilo možnou náhradu za MUDr. Petra Nováka, který
oznámil ukončení svého působení v ordinaci v Domě služeb. O toto
místo se přihlásila Ambulance Špindl s. r. o., která zajistí provoz oné
ordinace. Město také schválilo příspěvek 10 korun na trvale žijícího
obyvatele pro Krkonoše, z. s., která se stará i o rozvoj v místním
regionu. Starosta města obdržel také anonymní dopis, který šel i do
redakce Špindlerovských novin od autorů „Aktivní důchodci –
Špindleráci“, kteří pokládali dotazy na určité objekty města. Na tyto
otázky starosta odpověděl na veřejném zastupitelstvu města 9.
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listopadu. Bylo zde i údajné nařčení z korupce a špatného rozhodování
v zájmu města. Anonymní dopis důchodců kritizovala také
důchodkyně, zastupitelka města za stranu Pro Náš Špindlerův Mlýn a
bývalá učitelka základní školy Mgr. Libuše Pokorná, která apelovala
na občany města ke kritickému a objektivnímu zjišťování informací,
které se pojí i s osobním dotazováním a veřejným řešení zájmu jich
jako občanů i města samotného.154
V pondělí 7. prosince měla rozhodovat vláda ohledně možném
spuštění skiareálů pro zimní sezónu 2020/2021. Česko v té době již
pár dní fungovalo v rámci systému PES na třetím stupni, který
povoloval provoz pohostinství a hotelnictví. Čísla nakažených však
v oné době začala stagnovat, ne-li se pomalu znovu navyšovat, což
mohlo ovlivnit rozhodnutí vlády o spuštění skiareálů. Původní vize
byla otevřít resorty v půlce prosince, nakonec poslední zprávy byly se
směřováním na Štědrý den.155 To mnoho provozovatelů však
kritizovalo nebo se dokonce omítalo vyjádřit, jelikož by kvůli tomuto
přerušení minimálně do Vánoc mohly resorty přijít o statisíce nebo i
miliony.156
Spojení s nouzovým stavem přimělo také Městskou knihovnu
k jejímu uzavření. Nicméně opět byla možnost si zarezervovat knihu
z on-line katalogu nebo telefonicky, které jednou týdně po domluvě
opět rozváží po městě Městská policie.157
3. prosince rozhodl Okresní soud pro Trutnov v kauze Vojtěcha
Chaura, který v říjnu 2019 zavinil tragickou nehodu Fordu Mustang,
který řídil a Škody Rapid, kterou řídil brigádní generál Milan Jakubů
s manželkou, přičemž pan Jakubů během nehody zahynul. Verdikt pro
pana Chaura zněl vinný a soud ho poslal na tři roky do vězení, což je
méně, než se u soudu v minulých týdnech projednávalo. Soud uložil
zákaz odsouzenému řídit nejdelší možnou uloženou lhůtu deseti let a
zaplacení pozůstalým 1,3 milionů korun. Rozsudek není pravomocný
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a Vojtěch Chaura se proti němu v následujících dnech neodvolal. 158
Dne 12. listopadu bohužel opustil své pacienty MUDr. Petr
Novák. Ten ordinoval ve Špindlerově Mlýně od roku 1989 a pomoc
poskytoval jak místním, tak i návštěvníkům turistického střediska
nebo i sportovcům. Od roku 2003 pan doktor se podílel na zajištění
Zdravotnické záchranné služby ve Vrchlabí a Trutnově odkud v roce
1989 přišel z chirurgie. Pár dní před touto smutnou zprávou MUDr.
Petr Novák informoval Městský úřad o konci svého působení
v ordinaci v Domu služeb.159
Na 27. prosince od 11 hodin dopoledních byl naplánován tradiční
setkání Špindlerovských lyžníků. Bohužel nebylo v průběhu jisté, zda
bude moct akce proběhnout kvůli pandemické situace a vzestupu
druhé vlny nákazy.160
S přestupem Česka do režimu 3. stupně PES mohla Správa
Krkonošského národního parku znovuotevřít svá informační centra
nebo Krkonošské muzeum. Úřední hodiny byly stanoveny na pondělí
od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Opět bylo povinné
mít zakryté dýchací cesty a dodržovat rozestupy.161
S koncem roku se ve Špindlerovských novinách objevilo mnoho
přání a gratulací pro rok 2021. Jedním z nich byl i starosta města
Vladimír Staruch popřál po náročném roce 2020 krásné Vánoce
a pohodu se zdravím do nového roku. Také připomněl důležitost
myšlenek na své blízké, se kterými bychom měli věnovat čas nejen o
Vánocích. Své přání sdělil pater Jiří Šlégr za římskokatolickou církev
s děkanstvím ve Vrchlabí, který také vyslovil prosbu o obdarovávání
chudých, nemocných nebo nemohoucích. Své přání občanům projevil
i výbor Klubu seniorů nebo KPOZ.162
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Foto: D. Palátková – zastupitelstvo Města Špindlerův Mlýn

Finální slovo
Děkuji vám všem, kteří jste si nalezli čas na čtení, či bádání v této
kronice. Snad jste nalezli to, co jste hledali, případně zavzpomínali a
početli si v historii města Špindlerův Mlýn, o srdci Krkonoš. I jako
kronikář přeji vše nejlepší do budoucna po náročném roce 2020.
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