
Špindlerův Mlýn 
M Ě S T O  S  V I Z Í
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH K ANDIDÁTŮ
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 23. A 24. ZÁŘÍ 2022

Vážení spoluobčané,
naše sdružení nezávislých kandidátů je 
týmem aktivních a zapálených lidí, kteří 
vidí zásadní rezervy a nedostatky v tom, 
jakým směrem se náš společný domov – 
Špindlerův Mlýn – ubírá. Proto jsme 
se rozhodli oslovit Vás s programovou 
strategií a plánem směřování budoucího 
rozvoje našeho horského městečka. 
Špindlerův Mlýn má jedinečný potenciál ve své unikátní 
lokalitě na území Krkonošského národního parku, 
ve vynikající turistické infrastruktuře a vybavenosti, 
v neposlední řadě i ve své historii a tradicích. 

Čeho se mu naopak nedostává, je jednoznačná představa 
a jasný směr toho, jakým způsobem s těmito přednostmi 
pracovat a jak je využít k prosperitě města, všech jeho 
obyvatel i místních podnikatelských subjektů.

Je zřejmé, že v této nelehké době již nelze pokračovat 
v zaběhnutých kolejích a v „udržovacím módu“, na řadu 
musí přijít PROFESIONALITA, STABILITA a SPOLUPRÁCE. 

PROFESIONALITA ve smyslu zapojení odborníků do řízení 
směrování našeho města, ať už jde o jeho infrastrukturu 
a urbanistický rozvoj, architekturu či služby občanům 
a jejich rozšíření.

STABILITOU je myšlena především stálost a předvída-
telnost všech rozvojových kroků. Jasné podmínky pro 
občanskou společnost i podnikatelské prostředí. Uce-
lená a jednoznačná strategie dlouhodobého rozvoje, od 
které se neuhýbá. 

SPOLUPRÁCI pak vnímáme jako ze všeho nejdůležitější. 
Vzájemná konkurence, častá nevraživost a rozdílnost přístupu 
zájmových skupin nás navenek velmi oslabuje. Všichni 
musíme spojit síly a zaměřit je jasným společným směrem. 

Přicházíme s jasnou vizí: „Kam by se naše město mělo 
ubírat a jak jí naplňovat.“ Proto se naše sdružení jmenuje: 

ŠPINDLERŮV MLÝN — MĚSTO S VIZÍ

VOLTE ČÍSLO
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Chcete si poslechnout náš 
program a udělat si výlet na 
krásnou Erlebachovu boudu?

Zveme Vás dne 13. 9. 2022 od 15 h 
na seznámení s programem, 
doplněné malým občerstvením. 

Organizovaná doprava tam i zpět z celého Špindlerova 
Mlýna bude zajištěna. 

Bližší info naleznete na našem webu.

Rádi uvítáme na naší schůzce kandidáty ostatních 
volebních uskupení i členy stávajícího zastupitelstva.



NAŠE VIZE PRO ŠPINDLERŮV MLÝN
Náš plán má čtyři hlavní pilíře: OBČAN – TURISTA – PŘÍRODA – SPOLUPRÁCE, 
z nichž každý má specifickou problematiku, kterou jsme připraveni řešit: 

OBČAN — ŠPINDL PRO VŠECHNY GENERACE 
BYDLENÍ — chci ve špindlu dlouhodobě 
žít a pracovat. Chci, aby zde mohly žít 
i moje děti, ale investiční apartmány jsou 
pro mě prostě nedostupné!
Nesmí tu už stavět jen developeři! Vybudujeme 
vlastní nájemní bydlení pro místní občany. 

Zastavíme tak permanentní úbytek trvale žijícího 
obyvatelstva a ještě tím zvýšíme hodnotu městského 
majetku pro budoucí generace. Je to tak jednoduché!

DOPRAVA — na mhd nebo skibus čekám i v hlavní 
sezóně hodinu. Přijedu večer z práce domů a nemám 
kde zaparkovat. Když navíc vidím, v jakém stavu jsou 
všechna městská parkoviště, je mi stydno. A proč 
vlastně není zpoplatněná silnice na Špindlerovku?
Víme, jak zklidnit a regulovat dopravu, stejně tak nastavit 
systém „modrých zón“ ve prospěch parkování místních 
obyvatel. Zasadíme se o zásadní posílení městské 
hromadné dopravy. Parkovací plochy i informační 
vjezdové systémy ve městě našeho formátu, musí 
být přeci reprezentativní. Obzvlášť, když příjem z nich 
tvoří významnou část městského rozpočtu. Silnice na 
Špindlerovku musí být považována za horskou silnici 
s regulovaným a zpoplatněným vjezdem, neboť její 
celoroční údržba a opravy stojí město nemalé finance.

SOCIÁLNÍ PODPORA — nejsem už nejmladší. 
Potřebuji pomoc, ale jediné, čeho se mi dostává, 
je dovážka obědů. Já přitom potřebuji mnohem víc, 
a mám na to ze zákona nárok!

V této oblasti máme bohužel mimořádné rezervy a přitom 
nám státem dotované možnosti leží doslova přede 
dveřmi. Ptáme se – proč do Špindlu nejezdí výpomoc 
sociálních služeb pro seniory tak, jako do všech okolních 
obcí? Odpověď známe. Víme jak na to. A proto rozšíříme 
činnost v této oblasti.

ŠKOLSTVÍ — zdejší škola i školka jsou super. Navíc 
v nekrásnějším prostředí jaké si kdo umí představit. 
Vždyť i my sami jsme z nich vzešli. Jak dlouho je 
ještě, ale udržíme?
Musíme zvrátit odliv trvale žijících občanů. Vytvořit 
možnosti a prostor pro život mladých rodin a tím dáme 
i budoucnost zdejšímu školství. Naprostou samozřejmostí 
je aktivní podpora místní školky i devítileté školy. Budeme 
100% oporou pro činnost všech zájmových organizací 
v oblasti kultury i sportu pro všechny ročníky.

SLUŽBY — neustále se tu mění praktický lékař. Cesta 
za jiným doktorem je celodenní výlet. Ostříhat se 
jezdím nechat do Vrchlabí, o opravě bot nemluvě.
Opět jsou to „propojené nádoby“. Pokud zde budou mít 
běžní lidé, podnikatelé a živnostníci kde bydlet, budou tu 
pracovat. Svým konáním budou trvale kultivovat zdejší 
život a rozvíjet místní služby. Rozšířenou nabídku nakonec 
ocení nejen místní, ale i všichni návštěvníci a majitelé 
zdejších „druhých domovů“, čímž bude zajištěna celoroční 
ekonomická udržitelnost takových podniků.

PŘÍRODA — ŠPINDL SE STARÁ A OCHRAŇUJE 
To se jen tak někomu nepoštěstí, 
aby žil uprostřed přírody, v národním 
parku. Má to své výhody i nevýhody, 
ale jako dobří sousedé, si k sobě 
musíme a chceme najít cestu. 
Krkonoše máme přece jenom jedny!

Příroda trpí a chránit ji musíme společně. Nemluvíme 
jen o množství odpadků, exkrementů psů i lidí na našich 
oblíbených vycházkových trasách Špindlem. Proč se 

doposud nediskutuje o rozvoji a podpoře obnovitelných 
zdrojů energie v našem městě? Proč u nás nejezdí 
elektrobusy? Proč není v celém Špindlu jediná městská 
dobíječka elektromobilů? Proč nemáme soběstačný 
sběrný dvůr tříděného odpadu v nově vzniklém 
„Paláci“ Technických Služeb? Proč nejsme, jako nejlepší 
a neznámější centrum cestovního ruchu v národním 
parku také výstavní skříní ekologického přístupu 
k turismu 21. století? Budeme, pokud nám to svým 
hlasem umožníte!

SPOLUPRÁCE — ŠPINDL SI VÁŽÍ VŠECH,  
KDO V NĚM DOBŘE ŽIJÍ A PODNIKAJÍ 
Tímto se vracíme na pomyslný začátek 
našeho programu, kdy tento pilíř 
vnímáme jako stěžejní!

Pojďme vzájemně využít znalostí a zkušeností města, 
všech místních obyvatel a podnikatelů. Musíme povýšit 
společný zájem dlouhodobého rozvoje a společného 
života všech místních obyvatel i návštěvníků nad 
krátkodobé zájmy jednotlivců. Musíme si cenit 
práce všech, kteří dlouhodobě utvářejí krásnou tvář 
Špindlerova Mlýna svou kvalitní prací, udržováním svého 
okolí a majetku. Naším cílem je vybudovat otevřenou 

komunikační platformu. Formou pravidelných schůzek 
řešit společně problémy, otázky a plány s cílem zvýšit 
zainteresovanost vás všech na aktivním životě v obci. 
Žijeme zde společně, jsme na jedné lodi. Nejsme si 
vzájemně konkurenty, jsme partnery, kteří mají společný 
cíl. Prosperující město a jeho perspektivní budoucnost 
pro nás a naše děti. Té dosáhneme jenom společně.

A my máme vizi jak na to!

Děkujeme za pozornost a za Vaši podporu  
našich společných cílů!

TURISTA — ŠPINDL A CESTOVNÍ RUCH K SOBĚ PATŘÍ 

Uvědomujeme si, že žijeme ve městě, 
které je srdcem celých Krkonoš. 
Turisté k němu patří odjakživa. Práce 
a obživa nás všech s turismem nějakým 
způsobem souvisí. 

•  Poctivý odvod turistických pobytových tax 
musí být přirozenou součástí všech, kteří 
zde podnikají 

•  Nabídka a konkurenceschopnost našeho 
městečka dlouhodobě stagnuje. Chybí nám 
jasná strategie, ujíždí nám vlak

•  Cestovní ruch je alfou a omegou zdejší 
ekonomiky

Ano, jsme městečko s necelou tisícovkou obyvatel, které 
však musí celoročně zajišťovat infrastrukturu pro stovky 

tisíc návštěvníků. Všichni zdejší podnikatelé si už musí 
uvědomit, že pobytové poplatky odváděné turisty nejsou 
jejich tržby. Jsou výnosem do městské kasy, z níž město 
svým návštěvníkům/jejich zákazníků, tento nebývalý 
servis zajišťuje. Cestovní ruch a turistiku zde potřebujeme. 
Díky ní se máme, my všichni zde žijící, tak dobře. A můžeme 
se mít ještě lépe! Postaráme se, aby naše prostředí bylo 
ještě příjemnější a krásnější. Aby zóny s odpadkovými 
koši nehyzdily okolí. Abychom se mohli pyšnit perfektními 
chodníky a odpočinkovými zónami s pěknými moderními 
lavičkami, krásným centrem a úžasnou parkovou úpravou, 
okolím Labe i všech městských luk. Vybudujeme městské 
toalety, které by měli být v takto turisticky exponovaném 
místě samozřejmostí. Pojďme už konečně jednou pro vždy 
přejít od slibů k činům. Pusťme se do systematických 
příprav a realizace zokruhování stezky pro pěší a cyklisty 
okolo Labské přehrady. Stane se tak ideálním místem pro 
odpočinek nás všech a nám se v ještě hezčím a lepším 
prostředím bude žít ještě lépe!
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VAŠI KANDIDÁTI S VIZÍ PRO ŠPINDLERŮV MLÝN

Martin Jandura
Podnikatel — cestovní ruch

[57 let]

Ing. Roman Lain
Podnikatel – hoteliér

[54 let]

Ing. Jitka Hronešová
Manager hotelu

[46 let]

Ing. Martina Tomášková
Podnikatelka – hoteliér

[55 let]

Martin Dočekal
Podnikatel v IT

[44 let]

Antonín Vais 
Podnikatel v gastronomii

[69 let]

Bc. Daniela Krůfová, DiS.
Ekonom
[45 let]

Mgr. Jiří Tomášek
Podnikatel – hoteliér

[57 let]

Ing. Petra Stoklasová 
Ekonom
[54 let]

Bc. Natalie Lara Marková
V domácnosti – MD

[30 let]

Petr Valouch
Podnikatel v dopravě

[44 let]

Rudolf Polesný
Podnikatel v gastronomii

[51 let]

Robert Šťastný
Realitní makléř

[49 let]

Tomáš Kubík
Podnikatel v dopravě

[55 let]

Petr Kraus
Ředitel dětské ozdravovny

[51 let]
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Do všech svých 
činností v oblasti 

gastronomie a cestovního 
ruchu jsem vždy dával 
maximální nasazení, to 
chci věnovat teď jeho 
obyvatelům a rozvoji 

města.

Svědomitá práce 
a zodpovědnost je mojí 

silnou stránkou.

Pomohu realizovat vizi 
o dobrém místě pro život 

i podnikání.

Chci, aby naše děti 
byly na své rodné 

město hrdé.

Spokojený 
rodinný i profesní 

život, klidnou 
a zajištěnou budoucnost 

v srdci Krkonoš, to 
chci pro sebe i pro 

Špindláky.

Jsem týmovým  
hráčem, mým smyslem 

života je dělat věci  
férově a spravedlivě.

Nutné je 
lidem trpělivě 

naslouchat, neboť 
každý zdánlivě nepatrný 
podnět jednotlivce, může 

být ve své podstatě 
velmi důležitým pro 

všechny.

 Své 
manažerské 

schopnosti bych 
rád uplatnil při rozvoji 

a řízení města, na kterém 
mi velmi

záleží a kde se 
cítím doma.

Naše 
městečko mám 

moc rád a podílet 
se na jeho rozvoji pro 
lepší život místních 

obyvatel i spokojenosti 
návštěvníků beru jako 

samozřejmost.

Jako rodák ze Špindlu, 
kde žili moji předci, chci, 

aby tu žily moje děti. 

Rodiče mě celý 
život učili, že čestné 

a spravedlivé jednání je 
základem všeho. Myslím, 

že se jim to povedlo.

Vybudoval jsem 
Bedřišku, sáńkařskou 

dráhu a Info-Michlák — 
dělám věci pořádně.

Budu 
věnovat svůj čas, 
znalosti a nadšení 

pro dodržení směru 
k vytyčeným cílům, 
protože svůj domov 

chci chránit 
a rozvíjet.

Nabízím svůj čas 
a zkušenost.

Jelikož jsem rodák, 
není mi lhostejná 

budoucnost našeho 
města


