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I.  Ú V O D 

 
Mezinárodní situace 

 
Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští 

vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě této západoafrické země pomohli zastavit 

postup islamistů. Egyptský soud zahájil nový proces s exprezidentem Husní 

Mubarakem za podíl na represích v roce 2011 a v srpnu změnil jeho doživotní vězení 

na vězení domácí. 

20.ledna podruhé veřejně složil na inaugurační slavnosti před budovou Kapitolu ve 

Washingtonu Barack Obama přísahu a zahájil tak své druhé prezidentské období. 

V únoru jednali v Bruselu evropští lídři o podobě unijního rozpočtu. Ministři financí 

schválili plán Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu na záchranu Kypru. 

Papež Benedikt XVI. oznámil abdikaci ze zdravotních důvodů. Jeho nástupcem byl v 

březnu zvolen Jorge Mario Bergoglio, který přijal papežské jméno František. 

Severní Korea oznámila svůj třetí jaderný výbuch . Rada bezpečnosti OSN proto 

zpřísnila a rozšířila sankce proti této komunistické zemi, její odpovědí bylo 

vypovězení dohod o neútočení s Jižní Koreou. 

Analýza hornin, které americká sonda Curiosity odebrala v Galeově kráteru na 

Marsu, potvrdila, že na planetě mohly v minulosti existovat formy života. 

V cíli maratonu v Bostonu při dvou teroristických explozích zahynuli tři lidé a 264 

jich bylo zraněno. V dubnu byl jako pachatel dopaden mladík čečenského původu 

Džochar Carnajev,  který  zločin spáchal se svým bratrem. Ten při akci zahynul. 

Syrská vláda použila při březnových útocích proti opozici chemické zbraně. V srpnu 

zahynulo na předměstí Damašku při chemickém útoku sarinem 1 429 lidí. Výkonná 

rada Organizace pro zákaz chemických zbraní odsouhlasila v září dokument, který 

zajistí likvidaci syrského chemického arzenálu. Tato mezinárodní organizace získala 

v tomto roce Nobelovu cenu za mír. Krize v Sýrii se řešila také na petrohradském 

summitu G20. 

Od 1. července se jako první z pobaltských států v historii ujala předsednictví EU 

Litva. Ve stejný den se stalo Chorvatsko 28. členským státem unie. 

Velká Británie se dočkala královského potomka, 22.7. se narodil první syn prince 

Wiliama jako třetí následník trůnu  se jménem George Alexander Louis. 

O politický azyl v Rusku požádal americký občan Edward Snowden, který jako 

bývalý zaměstnanec amerických tajných služeb  spustil nevídanou aféru kolem 

nelegálních odposlechů. Ruský prezident Putin mu  udělil na 1 rok azyl. 

5. září byla vypuštěna americká sonda Voyager, která se stala prvním zemským 

objektem, jenž opustil hranice sluneční soustavy. 

V září potřetí vyhrála volby v Německu Angela Merkelová a její CDU. 

Na jednání evropských lídrů se dostaly na program tragické nehody afrických 

uprchlíků u ostrova Lampedusa při nelegální přepravě  do Itálie. Zahynulo více než 
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500 lidí. Evropské vody u Afriky tak získaly nové jméno: středomořský hřbitov. 

Americký kongres odvrátil hrozbu platební neschopnosti USA a obnovil po 16 dnech 

napětí financování federální vlády. 

V listopadu zasáhl Filipíny jeden z nejsilnějších cyklonů v historii – tajfun Haiyan, 

který dosáhl rychlosti až 315 km/h, zahynulo 5 300 lidí. 

V prosinci zažil ukrajinský Kyjev mohutné demonstrace, které svolali opoziční 

předáci na protest proti neochotě vlády sbližovat zemi s Evropskou unií. Sešly se 

statisíce lidí, kteří svrhli a rozbili na protest sochu Lenina. 

Ruský prezident Putin podepsal v závěru roku  návrh amnestie. 

Prosincové násilí na ženách v Indii přineslo společenské bouře, které donutily vládu 

ke zpřísnění trestů pro násilníky a zavedení speciálních zrychlených soudů. 

Ze světových osobností zemřeli bývalá premiérka VB Margaret Thatcherová, italský 

politik Giulio  Andreotti , venezuelský prezident Hugo Chávez a bývalý prezident 

JAR Nelson Mandela. 

 

 

Rok 2013 v České republice 

 
1. ledna vyhlásil při novoročním projevu loučící se prezident Václav Klaus částečnou 

amnestii. Hromadná milost rázem ukončila i soudní procesy se škodami za miliardy 

korun a zbavila oběti podvodů šancí na získání kompenzací. Klaus za ni sklidil  

obrovskou kritiku, jelikož omilostnil i mnoho pachatelů závažné hospodářské 

kriminality, jejichž případy nedokázaly soudy uzavřít. Bylo propuštěno 6443 vězňů, 

ukončeno 28 310 podmíněných a 13 154 nepodmíněných trestů, zastaveno 3120 

starých kauz, prominuto 5 331 prospěšných prací a ukončeno 269 domácích vězení. 

Prezident poprvé čelil ústavní žalobě pro velezradu, kterou podal Senát 4.března.  

Nebyla však dořešena, neboť Klaus mezitím ukončil prezidentskou funkci. 

Nejvýznamnější a nejsledovanější politickou událostí byla přímá volba prezidenta. 

Volby doprovázel nezvykle vysoký počet podpásových útoků i velké nejasnosti 

kolem financování volebních kampaní. Do první volby se hlásilo dvacet kandidátů, z 

nichž posléze do prvního kola, které se konalo 12.1., bylo nominováno devět: Miloš 

Zeman, Karel Schwarzenberg, Jan Fischer, Jiří Dienstbier, Vladimír Franz, Zuzana 

Roithová, Táňa Fischerová, Přemysl Sobotka a Jana Bobošíková. Do druhého kola, 

které se odehrávalo 26.1., postoupil Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Z těchto 

dvou kandidátů zvítězil počtem 54,8 % hlasů Miloš Zeman. Více než 2,7,milionů 

voličů jej poslalo na Hrad,  8. března složil ústavní slib a byl uveden do úřadu. 

12. června se v politických kruzích rozjel skandál nebývalých rozměrů. Na šéfku 

kabinetu premiéra Nečase Janu Nagyovou je uvalena vazba pro podezření ze zneužití 

vojenské rozvědky na sledování premiérovy ženy, údajné korupci, která měla 

provázet složení mandátů tří poslanců a další prohřešky. Policie zasahovala při 31 

domovních prohlídkách, zabavila 150 milionů korun a desítky kilogramů zlata a 

uvalila vazbu na dalších 5 politiků..  17. června vedla kauza k demisi Petra Nečase z 
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pozice předsedy vlády.  Soudní řízení nebylo do konce roku uzavřeno, avšak Nejvyšší 

soud v Brně vyňal trio exposlanců z trestního stíhání pro poslaneckou imunitu. V září 

si rozvedený Nečas Nagyovou vzal za manželku, ta nyní čelí obvinění ze zneužití 

pravomoci veřejného činitele. 

S odchodem premiéra skončil celý Nečasův kabinet Nastalo určité „bezvládí“, kdy 

vláda v demisi zůstala u vesla do jmenování vlády nové. Tato situace trvala do 10. 

července, kdy Miloš Zeman jmenoval vládu odborníků pod vedením Jiřího Rusnoka. 

Kabinet Jiřího Rusnoka nezískal ve sněmovně důvěru, ale dokázal provést miliardové 

nákupy, provedl četné personální změny, zvýšil minimální mzdu na 8 500 Kč, ustavil 

zákon o obnovitelných zdrojích elektrické energie a připravil návrh státního rozpočtu. 

Návrh  počítá se schodkem 112 miliard korun. 

Prezident Zeman rozpustil 28. srpna 2013 Sněmovnu. 

Ve dnech 25. a 26. října se konaly předčasné volby do Parlamentu. Po dvouměsíční 

volební kampani vyhrála ČSSD s 20,45 % hlasů, následovaly strany ANO s 18,65%, 

KSČM s 14,91 %, TOP 09 s 11,99 %, ODS s 7,72 %, ÚSVIT s 6,88 %, a KDU-ČSL s  

6,78 %. Podle těchto zisků hlasů bylo rozděleno 200 poslaneckých křesel. 

Koncem listopadu zahájil lídr ČSSD Bohuslav Sobotka jednání s parlamentními 

stranami a do dalšího roku vstoupila vláda v  koalici ČSSD, ANO a KDU-ČSL. 

Od loňského zatčení Davida Ratha se letos očekávalo rozuzlení této kauzy, místo 

toho se rozdávala další obvinění, načež se trojice hlavních obviněných na sklonku 

roku dostala po roce a půl  z vazby. Bylo demaskováno 12 zmanipulovaných zakázek 

v hodnotě přesahující 1,5 miliardy Kč, odložený verdikt se očekává na jaře příštího 

roku. 

Uplynulá sezóna znamenala také nejhorší krach celých společností v černouhelném 

průmyslu za poslední desítky let. Propad cen  spolu s klesající poptávkou se těžce 

projevil v celé střední Evropě. 17. září se v Ostravě konala třítisícová demonstrace 

horníků  za zachování pracovních míst a slušnou mzdu. 

V oblasti kriminálních případů rozjitřil naše občany případ výbuchu plynu v 

panelovém domě ve Frenštátě pod Radhoštěm, kdy problémový podivín zavinil 

úmyslně smrt pěti lidí, zranění mnoha dalších a zničení celého domu. 

 Konflikt na dětském hřišti se stal rozbuškou pro nejrozsáhlejší protiromské nepokoje  

v Českých Budějovicích, které trvaly více než dva měsíce a kterých se kromě 

extremistů účastnili řadoví občané. To by se mohlo v budoucnu stát z hlediska 

bezpečnosti státu větší hrozbou než pravicový extremismus. 

Při cestě do Indie byly uneseny dvě Češky, zajaty v Pakistánu a do konce roku nebyl 

jejich případ vyřešen. Film Šmejdi rozjel kampaň proti firmám pořádajícím 

předváděcí akce většinou pro důchodce. V prosinci zasahoval  útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu ve firmě ČEZ v souvislosti se solárními elektrárnami. 

 

Kultura. 
V lednu měl premiéru film Hořící keř, věnovaný památce Jana Palacha. Miloš 

Forman získal v Los Angeles cenu za celoživotní dílo. Nejúspěšnějším českým 

filmem roku 2013 se stal snímek z padesátých let Ve stínu. Česká televize dala do 
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provozu dva nové kanály – pro děti Déčko a kulturní ČT art. Režisér Jiří Menzel 

získal cenu za celoživotní dílo v indickém Goa. 

Z kulturních osobností opustili naše řady Karel Čáslavský, Vladimír Čech, Jiřina 

Jirásková, Oldřich Kulhánek, Jiří Krejčík, Ilja Hurník a Pavel Bobek. 

 

 

Sport 

V Novém Městě na Moravě se konalo mistrovství světa v biatlonu, Česko získalo 

bronz ve smíšené štafetě. Jarmila Machačová se stala mistryní světa v dráhové 

cyklistice. Tradičně ukázala svou třídu na mistrovství světa v Soči Martina Sáblíková 

ziskem stříbra na 3000 m a zlata na 5000 m. 7. místem v MS v hokeji předvedlo naše 

mužstvo svůj nejhorší výsledek v historii. Atletka Zuzana Hejnová korunovala svůj 

fantastický rok bez jediné prohry titulem mistryně světa v běhu na 400 m  překážek a 

byla v anketě Evropské atletické asociace zvolena nejlepší atletkou roku. MS vyhrál 

také oštěpař Vítězslav Veselý. Úspěšní byli také vodáci – Ondřej Synek mistr světa ve 

skifu, Mirka Knapková bronzová,  stříbro docílil čtyřkajak, bronzoví byli 

deblkanoisté, zlato a stříbro ve vodním slalomu  získali kajakáři. 

Čeští tenisté kralovali světovému tenisu, v prestižní soutěži Davis Cup již podruhé za 

sebou nenašli přemožitele. Tým Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka se v listopadu 

zapsal svým ziskem salátové mísy do historie tenisových dvorců. 

 

 

II. ROK VE MĚSTĚ 

1. Evidence obyvatel 
K 31.12.2013 bylo ve Štítech přihlášeno 2 067 obyvatel. Během roku se přistěhovalo 

40osob, 45 se odstěhovalo. Zemřelo 18 občanů, narodilo se 21 dětí – 11 chlapců a 10 

dívek. 

Průměrný věk občanů je  ve Štítech 39,53 roků, na Březné 36,3, v Crhově 44,58 a v 

Herolticích 46,24. Nejstarším občanem byla v roce 2013 paní Františka Šulová, která 

oslavila 94. narozeniny. 

Celkový počet obyvatel: Štíty – 1623, Březná – 246,  Crhov – 98, Heroltice – 100. 
 

2. Městské zastupitelstvo 

V roce 2013 se Zastupitelstvo města sešlo na 5 zasedáních. V březnu na 14. zasedání 

byl schválen návrh rozpočtu,  závěrečná inventarizační zpráva, zpráva o bezpečnostní 

situaci OOP Zábřeh, přehled odvodu DPH, smlouva o dílo na opravu komunikací. 

Zastupitelé rovněž vzali na vědomí nabídku na hydrogeologický průzkum v 

Herolticích, možnosti nákupu, prodeje a směny pozemků. 15. zasedání v dubnu řešilo 

rozpočtová opatření, schválení Závěrečného účtu za rok 2012 a Zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření města za rok 2012,  výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Štíty, 

zprávu kontrolního výboru a  neschválilo provedení  hydrogeologického průzkumu za 



6 

nabídnutou cenu. 

Červnové shromáždění ZMě projednalo hospodaření města, návrh realizací oprav, 

činnost v městských lesích, zprávu o činnosti škol, rozpočtová opatření, činnost 

kontrolního a finančního výboru, dotace a prodeje  pozemků. Zastupitelé rozhodli o 

finanční pomoci městu Hřensko, zasaženého záplavami, ve výši 40 000 Kč. 

V měsíci září projednali zastupitelé  zprávu o činnosti města od ledna 2013, 

rozpočtové opatření a dotace, činnost obou výborů a hospodaření v městských lesích, 

dále se zabývalo pronájmy a prodeji. 

Na 18. zasedání v prosinci přijalo ZMě slib nového člena Zastupitelstva pana 

Jaroslava Hudouska za zemřelou MUDr. Márii Braunovou. 

Projednalo hospodaření města, výroční zprávy škol, rozpočtové provizorium,  zprávy 

kontrolního a finančního výboru,  schválilo přílohu k Obecně závazné vyhlášce a  

ceník pro rok 2014, také změnu Zásad pro pronájem a prodej pozemků.  Vzalo na 

vědomí  zápis Krajského úřadu Olomouc z přezkoumání hospodaření města, protokol 

Finančního úřadu Olomouc o daňové kontrole, protokol České inspekce životního 

prostředí o kontrole a usnesení Okresního soudu Šumperk.. 

 

3. Městská rada a Městský úřad 

Rada města  ve složení starosta Bc. Jiří Vogel, místostarosta Petr Haltmar, členové 

Marie Hansmannová, Ing. Pavel Meixner a  Pavel Hrdina vykonávala v roce 2013 

svou řídící funkci – schvalovala smlouvy z různých oblastí, kontrolovala stav 

majetku města, závazky a pohledávky, stav účtů a pokladny, prováděla kontrolu 

plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města. Schválila vnitřní směrnici „Zásady 

tvorby a používání sociálního fondu“ dále směrnici „Reálná hodnota majetku 

určeného k prodeji“, také „Vnitřní platový předpis zaměstnance“, rovněž zřízení 

nového bankovního účtu u České národní banky. Vzala na vědomí  výsledky  

přezkoumání  hospodaření města, řídila dofinancování dopravní obslužnosti. 

Schválila výstavbu bioplynové stanice na Březné a nejvýhodnější nabídky na 

renovaci radnice a opravu místních komunikací, renovaci městských bytů a 

restaurování městských soch, rovněž schvalovala dotace kulturních i sportovních 

akcí, účetní uzávěrku příspěvkových organizací a také  provedení fyzické a 

dokladové inventury.. Řídila postup voleb do Parlamentu ČR, schválila řád Školské 

rady. V každém zasedání se zabývala nájmy, pronájmy a prodejem pozemků a 

nemovitostí. 

Zaměstnanci MěÚ Štíty pracovali ve stejném složení a plnili úkoly stanovené Radou 

a Zastupitelstvem města. 
 

4. Činnost výborů a komisí 
Finanční výbor 

Během roku 2013 řešil finanční výbor pod vedením ing. Martina Gála otázky 

rozpočtu města, kontrolu oprávněnosti a průkaznosti výdajových položek (náklady, 

evidenci a služební cesty služebních vozidel),  dále kontrolu stavu pohledávek a 
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závazků města (vodné, stočné, faktury, pohledávky, nájmy a pronájmy pozemků, 

místní a hřbitovní poplatky). V dalším pořadí bylo finanční zhodnocení kulturních 

akcí a partnerství města. Jedním z důležitých úkolů byla také kontrola pokladní 

hotovosti, dodržování oběhu účetních dokladů, oprávněnost a průkaznost výdajových 

položek a seznámení s hospodařením města. V závěru roku provedl výbor finanční 

kontrolu hospodaření v  městských lesích, hospodaření a využívání financí TJ 

SOKOL Štíty a rovněž ZŠ a MŠ Štíty. 

Kontrolní výbor 

Základním úkolem kontrolního výboru s předsedou Miroslavem Čermákem je 

kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města, kontrola Protokolu úkolů a pohybu 

majetku města. Úkolem členů výboru je rovněž kontrola podávání  stížností občanů a 

jejich řešení (v tomto roce ale žádné  stížnosti podány nebyly). Do činnosti výboru 

patří také kontrola náležitostí hospodářských smluv (celkem 79), stavu výběru 

poplatků, plnění plánu oprav a investicí a  bytového hospodářství. Jedním z 

důležitých úkolů je kontrola závěrečné zprávy o inventarizaci majetku, plnění 

nápravných opatření z inventarizace a výsledků likvidační komise. Zasedání výboru 

se pravidelně účastnili starosta města a pracovnice MěÚ. 

SPOZ 
Tato komise pracuje pod vedením paní Ivety Horvátové a zabývá se občanskými 

událostmi. Všechny narozené děti byly pozvány na vítání občánků. Proběhly dvě 

slavnosti vítání, na kterých byli malí občánkové zapsáni do Knihy o uvítání do života, 

byli obdarováni drobnými dárečky a děti ze školy jim a jejich rodičům na uvítanou 

zarecitovaly a zazpívaly.  

V tomto roce oslavovalo 201  jubilantů svá výročí – k 50. a 60. narozeninám je 

jubilantům zasíláno blahopřání,  s osobní gratulací členek SPOZ a s dárkem jsou 

navštíveni občané, kteří slaví 70, 75 a více roků. 

V roce 2013 proběhlo v obřadní síni 9 svateb. V rodinném prostředí byly oslavovány 

tři zlaté a dvě diamantové svatby, jubilantům popřál pan starosta s paní matrikářkou. 

V červnu bylo organizováno slavnostní přijetí absolventů Základní školy s 

rozdáváním vysvědčení za přítomnosti rodičů a učitelů žáků. 

Funkcí matrikářky je pověřena paní Iveta Horvátová. 

 Školská a kulturní komise  
Školská a kulturní komise pod vedením předsedkyně Květy Lakomé na svých 

schůzkách projednávala přípravu, organizaci a zajištění všech plánovaných kulturních 

akcí. Rovněž prováděla na těchto akcích pořadatelskou službu. 

Komise sociální a zdravotní  
Komise pod vedením MUDr. Márie Braunové provedla dvě  šetření pro Okresní soud 

v Šumperku (nebyly zjištěny žádné nedostatky). Odbor sociálních věcí Šumperk 

požádal  komisi o další šetření v rodině s malými dětmi, rovněž zde byla prokázána 

přiměřená rodinná péče. Členky komise řešily dva případy ustanovení zvláštního 

příjemce dávky důchodového pojištění, v jednom případě bylo opatrovníkem 

ustanoveno Město Štíty. 
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 Komise stavební a regenerační   
Tato devítičlenná komise pod vedením místostarosty Petra Haltmara projednávala 

záměr obnovy dolní části náměstí, rekonstrukce fontány, také rekonstrukce radnice 

Rekonstrukce byla projednána se zástupcem Památkového úřadu. 

Dalším závažným úkolem bylo zajištění obnovy sousoší sv. Jana Nepomuckého a 

Morového sloupu na náměstí, odstranění 4 ks lip a výsadba nové zeleně. Byla 

projednána a určena oprava chodníků na náměstí, předláždění kinové uličky a cesty 

do parku včetně opravy poškozené kamenné zdi. 

Byla prováděna kontrola stanovených prací a zadáno zpracování studie na obnovu 

dolní části náměstí. 

Komise redakční 
Pětičlenná redakční komise   s předsedkyní  Mgr. Janou Knápkovou připravila 6 

vydání Štíteckého listu, jehož grafickou úpravu a tisk zajistil Pavel Ševčík, 

vydavatelství VEDUTA Štíty. 

Komise pro partnerství 
Členové ve spolupráci s TIC a školskou a kulturní komisí organizačně zajistili akce 

související s návštěvami delegací ze spřátelených měst Niemodlin a  Belvedere 

Ostrenze. 

Komise ochrany přírody a krajiny 

Stěžejním úkolem této komise je péče o městské lesy.  

V tomto roce bylo vytěženo 4 519,64 m³ dříví s průměrným zpeněžením 1 101 

Kč/m³.Celkový příjem byl 4 977,85 Kč. Jednalo se převážně o úmyslnou těžbu, podíl 

nahodilé těžby byl velmi příznivý (10%). 

V pěstební činnosti bylo v posledním čtvrtletí dokončeno ožínání na 1,82 ha za        

13 468 Kč. Dále byl uklizen klest 1 214 m³ za 72 126 Kč, provedena prořezávka na 

0,45 ha za 2 295 Kč, natřeny mladé kultury morsuvinem za 30 015 Kč a provedeny 

další práce v celkové výši 7 968 Kč. 

Celkové výdaje města za pěstební činnost v tomto roce  činily za celý rok               

440 855 Kč. Celkový zisk byl 4 536 999 Kč. 

Předsedou komise je Ing. Pavel Meixner. 
 

5. Hospodaření města 

Nejvýznamnější změnou, která kladně ovlivnila  rozpočet města, je v březnu 2013 

schválená a od 1.ledna 2013 účinná novela zákona o rozpočtovém určení daní. Díky 

této očekávané reformě se dostalo našemu městu o 4,5 milionu Kč více než v jiných 

letech. 

Na opravy a investiční akce  v tomto roce bylo vydáno  celkem 12 milionů Kč. Na 

většině oprav se velkou měrou podíleli zaměstnanci a brigádníci z místa, což je pro 

město i obyvatele samotné velkým přínosem. Údržbu veřejných prostor zajišťovalo 

11 pracovníků, kteří by jinak neměli šanci sami si práci zajistit. Město bylo jejich  



9 

úsilím udržováno v čistotě a pořádku. 

 

Investiční akce:  
1.  Rekonstrukce fasády a výměna střešní krytiny a oken budovy MěÚ. 

2.  Restaurování desek rodu Žalkovských a jejich umístění nad vchod radnice. 

3.  Oprava kamenné zdi u objektu fary ve Štítech. 

4.  Oprava komunikace z náměstí do parku. 

5.  Asfaltování místních komunikací v ulici Za vodou a Přímá ve Štítech. 

6.  Asfaltování místních komunikací na Březné. 

7.  Realizace nového plynového topení v domě č. 7 nám. Míru. 

8.  Restaurování sochy Nejsvětější Trojice na náměstí. 

9.  Restaurování sochy Morového sloupu na náměstí. 

10.Restaurování sochy Morového sloupu v Nákladní ulici. 

11. Oprava tří tříd Základní školy. 

12. Oprava chodníků na náměstí. 

13. Výměna oken v domech č. 7 a 8 na náměstí. 

14. Rekonstrukce kašny v horní části  náměstí. 

15. Oprava kinové uličky. 

16. Oprava kulturního domu v Herolticích. 

17. Investice do dětského hřiště mateřské školy. 

18. Oprava hřbitovní zdi a plotu v Herolticích. 
 

Rozpočet města 

Na zasedání Zastupitelstva města dne  21.3.2013 byl schválen  rozpočet města. 

Rozpočtové příjmy............................................................................ 35 299 127 Kč 

Rozpočtové výdaje............................................................................ 35 593 935 Kč 

 

Rozpočet po změnách 

Příjmy celkem …..............................................................................48 540949 Kč 

Výdaje celkem …..............................................................................48 099 897 Kč 

 

Skutečnost 

Příjmy................................................................................................48 420 204 Kč 

Výdaje................................................................................................47 707 894 Kč 

Saldo příjmů a výdajů........................................................................712 310 Kč 

Financování.........................................................................................712 310 Kč 

 

Zastupitelstvo města schválilo „Závěrečný účet Města Štíty za rok 2013“ a 

„Zprávu o přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2013“ na zasedání dne 

18.6.2014 a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce 2013 a to bez 

výhrad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  je nedílnou součástí 

Závěrečného účtu  Města Štíty za rok 2013. 
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6. Volby 

Ústavním zákonem schváleným na přelomu roku 2011 – 2012 byla v ČR ustavena 

přímá volba prezidenta, kterou v srpnu 2012 upřesnil ještě zákon prováděcí. 

Pro 1. kolo byl určen termín 11. a 12.1.2013, pro kolo druhé potom 25. a 26.1.2013. 

Každý občan ČR starší 18 let měl právo zvolit tajným hlasováním českého 

prezidenta. 

Volby ve Štítech – výsledky hlasování 
                                            1. kolo                                              2. kolo 

1. Zuzana Roithová             KDU ČSL             7,58,% 

2. Jan Fischer                       BEZPP                23,3  % 

3. Jana Bobošíková             SBB                       2,42 % 

4. Taťána Fischerová           KH                        2,62 % 

5. Přemysl Sobotka             ODS                      1,92 % 

6. Miloš Zeman                   SPOZ                   27,1  %                66,6 % 

7. Vladimír Franz                BEZPP                   6,67 % 

8. Jiří Dienstbier                 ČSSD                    17,5  % 

9. Karel Schwarzenberg     TOP 09                  10,9  %               33,4 % 

V celostátním 2. kole  zvítězil  Miloš Zeman ziskem 54,8 %hlasů a stal se třetím 

prezidentem ČR. 

 

V roce 2013 se dále konaly volby do Poslanecké sněmovny – 25. a 26.10. 

Výsledky voleb do Parlamentu ve Štítech 
Z 24 politických stran obdržely  více než 30 hlasů tyto strany: 

ČSSD   176 hl. |  TOP 09   39hl.  |   ODS    105 hl.  |  KDU ČSL   112 hl.  | 

ANO 2011  159 hl.  |  KSČM  172 hl.  |  Úsvit Tomia Okamury  71 hlasů. 

Ostatní strany získaly méně než 18 hlasů . 

Volební účast ve Štítech byla 55,16 % všech platných hlasů. 

Pořadí úspěšných stran v ČR bylo: ČSSD, ANO 2011, KSČM, TOP 09, ODS, 

ÚSVIT, KDU ČSL. Tyto strany se podělily o křesla v parlamentu.   

 

7. Významné události ve městě 

 

12. ledna – zahájil provoz lyžařský vlek v Herolticích. 

14.ledna – závěr a zhodnocení Tříkrálové sbírky – celková částka 38 960 Kč. 

19.ledna – divadelní představení ochotnického souboru Lipka s vlastní hrou „Květ 

sakury“ v kulturním domě  v Herolticích. 

9.února – společnost Heroltická s.r.o. pořádala Maškarní karneval na sněhu na 

sjezdovce v Herolticích. 

23.února – Myslivecké sdružení Tetřívek pozvalo občany na tradiční Myslivecký ples 

do KD Štíty. 

6.března – v obřadní síni MěÚ shlédli návštěvníci Jarní besídku ZUŠ. 
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16.března – pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy se ZŠ a MŠ  Maškarní karneval 

pro děti s bohatou tombolou a programem. 

Zároveň ve večerních hodinách proběhla v KD Březná Tradiční maškarní ostatková 

merenda pořádaná SDH Březná. 

21.března – schválení rekonstrukce radnice  na zasedání Zastupitelstva města 

30.března – divadelní komedie  ochotnického souboru TYL Králíky  autora Antonína 

Procházky „Ve státním zájmu“,  představená v KD Štíty. 

4.května – Pálení čarodějnic na Březné. 

17.května – Pěvecký koncert PSSU Zábřeh a pěveckého sboru Nešvera Olomouc ve 

štíteckém chrámu. 

18.května – Indiánská stezka pro děti a dospělé Štíty – Heroltice. 

Tentýž den se konala na fotbalovém hřišti ve Štítech Hasičská soutěž SDH Štíty. 

20.května -Český den proti rakovině, žáci základní školy prodali 400 kytiček a získali 

částku 9 409 Kč. 

27.května – Štítecký jarmark s koncertem Cimbálové muziky Aleše Smutného a 

Dechové hudby Bojané, vystoupením dětí MŠ, ZUŠ a ZŠ a tanečních skupin Stars a 

Hvězdičky. Bohatý stánkový prodej, ochutnávka originálních produktů značky 

JESENÍKY. 

5.června – pokračování rekonstrukce radnice, renovace kinové uličky, dláždění 

chodníků na náměstí, oprava zídky do parku, rekonstrukce městských bytů. Akce jsou 

financovány z prostředků města a podílejí se na nich místní pracovníci. 

6.června – město Štíty podalo žádost o dotaci Místní akční skupině Horní Pomoraví, 

která rozhoduje o přidělení financí z Programu rozvoje venkova LEADER.  Ze 

získané dotace byly pořízeny dvě nové autobusové zastávky, instalovány nové herní 

prvky a vysázeny rododendrony v parku, zakoupena technika pro úpravu veřejných 

prostranství.  

23.června – cyklistický závod Rampušák s diskotékou rádia Evropa 2. 

28.června  - Valná hromada TJ SOKOL Štíty, která schválila nový název organizace. 

29.června – Pohárová soutěž v požárním sportu, zařazená do Velké ceny okresu 

Šumperk, na štíteckém fotbalovém hřišti. 

Současně se ve Valteřicích konala již tradiční akce Setkání na pomezí Čech a Moravy. 

Pozvání přijal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Koncertovali Olga 

Lounová, Stanislav Hložek, k tanci a poslechu hrál Junior Big Band ze Zábřeha a 

dechová hudba Mistříňanka. Zábavu doplnily projížďky v koňském kočáře, na 

čtyřkolkách, nafukovací atrakce, stánky s občerstvením. Slunce potěšilo na 800 

hostů. Setkání finančně podpořili Olomoucký a Pardubický kraj, Město Štíty, Obec 

Výprachtice,, Sdružení cestovního ruchu a další. 

2.srpna – dokončení rekonstrukce radnice. 

17. a 18.srpna – oslavy 735 let města Štíty a Štítecká pouť. V sobotním programu byl 

koncert Davida Deyla, diskotéka rádia HANÁ a slavnostní ohňostroj. V neděli pak 

pouťové atrakce, stánkový prodej a občerstvení na náměstí doplněné veselou 

muzikou Záhorské kapely. Na rekonstruované radnici v nové obřadní síni byla 

předána Čestná uznání místostarostovi Belvederu Ostrense Cav. Franco Morresimu, 
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starostovi Niemodlinu Miroslawu Stankiewiczovi a občanům Mgr. Marii 

Lauermannové, Mgr. Elišce Knápkové, Ing. Petru Benešovi a Ivaru Směšnému za 

přínos v nejrůznějších oblastech veřejného života. 

Následoval slavnostní oběd a koncert populární pěvecké dvojice Eva a Vašek. 

19.srpna – výstava jiřin v kulturním domě v Herolticích. 

30.srpna – 12. ročník soutěže požárních družstev s diskotékou pořádaný SDH Březná.  

3.září – 1. školní den pro 238 žáků Základní školy. Poprvé se na cestu do školy 

vydalo 23 prvňáčků. MŠ zahájila výuku pro 81 dětí. 

14.září – 12. ročník hasičské soutěže  O pohár SDH Heroltice spojený s 

Modelářským dnem. 

19.září – vernisáž výstavy EGYPTOLOGIE – Úspěchy české vědy objektivem 

Martina Frouze v obřadní síni. Úvodní slovo pronesl přední český egyptolog Prof. 

PhDr. Miroslav Verner, DrSc za účasti  zástupce ředitele Českého egyptologického 

ústavu UK v Praze Doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, proděkana Filozofické fakulty UK 

Ing. Jiřího  Gregora, advokáta JUDr. Jiřího Brože, předsedkyně Nejvyššího soudu 

JUDr. Ivy Brožové a starosty města Bc. Jiřího  Vogela. 

Slavnostní akci zahájili hosté přestřižením pásky a občané mohli sledovat umění 

fotodokumentátora MgA. Ing. Martina Frouze  z několika let práce české expedice v 

oblasti Abúsíru a výzkumů v egyptské Západní poušti. Zájemci si mohli zakoupit 

publikace  Prof. M. Vernera. 

Následující odpoledne sledovalo na sto hostů s úžasem přednášku  Prof. Miroslava 

Vernera (bývalého občana Štítů) na téma Objevování starého Egypta, doplněné 

fotografiemi. Byl to opravdový svátek kultury ve Štítech. 

Expozice byla na MěÚ zpřístupněna pro veřejnost  do 26.10.2013 

26.září – v kostele Nanebevzetí Panny Marie zazněly velebné tóny varhan při 

Českém varhanním festivalu. Vzácné rekonstruované varhany rozezněl mistr Adam 

Viktora, který doprovodil při zpěvu sopranistku Gabrielu Eibenovou. Tento festival se 

koná pouze v místech se vzácnými nástroji a štítecké varhany a chrám byly do 

festivalu rovněž zařazeny. Přítomné publikum ocenilo nádherné hudební výkony. 

6.října – pro vyznavače hudebních zážitků nová příležitost ocenit tóny starých varhan 

a umění Mistra Josefa Kšici, ředitele kůru katedrály sv. Víta v Praze. Ohromný 

zážitek doplněný besedou u varhan s opravdovým velikánem hudby. 

15. října – 14. ročník celonárodní sbírky „Bílá pastelka“ na projekty pro nevidomé. 

23.října – návštěva primátora statutárního  města Olomouc a leadera ODS pana 

Martina Novotného. Při setkání se starostou města byla oceněna firma Klein&Blažek, 

rekonstrukce radnice a celkový rozvoj města. 

11.listopadu – vyhodnocení soutěže Rozkvetlé okno v Herolticích. Tři vítězové této 

zkrášlující akce obdrželi ceny od pořadatele Heroltická s.r.o.  

2.prosince – Adventní koncert ZUŠ pro školy a veřejnost 

6.prosince – Mikulášská nadílka na náměstí 

7.prosince – Vánoční koncert pěveckého sboru Křížkovský z Opavy v kostele. 

16.prosince – Vánoční koncert dechové hudby Lanžhotčanka v KD Štíty 
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8. Partnerství města 

POLSKO – Niemodlin 

Již šestým  rokem se rozvíjí spolupráce mezi městem Štíty a polským Niemodlinem. 

Partnerské město se nachází v Opolském vojvodství, od Štítů je vzdáleno 150 km a 

má 14 000 obyvatel. 

V letošním roce uplynulo 730 let od jeho  založení a obyvatelé oslavovali koncem 

června  své výročí Městskými slavnostmi, jejichž součástí byl Mezinárodní sportovní 

den. Soutěží ve stolním tenise a kopané se účastnila také skupina žáků štítecké školy 

a  získala  zde pěkné umístění. 

Poslední červnovou sobotu přijali členové městské rady Niemodlinu v čele se 

starostou panem Miroslavem Stankiewiczem pozvání na Setkání na pomezí Čech a 

Moravy do Valteřic. 

Při srpnové pouti a oslavách 735 let Štítů převzal místostarosta Niemodlinu pan 

Bartolomiej Kostrzewa Čestné uznání pro niemodlinského starostu za rozvoj a 

spolupráci v oblasti partnerství. 

16. listopadu se štítecké kuchařky vyznamenaly na 5. ročníku polsko-české 

kulinářské soutěže „Svátek kapra“ o nejlepší rybí pokrm. Získaly medailová místa za 

úpravu lososa a úhoře. 
ITÁLIE – Belvedere Ostrense 

Ve dnech 15. -18.srpna navštívili Štíty přátelé z italského partnerského města 

Belvedere Ostrense. Mezinárodní přátelská setkání se konají již od roku 2008 

prostřednictvím střídavých výměnných pobytů . 

Delegace  italských přátel byla pozvána do nově zrevitalizovaného  parku, do 

Akrobatparku k besedě  o využití fondů EU místními samosprávami. Při procházce 

městem byli seznámeni s jeho historií a byli přivítáni panem farářem. 

Další den se konal výlet po Olomouckém kraji – návštěva firmy ORRERO Litovel s 

ochutnávkou ručně vyráběných sýrů, prohlídka Litovle – Hanáckých Benátek a  

ochutnávka tradičního pěnivého moku v litovelském pivovaru. Hosté byli naprosto 

uneseni expozicí zámku Úsov. Večer byl potom ve znamení mezinárodního 

bowlingového turnaje v Mohelnici. 

Sobotní výlet mířil do Prahy vlakem Regio Jet. Nadšené italské hosty provázela 

Prahou zkušená průvodkyně. Největší obdiv si získal Pražský hrad a Pražské 

Jezulátko.  

Po návratu následovaly oslavy 735 let od založení města na místním hřišti s 

koncertem Davida Deyla, ochutnávkou grilovaných specialit a velkolepým 

ohňostrojem. 

Na neděli, která začala mší svatou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a poutním 

veselím na náměstí, byli pozváni také polští přátelé.  Vrcholem letošního setkání 

všech tří přátel bylo slavnostní předávání čestných uznání Města Štíty místostarostovi 

města Belvedere Ostrense panu Francu Morresi, starostovi Niemodlinu panu 

Miroslawu Stankiewiczovi a několika místním občanům. Následoval společný oběd 

ve školní jídelně.  
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Odpoledne ozdobili svým vystoupením známí čeští zpěváci Eva a Vašek v kulturním 

domě. Delegace poté ještě navštívila Skipark Červená Voda, vyjela lanovkou na 

Bukovou horu a v slunečném počasí se obdivovala krásnému okolí. Následovalo 

rozloučení se slibem další návštěvy. 

Při návratu do Itálie převzali italští hosté ručně vyřezávaný betlém štíteckého rodáka 

pana Jaroslava Lakomého, který město Štíty darovalo do italského Tolentina. 

V podzemí tolentinské baziliky sv. Mikuláše je muzeum betlémů, kde mezi mnoha 

unikáty chyběl český zástupce. Betlém pana Lakomého bude mít zde své čestné místo 

a návštěvníci jej mohou obdivovat po celý rok. 

Partnerské dny se uskutečnily za finanční podpory Olomouckého kraje. 

 

9. Policie 

V katastru města Štíty a přilehlých obcí Březná, Heroltice, Crhov došlo v tomto roce 

ke spáchání 42 trestných činů. V 18 případech se je podařilo  objasnit, u zbývajících 

se dosud pátrá po pachatelích. Ve srovnání s minulým rokem se jedná o nárůst o 20 

činů, příčinou jsou především krádeže vloupáním do objektů. 

V přestupkovém řízení bylo řešeno 17 skutků proti veřejnému pořádku, občanskému 

soužití a majetku (o 9 méně než loni). 

28. února byla opět přepadena štítecká benzínová stanice. 

Policisté tradičně zajišťovali bezproblémový průběh společenských akcí jako Den 

mikroregionu, Štítecký jarmark, závody v Akrobatparku, cyklistický závod 

Rampušák a diskotéku rádia Evropa 2. 

V rámci preventivní činnosti u dětí a mládeže proběhly v MŠ a ZŠ ukázky policejní 

práce  policistů OOP Zábřeh –ukázky výzbroje a výstroje, užití služebního  vozidla, 

práce s policejním psem. Beseda byla velmi kladně hodnocena. 
 

10. Ostatní instituce 

 
Římskokatolická farnost 

Rok 2013 vyhlásil Svatý otec jako Rok víry a biskupové Čech a Moravy věnovali při 

příležitosti příprav na 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu tento rok 

svátosti eucharistie. 

Tříkrálová sbírka ve dnech 2.1. - 6.1.2013 vynesla ve Štítech 28 244 Kč, na Březné   

3 565 Kč, na Bukovici 8 812 Kč, v Crhově 3 960 Kč a v Herolticích 3 191 Kč – 

celkem 48 372 Kč.  

7.1. pořádalo Společenství mládeže již 8. Tříkrálový ples v hornostudénské 

sokolovně. 

Pastorační činnost a slavnosti probíhaly podle pastoračního plánu farnosti. 

V postní době od popeleční středy 22.2. se konaly nedělní křížové cesty pod 

patronací společenství růžencového, dětí a mládeže, modliteb matek, manželů a sester 

Boromejek z Jedlí. Slavné byly mše na Velikonoce a vigilie vzkříšení. V květnu byly 

oslaveny svatodušní svátky a svátek Božího těla. 17. června přistoupilo k 1. svatému 
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přijímání 6 dětí. 

V letním období byly slaveny poutě – 22.6. v Herolticích, 5.7. v crhovské kapli a 

19.8. ve Štítech. 5.7. se farníci účastnili Národní poutě na Velehradě – hlavním 

celebrantem  při příležitosti oslav jubilea Cyrila a Metoděje byl  zde papežský legát 

Josip Bozanič. 15.8. pobyli věřící na pouti na Hoře Matky Boží v Králíkách. 14.9. se 

konala Děkanátní pouť ke 300. výročí posvěcení kostela Sv. Kříže na Kalvárii u 

Jaroměřic, jejíž program vyvrcholil slavnostní mší celebrovanou arcibiskupem 

olomouckým Janem Graubnerem. 28.9. konali farníci pěší pouť na Horu Matky Boží 

do Králík. 

Štítecké hody se slavily mší svatou 20.10., v Herolticích 19.10. a v Crhově 27.10. 

1.11. proběhly po mši svaté pobožnosti na hřbitovech za všechny zemřelé. 

Pro děti bylo pořádáno 28.6. poděkování za uplynulý školní rok spojené s táborákem 

a opékáním na dvoře fary, 1.září zase byly žehnány aktovky dětí při zahájení školního 

roku doprovázené Farním dnem se zábavou a občerstvením. 

Ve štíteckém chrámu vystoupilo 17.5. Pěvecké sdružení severomoravských učitelů, 

22.9. ke Dni Charity byl pořádán koncert Smíšeného pěveckého sboru Carmen.  

26.9. vyslechli návštěvníci koncert varhaníka Adama Viktora, který doprovodil zpěv 

sopranistky Gabriely Eibenové. Velebné tóny varhan se nesly chrámovou prostorou 

ještě 6.10., kdy zde koncertoval varhaník Josef Kštica z katedrály sv. Víta v Praze. 

Velmi si pochvaloval kvalitu štíteckého nástroje a pro nadšené posluchače uspořádal 

nad varhanami ještě besedu. 

30.11. se konal Adventní koncert v Herolticích s Františkem Černým, primášem 

sdružení BROLN, dále 7.12. Adventní koncert pěveckého sboru Křížkovský z Opavy 

ve Štítech pod vedením sbormistra Karla Holečka. 

Odpoledne Štědrého dne bylo věnováno otvírání Betléma a oživení jesliček, které s 

radostí prováděly děti pod vedením společenství modlitby a matek. Místní schola 

doprovodila slavnost zpěvem koled. 

Večer ve 22 hodin zněla chrámem slavná půlnoční mše s doprovodem scholy. 

Ve štíteckém chrámu byly letos vyměněny svítilny pod křížovou cestou a dokončena 

instalace vitrážového okna. 

 V crhovské kapli bylo upraveno větrání. V Herolticích pokračovala  sbírka na 

pořízení zvonu usmíření. 

 

Dětský domov 

Dětský domov Štíty je internátním zařízením pro výkon ústavní výchovy mládeže s 

prvky rodinné výchovy. Od roku 2008 je odloučeným pracovištěm ZŠ, MŠ a DD 

Zábřeh. 

Základní počty  pro tento rok byly 25 dětí a 11 vychovatelů. Děti se dělily do tří 

rodinných skupin v počtu 8 – 9 členů podle jejich výchovných, vzdělávacích a 

zdravotních potřeb. Nejmenší děti začaly navštěvovat nově vybudovanou školku v 

Zábřehu, školáci docházeli do základní školy ve Štítech nebo dojížděli rovněž do 

Zábřehu, starší studenti využívali střední školy v blízkém okolí. Funkci vedoucího 

zařízení zastával Martin Prucek. 
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Počátek roku strávily děti pod záštitou organizace Euforal v Koutech nad Desnou, 

kde si zdokonalovaly lyžařské dovednosti. Tato organizace pořádala pro DD 

víkendové akce v centru Letov v Olomouci naplněné spoustou zábavy i poučení – 

keramika, drátkování, enkaustika, FIMO, práce s pedikem, kresba. V Tovačově se 

hlavně hoši věnovali řezbářství. Pravidelně se děti věnovaly kanisterapii.  V dubnu 

vyrazily na víkend s mohelnickými skauty do Zadního Arnoštova. 

Květen se nesl ve znamení natáčení filmu pro ČSOB „Den milionáře“, jeho 

prostřednictvím se děti učily zacházet s penězi. V soutěži jejich film zvítězil. O 

prázdninách většina dětí navštívila své rodiny, ale také trávila léto na pobytech v 

chatě Amálce v Králíkách, táboře v Zadním Arnoštově, v Herolticích a České Skalici. 

Nový školní rok přivítal v domově 24 dětí. Během podzimu byl budován startovací 

byt pro dva nové obyvatele. Byla dokončena výstavba venkovní terasy a vyměněna 

střešní okna. 

Prosinec byl samozřejmě ve znamení Vánoc. Děti slavnostně vyzdobily domov, peklo 

se cukroví, chystaly se dárky a vánoční program a následovala doba naplněná 

vánoční pohodou. 
 
Charita   
Charitní ošetřovatelská služba Zábřeh se v tomto roce starala o 7 pacientů ze Štítecka. 

Péče spočívala v zajištění odborných převazů, krátkodobé ošetřovatelské rehabilitace, 

ošetření stomie, dovozu obědů, osobní hygieny, úklidu domácnosti a nákupu. Jednalo 

se také o ulehčení posledních chvil pacientky a pomoci její rodině při ošetřování. 

 

Štítečtí občané nadále podporují výchovu a vzdělání dvou dětí na Haiti. Chlapec 

Rodlet a dívka Miguerta píší svým adoptivním rodičům do Česka děkovné dopisy, 

protože jen jejich zásluhou dostávají vzdělání a mají naději na plnohodnotný život. 

Pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc pozvali zástupce adoptivních rodičů na 

setkání, při kterém probírali zážitky a postřehy z několika cest na Haiti v rámci 

projektu Adopce na dálku. Koordinátorka projektu Irena Klimková, ředitel ACHO  

Václav Keprt a P. Bohumír Vitásek se podíleli s pocity, které na Haiti zažívali po 

zemětřesení v roce 2010. Zástupkyní štíteckých adoptivních rodičů ze Štítů byla na 

setkání paní Eva Pecháčková. 

 

Domov pro seniory Štíty 

 

Obyvatelé domova důchodců žijí svými každodenními  rituály, o jejich plnohodnotný 

život se stará personál zařízení. Je jim poskytováno ubytování, stravování a sociální 

péče. V průběhu roku byly pořádány besídky, sezení s herci, promítání, předčítání, 

koncerty, výlety, výstavy, mikulášská nadílka, vánoční pečení. Také byla 

organizována vlastní rukodělná tvorba, canisterapie, sportovní hry, soutěže, tanec, 

oslavy narozenin i svátků. 

Ředitelem zařízení ve Štítech i Jedlí je pan Ing. Václav Vepřek. 
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11. Průmysl 
 Klein&Blažek spol. s.r.o. 
Obchodní úspěch společnosti pokračoval. Firma získala projekty pro nové vozy 

ŠKODA  FABIA a FABIA COMBI a rovněž SUPERB a SUPERB COMBI. 

K významným počinům patřil druhý podaný a schválený projekt v rámci OPPI.  

Nosnou investicí projektu byl nový lisovací automat s kompletní periférií podobný 

tomu z roku 2012 pouze se zvýšenou tonáží na 1000 tun, další svářecí robotizovaná 

pracoviště a rozšíření logistického zázemí firmy. 

Díky zájmu zákazníků o nové modely vozů ŠKODA se společnost v průběhu roku 

dostala na samou hranici výrobních kapacit a v závěru roku byla několikrát řešena 

kritická situace v  dodávkách pro nejvýznamnějšího zákazníka ŠKODA AUTO. 

Příčinou těchto situací byla i ne zcela zvládnutá technická příprava výroby a 

kvalitativně nízká úroveň nástrojů realizovaných v Jižní Korei. Citelně ve firmě 

chyběl technicky kvalifikovaný personál. Hlavním tématem byla stabilizace výroby a 

dořešení technických problémů nástrojů a nových strojních zařízení. Nutností byla 

organizace výroby v průběhu vánočních svátků, kdy mimo Štědrého dne a Nového 

roku všechny klíčové technologie vyráběly ve všech směnách 

 

ZEAS 

V příštím roce uzavře společnost ZEAS Březná již 20 let činnosti. 

Hospodaření roku 2013 skončilo účetním ziskem ve výši 9 201 780 Kč, což 

znamenalo nárůst oproti minulému roku o 14,3%. 

Celkem bylo prodáno 161 tun masa v průměrné ceně 50 Kč/kg a 1205 tun obilovin za 

průměrnou cenu 4 161 Kč/t. Mlékárně Agricol s.r.o. Polička bylo prodáno 4 000 015 l 

mléka. Prodej čerstvého mléka z mléčného automatu vzrostl na 70 l denně, celkem se 

takto prodalo 25 469 l mléka (o 34% více než loni). Mléko z automatu je pod 

pravidelnou veterinární a hygienickou kontrolou a dosáhlo u občanů značné obliby. 

Roční průměrná užitkovost činila na 1 krávu 6 522 l.Bylo vyrobeno celkem 2 035,9 

tun obilovin při  výnosu 4,656 t/ha, osetá plocha se snížila o 9,4% na 437 ha. 

V zemědělství vzniká velké množství biologického odpadu, které je možno využít k 

výrobě bioplynu. Ten dále slouží jako zdroj elektrické energie a tepla. Jeho výroba je 

tedy ekologická  a ekonomická zároveň. Během loňského roku byl realizován projekt 

bioplynové stanice na středisku živočišné výroby na Březné. Dne 23.12.2013 byl 

zahájen zkušební provoz o maximálním výkonu 526 kW. Jako správně provozovaná 

bioplynová stanice nemá negativní vliv na okolí – neprojevuje se zvýšeným hlukem 

ani zápachem a vhodně doplňuje zemědělskou podnikatelskou činnost. 

Ve společnosti ZEAS bylo zaměstnáno v tomto roce 72 pracovníků, ředitelem je pan 

Vladimír Světlík. 

Byl pořízen nový dlouhodobý majetek v celkové výši 77 403 000 Kč a to pozemky, 

výpočetní technika, zemědělské stroje, silážní žlab a bioplynová stanice včetně 

vnitřních komunikací. 
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12. Školství 
Základní škola a mateřská škola Štíty 

Základní škola 

Ve školním roce 2012/13 navštěvovalo 11 tříd školy 238 žáků, 115 v 5 třídách I. 

stupně,  123 v 6 třídách II. stupně. Vzdělávání probíhalo podle školního vzdělávacího 

programu „Společně pro budoucnost“. 

Kromě 15 povinných předmětů škola žákům nabídla předměty nepovinné – druhý 

cizí jazyk, cvičení z angličtiny, cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, 

informatiku, estetický, ekologický nebo matematický seminář, také seminář z 

českého jazyka. Kromě toho mají žáci k dispozici 13 zájmových kroužků a 

náboženství. 

Pedagogický sbor tvoří vedení školy – Mgr. Pavel Dvořáček, ředitel, Mgr. Ilona 

Haasová, zástupce ředitele - a 17 učitelek a 2 vychovatelky ŠD.  

 Školní družina měla 2 oddělení s 59 žáky, školní klub v rámci zájmového vzdělávání 

navštěvovalo 64 žáků. Školní jídelna sloužila pro 355 strávníků, z toho 160 žáků ZŠ, 

72 dětí MŠ a 41 ze ZŠ Jedlí, 38 zaměstnanců školy a 44 občanů. 

Do 1. ročníku pro další rok bylo zapsáno 35 dětí, z nichž do 1. třídy nakonec 

nastoupilo 23. 

Žáci zúročili svá nadání v různých soutěžích vyššího stupně – konverzace v 

anglickém jazyce, matematická, zeměpisná a dějepisná olympiáda. Úspěšní byli 

rovněž ve sportu – florbal, malá kopaná, sálová kopaná, minikopaná, stolní tenis a 

atletika. 

Součástí vzdělávání je prevence rizikového chování dětí, k jejíž realizaci docházelo 

především během výuky,  dále prostřednictvím besed a přednášek odborníků, také při 

konzultacích s rodiči. Byl realizován projekt „Děti dětem, děti všem“ a „Třídnické 

dny“. Projekty se zážitkovou pedagogikou se uskutečňovaly při vícedenních 

pobytech žáků mimo školu, ale také při výjezdních programech tzv. Intervenčních 

projektech. 

Škola v této oblasti získala finanční dotaci na projekt „Tvořivě a zdravě zvládneme 

vše hravě“. K této výchově přispívá rovněž školní časopis „Záškolák“. 

Aktivity školy k doplnění výchovně vzdělávací činnosti: 

divadelní představení, výchovné koncerty, Halloween, přehlídka šumperských škol, 

Mikuláš, předtaneční výchova, besedy na různá témata, Valentýn, Dětský karneval, 

exkurze ve firmě Klein&Blažek, sběrová soutěž, Den Země, keramické výstavky, 

Den jazyků, lyžařské a plavecké výcviky, Květinový den, první pomoc, dopravní 

hřiště, školní výlety. 

Akce pro veřejnost: kulturní programy, sportovní turnaje, charitativní sbírky,  Den 

otevřených dveří, slavnostní rozloučení s absolventy, cyklistický závod Rampušáček, 

pořad Ahoj léto. 

Z 21 absolventů školy 2 žáci budou studovat  gymnázium, 11 střední odborné školy a 

8 střední odborná učiliště. 

Z celkového počtu žáků na konci šk.r. prospělo s vyznamenáním 97 žáků (41%), 123 
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prospělo a neprospělo 16 žáků (po opravných zkouškách neprospělo 13). 

Budova školy je ve vyhovujícím stavu. Byly provedeny opravy omítek, střechy nad 

vchodem, výměna oken v tělocvičně, jídelně a na chodbách, výměna dveří v 

tělocvičně, oprava chodníku a vstupu do kuchyně, zvýšeno oplocení kolem hřiště. 

Při škole pracuje devítičlenná Školská rada  s předsedou Petrem Haltmarem. 

 

Mateřská škola Štíty 

Vzdělávací program školy pokračuje pod názvem „Učíme se hrou“, který je 

vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Počátkem kalendářního roku byla kapacita školy plně obsazena počtem 81 dětí 

Hlavními úkoly MŠ byla práce podle programu RVPPV s využitím témat, integrace 

dětí s určitým znevýhodněním  (10 dětí) a příprava na školní docházku. 

Pro rozvíjení nadání v různých oblastech nabízela škola hru na flétnu, country tance, 

výcvik mažoretek, zpěv a dramatický kroužek. 

K 1. září odešlo 20 dětí do základní školy a  kapacita školy opět naplněna stejným 

počtem dětí, které jsou rozděleny do tří oddělení. Je mezi nimi  36 předškoláků. 

V říjnu byla zahrada vybavena krásnými herními prvky z akátového dřeva. 

Mateřská škola se zapojovala do veřejného dění – reprezentace na přehlídce MŠ v 

akci Zábřežská MATEŘINKA, vystoupení na Štíteckém jarmarku, v domově 

důchodců v Jedlí, na cyklistickém závodě Rampušák apod. 

Byly pořádány tak akce pro rodiče a veřejnost – beseda o zralosti dítěte ve spolupráci 

s SPC Šumperk, zimní radovánky na sněhu, Den matek, Den dětí a mnoho dalších. 

Děti se zapojily do různých výtvarných soutěží s pěknými výsledky. Po celý rok 

střádaly  vršky od PET lahví, čímž pomáhaly Lukáškovi a Jakoubkovi ze Zábřehu. 

 

Základní umělecká škola, pobočka Štíty 

Pobočku navštěvovalo 62 žáků, které vyučovali Bohumil Havelka, Šárka Hlochová, 

Zdislava Stejskalová, Eva Vurstová a Jana Zahrádková v oborech: zobcová flétna, 

trubka, kytara, bicí, keyboard, zpěv, klavír, hudební nauka. 

Žáci se účastnili mnoha koncertů ve Štítech i okolí. Pod vedením Šárky Hlochové 

nastudovali minioperu Zdeňka Svěráka Šípková Růženka, kterou provedli v 

kostýmech na jevišti ve Štítech a Bušíně. 

Bohumil Havelka vytvořil hudební těleso, ve kterém společně účinkovali všichni žáci 

dechového, kytarového a bicího oddělení. Pro vánoční koncert připravili pásmo 

koled. 

Tradicí se stala účast pobočky na Mikulášské nadílce a Štíteckém jarmarku. 

V neposlední řadě se žáci podíleli na koncertech pořádaných v Zábřehu– Podzimní 

koncert, Adventní koncert a Koncert pěveckého oddělení. 

Výuka hudební nauky probíhala ve 3 skupinách. Díky nejmodernějšímu vybavení 

učebny měli vyučující možnost motivovat žáky k zájmu o studium hudby poutavými 

videoukázkami, hravou prací s interaktivní tabulí a aktivním muzicírováním. 
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13. Kultura 

Městská knihovna 

V roce 2013 byl opět zaznamenán větší zájem o knihovnické služby a vyšší počet 

registrovaných čtenářů, rovněž  výrazný byl nárůst počtu výpůjček, využití internetu 

a on-line služeb knihovny. 

Výsledky činnosti knihovny v roce 2013 vykazují 19 784 výpůjček pro 312 čtenářů, 

1559 uživatelů internetu a celkem 4 373 návštěvníků. Středisko Štíty spolupracuje s 

místními knihovnami v Březné, Crhově, Horních Studénkách, Jakubovicích, Jedlí, 

Písařově a Zborově, kam bylo v rámci cirkulace dovezeno 596 svazků a odvezeno 

283 knih. 

Celkově bylo v tomto roce knihovnicky zpracováno a zkatalogizováno v programu 

KpwinSQL 689 svazků v hodnotě 116 477 Kč, přičemž přírůstky pocházejí z nákupu, 

darů a výměnných fondů Olomouckého kraje. 

On-line služeb v e-katalogu knihovny využilo také dalších 8 155 virtuálních 

návštěvníků, kteří takto sami vstupovali do uživatelského protokolu a využívali 

služeb knihovny na adrese www.stity.cz sekce Knihovna. Na těchto webových 

stránkách jsou také zveřejňovány statistiky a informace pro zájemce. 

Ve spolupráci s pedagogy uspořádala knihovna 6 knihovnických lekcí pro 120 žáků, 

které byly zaměřeny na témata: Josef Lada, pověsti a ilustrátoři dětské knihy. 

Ve spolupráci se školskou a kulturní komisí proběhla výtvarná soutěž „SOCHA SV: 

JANA NEPOMUCKÉHO“, které se zúčastnilo 51 soutěžících. Z jejich výtvorů 

ocenila porota 7 kreseb. 

Pro žáky 1. třídy ZŠ byla pořádána akce „Už jsem čtenář“, ve které prvňáčci 

prokázali svou čtenářskou dovednost. Odměnou jim byly upomínkové předměty a 

čtenářské průkazy. Důsledkem péče o malé čtenáře je růst jejich počtu, z celkového 

počtu 223 návštěvníků knihovny je 72 čtenářů do 15 let. 

Meziknihovní službou bylo vyžádáno 24 monografií, bylo vyřízeno 25 požadavků na 

půjčky z jiných knihoven. Tyto služby využívají především studenti. 

Od 1. ledna 2013 platí nový knihovní řád s přílohou Ceník služeb a poplatků v MěK 

Štíty a na pobočkách Březná a Crhov. 

 

Přehled kulturních akcí v roce 2013 

19.1.2013      Divadelní představení v KD Heroltice 

2.2.2013        Tradiční hasičský ples v KD Heroltice 

3.2.2013        Dětský maškarní karneval  v KD Heroltice 

9.2.2013        Maškarní karneval na sněhu v Herolticích 

23.2.2013      Tradiční myslivecký ples MS Tetřívek v KD Štíty 

16.3.2013      Dětský maškarní karneval v KD Štíty 

16.3.2013      Ostatková merenda SDH Březná 

23.3.2013      Dětský maškarní karneval  v KD Březná 

30.3.2013      Divadelní představení souboru z Králík „Ve státním zájmu“ v KD  

4.4..2013       Výchovný koncert pro ZŠ Štíty v KD  

http://www.stity.cz/
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4.5..2013       Pálení čarodějnic v Řáholci, SDH Březná 

11.5.2013      Společenská akce pro děti a rodiče v KD Heroltice 

17.5.2013      Koncert Pěveckého sdružení severomor. učitelů v kostele Štíty 

18.5.2013      Heroltický máj, SDH Heroltice,  

                      Pochod indiánskou stezkou 

25.5.2013      Štítecký jarmark, koncert Cimbálové muziky A.Smutného a  

                      dechovky Bojané 

1.6.2013       Kácení máje v Řáholci, SDH Březná 

3.6.2013       Koncert ZUŠ pro ZŠ v KD Štíty 

                     Koncert ZUŠ pro veřejnost 

                     After party Diskotéka Rádia EVROPA 2 

26.6.2013    Ahoj léto – program ZŠ Štíty pro školy a veřejnost 

29.6.2013    Setkání na pomezí Čech a Moravy, 

                    koncert Stanislava Hložka, Olgy Lounové, Junioru Big Bandu Zábřeh 

                    a dechovky Mistříňanka 

13.7.2013    Posezení u táboráku v Řáholci, SDH Březná 

17.8.2013    Oslavy  735. výročí města, hřiště Štíty, ohňostroj, 

                    koncert Davida Deyla 

18.8.2013    Štítecká pouť, oslavy 735. výročí města na radnici, 

                    vystoupení Záhorské kapely 

                    koncert EVY A VAŠKA v KD Štíty 

                    Výstava jiřin a řezbářských prací v KD Heroltice 

31.8.2013    Hasičská soutěž v Řáholci, SDH Březná 

19.9.2013    Vernisáž výstavy fotografií Martina Frouze EGYPTOLOGIE 

                    uvedl Prof. Miroslav Verner  

20.9.2013    Přednáška Prof. Vernera o Egyptě s promítáním 

21.9.2013    Letecký den v Herolticích 

26.9.2013    Varhanní koncert v kostele Štíty v rámci Českého varhanního 

                     festivalu – Adam Viktora a Gabriela Eibenová 

15.10.2013  Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov 

31.10.2013  Halloweenská šou pro ZŠ a MŠ Štíty v KD Štíty 

2.11.2013    Poslední leč SDH Březná v KD 

15.11.2013  Divadelní představení pro školy v KD Štíty 

20.11.2013  „Život je jen kabaret“ pořad pro Domov důchodců v KD Štíty 

2.12.2013    Vánoční koncert ZUŠ pro školy a veřejnost v KD Štíty 

6.12.2013    Mikulášská nadílka na náměstí Štíty 

7.12.2013    Vánoční koncert pěveckého sboru Křížkovský z Opavy v kostele 

8.12.2013    Okresní konference skautů v KD Štíty 

15.12.2013  Vánoční koncert dechové kapely Lanžhotčanka v KD Štíty 

19.12.2013  Koncert ZUŠ v obřadní síni Štíty 
14.  Zájmové organizace 

Český zahrádkářský svaz 
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Místní organizace na své výroční schůzi  dne 15.2. kooptovala do výboru Ing. 

Antonína Valentu a uvolnila z funkce předsedy Ladislava Kubíčka ze zdravotních 

důvodů. Zároveň zvolila novým předsedou pana A. Valentu a jednatelem pana Ing. 

Martina Haltmara, místopředsedou zůstává pan Josef Nýdecký. Novému předsedovi 

byla předána dokumentace organizace a inventura stavu pokladny. Byl nastíněn 

program činnosti na rok 2013.  

V podzimním období zahrádkáři tradičně prováděli moštování ovoce pro široké okolí. 

 

Skautský oddíl Hledači 
V roce 2013 bylo v oddíle 47 registrovaných členů. 

V květnu se všechny oddíly střediska Skalička-Zábřeh spojily a ve vyhrazeném 

prostoru na Zábřežském jarmarku postavili jídelnu a malé stanové městečko. Pro děti 

byly připraveny různé soutěže a pro všechny návštěvníky voněly městečkem pečené 

makrely. 

V červnu se Hledači zapojili do celostátní akce „Společně proti leukemii“. Na 

benzínové pumpě ve Štítech poskytovali servis projíždějícím autům (myli skla), 

vybraná částka  byla zaslána na Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, kde byla 

použita na rozšíření registru dárců. V celé republice  vydělali skauti na tuto akci    

247 211 Kč. 

V létě  štítečtí skauti vyrazili na mezinárodní výměnný tábor do Chorvatska na ostrov 

Čiovo. Tady se zapojili do programu s kamarády z Chorvatska, Slovinska a Norska. 

Deset dní bylo vyplněno prací, zábavou a výukou na téma ČISTOTA MOŘE. 

Oficiálním  komunikačním jazykem byla angličtina a i když zpočátku byly určité 

potíže, za pár dní nebyla jazyková bariéra žádným problémem. 

V září zaplál v Zábřehu každoroční střediskový oheň, kde byli oceněni někteří 

délesloužící členové vedení a každý oddíl zhodnotil svou činnost v uplynulém roce. 

V listopadu zapálili za zpěvu skautské hymny Hledači zase tradiční Poslední oheň u 

Joklovy skály. Byla zhodnocena činnost, proveden slavnostní slib nových členů a 

promyšleny plány na rok budoucí. 

Začátkem prosince se konala v kulturním domě ve Štítech okresní skautská 

konference. Za její přípravu,  úpravu technického zázemí, zajištění občerstvení (pekly 

se buchty a koláče) a závěrečný úklid získal oddíl Bronzový řád Sv. Jiří. 

Závěr roku patřil tradiční Vánoční besídce, která byla mimořádně v Hoštejně. Každý 

oddíl střediska připravil vystoupení a všichni se výborně pobavili. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Štíty 

V roce 2013 měl sbor 33 členů, starostou  byl Petr Purkert, jeho náměstkem Jan 

Slováček a velitelem jednotky Bc. Zdeněk Fingr. 

Jednotka JPO 2, která  má 13 členů , byla v tomto roce povolána k 21 zásahům – 10 

dopravních nehod, 3 požáry, 5 technických zásahů a třikrát jiná technická pomoc 

městu. Členové se jako každý rok účastnili potřebných školení. 

Za finanční podpory Olomouckého kraje a města Štíty byl pořízen další materiál pro 

výstroj a výzbroj jednotky – přestavba vozidla Mercedes Sprinter v hodnotě 200 000 
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Kč, zakoupení záchranářského batohu k dopravním nehodám, výstražných vest, 

zásahových přileb, svítilen, zásahových kukel, hliníkových žebříků, pístového 

kompresoru, sady na řezání autoskel, klínů pro stabilizaci vozidel, ponorného 

kalového čerpadla, nabíjecího startovacího vozíku a televizoru Samsung pro školení 

členů. Cena zakoupeného materiálu se pohybuje do 250 000 Kč. Vzhledem k 

dobrému vybavení a aktivitě hasičského sboru byl rok 2013 velmi úspěšný a SDH 

Štíty mají uznání celého města. 

 

15. Turistické informační centrum Štíty 

Štítecké Infocentrum zaznamenalo v letošním roce již 10 let činnosti, bylo otevřeno 

21.6.2003. 

TIC organizovalo kulturní akce ve městě, soutěže (např. O nejhezčí rozkvetlé okno), 

přednášky, charitativní sbírky (Den proti rakovině, sbírka vršků z PET lahví pro 

nemocné dítě, sbírka ošacení pro Diakonii Broumov), prezentovalo město na veletrhu 

cestovního ruchu Regiontour Brno a na Dni Mikroregionu Zábřežsko, doplnilo 

navigační systém města o směrové tabulky k svému sídlu na radnici. 

Z dotace Olomouckého kraje byl instalován městský navigační systém k TIC, 

pořízena laserová tiskárna a nové osvětlení prostorů střediska. 

TIC získalo certifikát kvality a bylo od otevření zařazeno mezi oficiální turistická 

informační centra pod záštitou Czech Tourismu České centrály cestovního ruchu. 

Od roku 2013 platí v České republice nová jednotná klasifikace turistických 

informačních center ČR, o jejímž udělení rozhoduje Asociace turistických 

informačních center  (A.T.I.C.) ČR. V září 2013 splnilo štítecké Infocentrum všechny 

podmínky a kritéria pro získání certifikátu kvality a stalo se oficiálním členem 

A.T.I.C. Tento certifikát je nezbytný pro obdržení finančních dotací na podporu 

činnosti TIC v rámci kraje. 

Infocentrum je hodnoceno podle rozsahu a šíře poskytovaných služeb, rozsahu 

činností, otevírací doby a plnění požadavků, poté je zařazeno do klasifikační třídy. 

Štítecké TIC bylo vřazeno do kategorie C, při čemž  veškerá opatření slouží ku 

prospěchu turistů a návštěvníků, kterých bylo v  tomto roce  2866 ( z toho 31 z 

ciziny). 
 

16. Sport 

TJ SOKOL Štíty 

Po 56 letech ukončil dne 27.4.2013 v Praze svoji činnost ČSTV a Valná hromada 

odhlasovala nový název ČUS – Česká unie sportu. Do tří let je nyní nutno vypracovat 

podle Občanského zákoníku nové stanovy a další úkoly. 

Naše TJ si vede velmi dobře – velké úspěchy zaznamenal oddíl kopané, pozadu 

nezůstávají ani stolní tenisté. Velkým potěšením je činnost žen, která je platná pro 

skupiny dětí a mládeže, pro  dívky, dospělé až po ty dříve narozené. Své bohulibé 

činnosti – pěším vycházkám  stále holdují štítečtí turisté. 
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Všem patří velké poděkování za sportovní úsilí. 

 

Oddíl kopané 

Fotbalisté nespí ani v zimě. Velmi aktivní družstvo „Přípravka“ trénovalo celé zimní 

období. Pod vedením trenéra Pavla Kohoutka obsadil fotbalový potěr v nových 

dresech od firmy Elektro Rýznar krásné 4. místo na silně obsazeném turnaji v Novém 

Malíně. 

V jarním závěrečném kole  ročníku 2012/13  obsadilo mužstvo A v I.A třídě 7. místo 

ze 14 účastníků, muži B získali v okresní soutěži místo 5. z 12 zúčastněných. Ostatní 

družstva hrála rovněž okresní přebor – dorost se umístil mezi 11 družstvy na 8. místě,  

mladší žáci obsadili mezi 9 soutěžícími 9. místo v tabulce a chlapci z přípravky byli 

na 11. místě. 

10. srpna bylo zahájeno podzimní kolo mistrovských soutěží, kde modrožluté barvy 

oddílu obhajovalo 6 družstev – k stávajícím pěti přibylo družstvo starších žáků 

prozatím v počtu 1+7. 

Po skončení ročníku 2012/13 bylo nutno řešit trenérskou otázku – Oto Jáně opustil 

oddíl a odešel do Ústí nad Orlicí. Funkcionářský tým oslovil trenéra Tomáše 

Hrdloviče, pod jehož vedením byl zahájen další ročník soutěže. Na jeho přání bylo 

posíleno  mužstvo několika dalšími výkonnými hráči. 

Štítecký podzim 2013 byl potom ve znamení „nej“. 

Nejvíce nasbíraných bodů, nejvíce nastřílených gólů, podle obdržených branek druhá 

nejlepší defenzíva. Podzimní polovina nového ročníku se opravdu vydařila. V 

konečné tabulce první části I.A muži -O KFS 2013/14 obsadilo mužstvo Štítů 

nádherné první místo. 

Všechna další družstva hrála okresní přebor. Muži B obsadili v podzimním kole  6. 

místo z 12 účastníků, dorost skončil na místě 8. z 11 soutěžících, starší žáci obsadili 

4. příčku z 10 družstev, mladší žáci obsadili 5. pozici mezi 16 hrajícími družstvy a 

konečně mladší přípravka skončila na 5. místě z 15 účastníků. 

Velmi dobrá je práce  s fotbalovým potěrem a dorostem – činnost trenérů Michala 

Kubíčka, Pavla Kohoutka a Jirky Janků znamenají pro budoucnost štíteckého fotbalu 

opravdu velký přínos. 

Štítecký fotbal sponzoruje město Štíty, firma Klein&Blažek,  ZK Kovovýroba 

Žerníček, firma Josef Břinčil, Jitka Kunrtová Team Oil, OL & KO Autodoprava -  

Logistika, Akuna CZ s.r.o., Hevera-Autoservis-Pneuservis, Jurásek Ladislav - 

kamenictví. Všem těmto příznivcům štítecké kopané patří dík nejen fotbalistů, ale 

celé veřejnosti.  

 

Oddíl stolního tenisu 

V ročníku 2013 měl oddíl 21 registrovaných hráčů – 19 dospělých a 2 žáky. 

Družstvo A, které hraje Regionální přebor I, se umístilo mezi 12 zúčastněnými 

družstvy na krásném 2. místě a v následující sezóně bude hrát  Krajskou soutěž II B. 

Družstvo B ve stejné soutěži obsadilo 9. příčku a v Regionálním přeboru I bude v 

roce 2014 pokračovat. 
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Družstvo C zvítězilo v Regionální soutěži mezi 12 účastníky a díky postupu bude v 

dalším roce hrát Regionální soutěž II. 

V lednu 2013 se konal v Bludově Regionální přebor mládeže za účasti našich hráčů.  

V kategorii mladších žáků obsadil 3. místo Matěj Drlík, ve čtyřhře pak zvítězil.         

V soutěži dorostenců vyhrál ve dvouhře Štěpán Kobza, ve smíšené čtyřhře obsadil 

druhou příčku. 

24.2.2013 se ve Šternberku konal přebor dorostu Olomouckého kraje. Štěpán  Kobza 

obsadil  5. - 8. místo. 

17.3. se v Jedlí účastnili mladí hráči závěrečného turnaje sezóny TOP 12 regionu 

Šumperk, kde zvítězil Matěj Drlík v kategorii mladších žáků. 

 

Oddíl tenisu 

Příznivci tenisu využívali pro svůj sport areál tenisových kurtů a také multifunkční 

hřiště. Oddíl pořádal v červenci 21. ročník tenisového turnaje OPEN ŠTÍTY 2013. 

 

Odbor Sport pro všechny -cvičební lekce ve Štítech   
 

JÓGOVÉ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ - vedoucí Eva Haltmarová 

Cvičení pro zdravé tělo a klidnou mysl podle principu jógy ve školní družině ZŠ 

Štíty, dvakrát týdně. 

CVIČENÍ PRO ŽENY – BODYFORM -  vedoucí Šárka Žerníčková 

Fitness a bodyform se Šárkou v tělocvičně ZŠ Štíty v úterý. 

PILATES S JARKOU -  vedoucí Jarka Berkyová 

Cvičební lekce pilates v tělocvičně ZŠ Štíty ve středu. 

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY - vedoucí Kamila Uhlířová 

Cvičení s odbornou rehabilitační sestrou v sokolovně Štíty ve středu. 

Akce pro děti cvičenek: lampionový průvod v říjnu,  zábavné odpoledne „Piškotéka“,  

Pálení čarodějnic s hodem koštětem a hadem, lovením pavouků a vařením lektvarů, 

táboráček s programem, výlet do ZOO Lešná 
 
Cvičební lekce  Ing. Heleny Gálové 
ZUMBA A BODYFORM pro ženy -Sokolovna Štíty, čtvrtek 

CVIČENÍ PRO DĚTI A DÍVKY – Sokolovna, pátek. 

Paní  Helena Gálová založila skupinky cvičenců: Stars, Hvězdičky a Minihvězdičky 

STARS 

Skupina vznikla v září 2011, tvoří ji 20 dívek staršího školního věku. Název skupiny 

vychází ze znaku Štítů – žluté osmicípé hvězdy v modrém poli – barvy kostýmů jsou 

v tomto odstínu. Skupina provedla od té doby  22 veřejných vystoupení a absolvovala 

8 soutěží. Získala 1. místo v soutěži Olomoucký talent,  1. místo v soutěži Děti fitness 

Olomouc v kategorii Zumba - junioři. 

Choreografie:El Amor – prvky zumby, Školní styl- mix. 

HVĚZDIČKY 
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Rovněž tato skupina vznikla v r. 2011, cvičí 20 dětí mateřské školy. Také jejich název 

a ladění kostýmů má původ ve znaku Štítů. Veřejnost je mohla vidět na 16 

vystoupeních a 6 soutěžích. Hvězdičky  získaly 1. místo Olomouckého talentu 2013 v 

kategorii Aerobic děti a 1. místo v kategorii Zumba děti. 

Choreografie: Summer party – aerobik, Senora - zumba 

V září 2013 vznikla skupina MINIHVĚZDIČKY. 

Tvoří ji děti 1. stupně ZŠ a MŠ. Skupina předvedla 6 vystoupení a účastnila se 5 

soutěží. 

Skupiny vystupují na plesech, na jarmarcích, Dni Mikroregionu, na  závodu 

Rampušák, na školních kulturních akcích, ve Skiparku Červená Voda, na tanečních 

soutěžích Tancer Cup Zlín, na  soutěži Olomoucký talent. 

 

Odbor turistiky 

Vyznavači turistiky nedají na svůj „sport“ dopustit (ale to asi všichni sportovci). 

Jejich koníčkem je pobyt v lesích a lukách, čistý průzračný vzduch, kvetoucí matka 

příroda, rozhledny a vyhlídky, ale i tábornický ohník a zastávka v útulné hospůdce. 

Jejich rok začal nočním pochodem „Memoriál Arnošta Valenty“ - Zábřeh-Svébohov-

Zábřeh. Opožděné jaro potom rychle za sebou střídalo nedělní výlety po okolí ( 

Hoštejn, Drozdovská pila, Na Olšanských horách, Mezilesí, Háj, Buková hora, 

Hrabenov aj.). V květnu pochodovali zástupci odboru  na Nový hrad při „Pivovarské 

čtvrtce“ z Hanušovic. Červen znamená pro štíteckého  turistu výlet na Kralický 

Sněžník. Tentokrát z polského Miedzygórze přes Schronisko na vrchol, poté dolů a 

jako přídavek výšlap na Czarnou góru. Letní počasí provázelo výlety do 

vzdálenějších končin (Červenohorské sedlo, Šerák, Kaltenštejn, Žulová, Pekařov). 

Barevné listí podzimu ozdobilo výlety na Skřítek, Rabštejn, Kamenný vrch,  Horní 

Studénky, Sychrov, Pivonín a Drozdov. Tradiční Francmarš zamířil na oblíbený 

Suchý vrch, byl následován výstupem na Hadcové skalky a konečně sv. Martin uvítal 

pochodníky na Olšanských horách při Martinské pouti. V celkovém součtu se ukázalo 

19 výletů, 305 našlapaných km, 24 členů odboru a 28 účastníků pochodů. 
 

Cyklistický závod RAMPUŠÁK 

Dne 22.6.2013 se ve Štítech uskutečnil již 17. ročník závodu Kellys´Rampušák. 

Záštitu nad jeho organizací převzal Cykloklub Rampušák s ředitelem panem Ing. 

Jelínkem. Aktivně se angažovali také především Zdeněk a Jana Axmannovi, Martin a 

Petr Kleinovi, Libor Polách,  Josef a Marek Rýznarovi. 

Nepříjemnou okolností bylo zdlouhavé vyřizování povolení silniční části závodu. 

Počet přihlášených oproti minulému roku významně poklesl, poprvé startovalo méně 

než 500 závodníků – celkem 488. Důvody tohoto stavu byla kolize s termínem 

mistrovství ČR, konkurencí dalších závodů a menší ochota závodníků platit startovné 

z důvodu obecně nepříznivé ekonomické situace. 

Počasí „tradičně“ sloužilo v mokré podobě. 

MTB trasy zůstaly v nezměněné podobě, silniční závod se vrátil na tradiční úseky v 
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Orlických horách – opět se zdolával Šerlich či Komáří vrch. 

Vítězi se stali: Adam Valeš a Naďa Voráčová, Vladislav Karásek a Marie Valouchová, 

Pavel Žák a Alžběta Havlasová, Tomáš Fabián a Eva Planičková. 

Při organizaci závodu spolupracovalo na sto dobrovolníků. Občerstvení a následnou 

diskotéku rádia EVROPA 2 zajišťoval fotbalový klub. 
 

17. Acrobatpark Štíty 

V unikátním středisku pro skoky na lyžích nebo snowboardu do vody, založeném v 

roce 2002  Alešem Valentou,  byl tradičně v sezóně živý provoz.  Kromě dvou 

můstků pro skoky byla k dispozici skokanská věž, dětské hřiště, prostor pro petanque, 

beach hřiště pro odbíjenou, nohejbal, fotbálek a badminton, trampolína, fitness 

centrum s posilovnou a stolním tenisem, welness se saunou, vířivkou a masážemi. 

Pro zájemce fungovala půjčovna sportovního vybavení a rovněž trenér. 

Restaurace s pivnicí a zahrádkou nabízela občerstvení, možnost společenských akcí a 

pronájmů, také stolní fotbal, šipky, internet a prodej turistických známek.  

Celý areál využívali sportovci z mnoha zemí a také široká veřejnost. 

 

18. HISTORIE  RADNICE 

 

Pro život obyvatel Šilperka i Štítů byla a je radnice  vedle chrámu  Nanebevzetí 

Panny Marie snad nejdůležitější budovou. 
V roce 2012 byla provedena renovace vnitřních prostor radnice, v letošním  

následovala obnova jejího vnějšího vzhledu a to celkovým nákladem 3 milionů Kč. 

Byla vyměněna střešní krytina, opraveny komíny, renovována omítka a štuky, 

vyměněna  okna a dveře, opraveno schodiště. Nad vchod do budovy byly  osazeny 

restaurované desky rodu Žalkovských..  Po létech se jim tak dostalo umístění, které 

odpovídá jejich významu a historii. Nejdůležitější štítecká budova získala důstojný 

vzhled a obdiv občanů i návštěvníků města. 

 

Z historických dokladů lze vyčíst skutečnosti o šilperském náměstí. Učitel a 

vlastivědný pracovník Hans Iternitschka uveřejnil v časopise Unsere Heimat roku 

1934 několik kreseb z historie Šilperka. Byly to kresby města z roku 1575, 1630 a 

1720. Autor bohužel neuvedl pramen, z kterého čerpal, takže věrohodnost jeho 

údajů není možno ověřit. Není jasné, zda vycházel z pramenů dnes nedostupných či 

z vlastní fantazie. Na poměrně primitivní kresbě z roku 1630 je zachycen kostel  

zdánlivě správně orientován, obklopený mohutnou hradbou s bránou. Prostor 

náměstí je obklopen domky, ale radnice uprostřed ještě  není. 

V 16. století byla vystavěna mimo náměstí renesanční budova, která sloužila 

dlouhou dobu jako radnice.. Byl to řadový patrový dům vystavěný na půdoryse 

písmena L s mansardovou střechou a dvorním křídlem. Čtyřosé průčelí bylo 

členěno profilovanými římsami a plastickým štukovaným dekorem.  V chodbách se 

zachovaly křížové i valené klenby s lunetami a zazděné kruhy, ke kterým byli 
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poutáni zločinci a provinilci. Původně k radnici patřil i dvorní trakt, bývalý 

hospodářský dvůr a jeho součástí byla i šatlava.  

V historických záznamech je uvedeno, že v roce 1646 za třicetileté války obsadil  

Šilperk  generál Wittenberg a jeho vojáci vydrancovali celé město včetně kostela a 

radnice. Rudský hejtman přirovnal tragédii ke zničení Jeruzaléma. 

Veduta označená rokem 1720 ( není ale datována) je součástí mapy rudského 

panství a je cenná tím, že je zde uprostřed šilperského náměstí zachycena budova 

radnice(tuto vedutu také znázornil Hans Iternitschka v časopise Unsere Heimat v 

roce 1934). Jak je doloženo, byla   kolem roku 1730  postavena uprostřed rynku 

obdélná budova s 3 nadzemními podlažími,  valbovou střechou s hřebenem 

rovnoběžně s osou náměstí a věžičkou pro zvon.  Původní renesanční radnice, která 

sloužila dosud,  byla v roce 1734 upravena na barokní měšťanský dům a zřejmě 

kolem roku 1740 se správa města přestěhovala do objektu uprostřed náměstí. 

Roku 1744 ve druhé slezské válce táhl oddíl Prušáků přes Šilperk. Z věže kostela na 

vojsko vystřelil občan Dušek a pruský husarský major Hans Schütz dal městečko 

vydrancovat a vypálit. Vyhořel skoro celý Šilperk i s kostelem, farou, školou,  

radnicí, obecním domem a vězením. Na 80 osob bylo Prušáky zastřeleno. Nedávno 

postavená radnice byla krutě poškozena.. 

O Velikonocích roku 1799 postihl Šilperk obrovský požár. Postupně shořela celá 

severní strana náměstí, poté byla ohněm zachvácena také jižní strana. Zanedlouho 

začala hořet radnice uprostřed náměstí. Její věžička se zřítila  a zvon se roztavil. 

Jen s největším úsilím se podařilo z budovy vynést spisy a krucifix. Z radnice se 

ohnivé jazyky přenesly také na horní část náměstí, zanedlouho se ničivý živel 

přenesl dokonce i dolů na předměstí.  Faru a kostel zachránil bělovodský rychtář 

Kuhn, který dal nekompromisně strhnout dvě nejbližší stavení, aby se oheň přes ně 

nedostal. V městě vyhořelo 48 obytných domů, bylo postiženo 75 rodin, bohudík 

nebyl zmařen žádný lidský život. Radnice byla znovu zničena, škoda činila 1200 

zlatých. K velkému rozsahu požáru  přispěl vítr,  mlha a nepřipravenost hasičských 

zařízení. 

Krajský úřad, který neštěstí vyšetřoval, shledal příčinu ve špatném stavu komína.. 

Další požár postihl město roku 1802. 

V letech 1848 až 1850 probíhalo jednání o umístění okresního soudu v Šilperku. 

Ministerská komise se dotazovala na  budovu radnice. Zástupci obce odpověděli 

popisem budovy stávající radnice - její rozlohy v obou podlažích. V té době byl v 

budově umístěn strážní prostor Šilperské národní gardy, osm masných krámů a 4 

ubikace, sál pro obecní shromáždění a městská pokladna. Nad střechou radnice 

sahala asi do výše 15 m  věž se zvonem. V dopise také stálo, že radnice byla v roce 

1848 opravena, objekt dostal nový krov a na střechu novou břidlici. 

Do úvahy pro zmíněný účel patřil také dům č. 38. Jak se jednání nakonec usneslo, 

není zaznamenáno. Zřejmě však byla městská správa na čas přemístěna do budovy 

č. 38 a radnici získal okresní soud.  

V roce 1857 byla uprostřed náměstí vystavěna nová budova radnice. Kromě 

okresního soudu pak zde sídlil berní úřad a městská správa. Stavba byla 
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financovaná státem a byl to příklad pro daný účel téměř typizované stavby v 

novoklasicistním přísném stylu. Budova svou velikostí přispěla k pocitu stísněnosti 

náměstí. 

Jednalo se o obdélnou budovu s 3 nadzemními podlažími s valbovou střechou a 

hřebenem rovnoběžným s osou náměstí. Uprostřed ní byla  hala navazující na 

tříramenné schodiště, které bylo s částí podesty neseno 4 pilíři. Jednotlivé místnosti 

byly seskupeny kolem. Prostory byly  zaklenuty  segmentovou valenou klenbou. 

Jednotlivá poschodí byla ve fasádě oddělena plochými pásovými římsami.  Budova 

byla osazena kastlovými okny zdobenými kamennými parapetními římsami. Hlavní 

průčelí směřovalo na  jihovýchod. Předstupující schodiště bylo žulové, vstupní 

dveře osazené v profilovaném pískovcovém ostění. Obdobné bylo průčelí 

severozápadní, bez schodiště, se zadním vstupem do budovy. Ve sklepení se 

segmentovými valenými klenbami byly pro potřebu soudu umístěny dvě kobky. 

Budova působila stroze také díky šedé omítce. 

Kromě prostorů pro úřadování byla radnice využívána i k bydlení. Již z poloviny 19. 

století existují záznamy o bytech městských úředníků, okresního soudce a 

městského sluhy v budově. Koncem 19. století zde žilo 24 lidí. 

 Na nedlážděném „rynku“ doplňovaly radnici čtyři kašny – první u č. 26, další 

elipsovitá před radnicí, třetí proti domu č. 34 (na jejím místě byl později postaven 

pomník padlým v 1. světové válce), čtvrtá byla zřízena nad morovým sloupem. Voda 

do nich byla přiváděna dřevěným potrubím z heřmanického potoka a byla pitná. 

(Pozdější odstranění kašen souviselo se zavedením vodovodu v roce 1921.) 

V roce 1889 postihl Šilperk  další velký požár, který vypukl v domě č. 10 a zasáhl 

vedle stojící  budovu radnice. Postupně shořelo 29 domů, fara, radnice i kostel, 

zároveň vedlejší stavby – kůlny, stáje a stodoly. Domy měly šindelové střechy a 

chyběly protipožární zdi. Radnici bylo nutno znovu opravovat. 

 V roce 1895 byl objekt oceněn na 16 000 zlatých. 

Po 1. světové válce se budova k bydlení již neužívala, v letech 1922-26 zde byla 

umístěna jedna třída české měšťanské školy. 

V roce 1941 vymaloval akademický malíř Raimund Mosler stěny zasedací síně a 

knihovny freskami. V roce 1945 zde byl umístěn soud, po roce 1946 byla radnice 

využívána jako sídlo MNV a pobočky okresního soudu. V roce 1947 byla budova 

opravena. 

Osud štítecké radnice, ať už původní či nové, byl v průběhu věků pohnutý. Její 

budova se po 156 letech existence dočkala v původním stavu  až roku 2013, kdy 

byla restaurována a získala nový, dnešní vzhled.   
( Podle materiálů Mgr. Drahomíra Polácha HISTORIE ŠTÍTŮ a materiálů Muzea Šumperk.) 

 

19. Počasí 
I tento rok byl podobně jako minulá léta  teplotně i srážkově nadnormální. 

Po Novém roce začal mírnějšími teplotami, ale přesto byl leden s průměrnou teplotou 

-2° nejchladnějším měsícem roku, v závěru naměřili v Kořenově rekord  -28,1°C. 

Meteorologové zaznamenali 143% obvyklého úhrnu srážek a také nadprůměrné 



30 

množství oblačnosti, která clonila sluneční paprsky. Další dva měsíce byly teplotně 

podprůměrné. V březnu byl stále sníh, teplota klesla až na -14,6°. 15. března postihla 

šumperský okres vichřice a sněžení, padaly stromy, vítr poškodil střechy, jednotky 

záchranného sboru vyjížděly k 50 událostem. V důsledku přívalů sněhu ve státě 

vznikla sněhová kalamita. Na silnicích se událo na 80 nehod,  železniční doprava byla 

na více místech přerušena. Hasiči odstraňovali popadané stromy, nefungovaly  

dálnice a hraniční přechody. Kalamitní situace trvala několik dní. 

První jarní den 20.března se jarní pohodou nevyznačoval, v noci bylo až -14°, i přes 

den byla teplota pod nulou.  V Krkonoších byl v březnu naměřen teplotní rekord -16°.  

Poslední březnový týden překvapil spoustami sněhu. Sněhové byly také Velikonoce. 

Jaro s průměrnou teplotou 7,9°přišlo až v dubnu, ale na slunce bylo dost chudé. 

Květen byl ještě chladnější a se zataženou oblohou, nechyběly přízemní mrazíky, 

slunce jen málo, oblačnosti 72%. Celý poslední květnový týden silně pršelo, deště 

vyústily v povodně na Berounce, Vltavě a Labi.  Bleskovými povodněmi bylo 

postiženo rovněž Jesenicko, přívaly zde natropily  škody za 90 milionů korun. 

Ve třech vlnách postihly republiku povodně v červnu. Zasáhly 970 obcí, v sedmi 

krajích byl vyhlášen nouzový stav, nejvíce byl postižen Středočeský kraj, Praha, 

Jihočeský a Ústecký kraj. Škody dosáhly 15,3 miliardy. Zahynulo 15 lidí, 26 000 lidí 

bylo evakuováno, bylo zničeno 6 000 objektů. Hasiči, záchranné sbory a armáda 

zasahovaly v 9 611 událostech. 

Červenec konečně znamenal ve špatném počasí zlom. Průměrná teplota vystoupila na 

19,2°, srážek jen 34% a sluneční svit trval na 139% normálu. Nejvyšší naměřená 

teplota byla 38,7°. Nadprůměrně teplý a slunečný byl i srpen, prázdniny se vydařily. 

Září bylo chladnější s početnějšími srážkami, ale říjen potěšil krásným babím létem. 

Poslední tři měsíce roku byly teplotně výrazně nadprůměrné s malými srážkami. 

7.12. zasáhla Evropu silná bouře, která dostala název Xaver,  zařádila si i v Česku. 

Vyvracela stromy, bořila střechy,  shazovala auta, způsobila  výpadky elektřiny. 

Vichřice dosáhla síly až 130 km/h. V šumperském okrese prošel silný vítr, při kterém 

padaly stromy na silnice i na koleje a způsobily řadu dopravních potíží a nehod. 

Vánoce byly bez sněhu,  na Štědrý den byla naměřena teplota 13°, rovněž i Silvestr 

byl spíše podzimní a slunečný. 

 

III. Z Á V Ě R 

Zápis kroniky města Štíty pro rok 2013 byl schválen na  1.  zasedání Rady města 

dne 12.11.2014. 

Text zpracovala a zapsala Mgr. Marie Lauermannová. 
 

 

 
 


