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I.   Ú V O D 

 
Mezinárodní situace                                                                                                                           

1.1.2014 převzalo po Litvě na další půlrok předsednictví Evropské unie Řecko, od poloviny roku 

je vystřídala Itálie.  

8. ledna nahlédl Hubbleův vesmírný teleskop dosud nejdále do historie vesmíru, je jím možno 

pozorovat jevy z doby před 13.2 miliardami let. V oblasti dobývání vesmíru znamenalo průlom 

přistání evropského vesmírného modulu PHILAE na povrchu komety 67P-Čurjumov–

Gerasimenko. Cesta k 510 milionů km vzdálené kometě trvala 10 roků. Sonda po přistání odeslala 

data ze svých experimentů. Tisk označil toto přistání za nejdůležitější událost roku. Na povrchu 

Marsu pracuje už 10 roků vesmírné vozítko Opportunity a dodnes poskytuje vědcům neocenitelná 

data (obdobně užitečné bylo i 6 roků pracující vozítko Spirit na opačné straně Marsu). 

V únoru vypukla v Guineji epidemie eboly, poté se rozšířila do Libérie, Sierry Leone a Nigérie. 

Mimo Afriku se vyskytly případy i ve Španělsku a USA, zemřelo nejméně pět tisíc lidí. 

V tomto měsíci se konaly zimní olympijské hry v Soči. Byly označeny za nejdražší olympiádu – 

cena 51 miliard dolarů překonala veškeré rekordy. Budování sportovišť však provázely skandály a 

korupce. Rusko chtělo ohromit svět a to se mu také podařilo. 

To, co na počátku roku vypadalo jako pozvolna ochabující protesty na náměstí v Kyjevě, nakonec 

přerostlo v nejrozsáhlejší ozbrojený konflikt v Evropě. Zákon, který prakticky znemožnil jakékoli 

demonstrace, se stal rozbuškou mnohem násilnějších nepokojů. V únoru, několik dní poté, co 

policie střílela do davu, uprchl tehdejší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč  do Ruska. Po 

převratu však Ukrajina ztratila Krym. Poloostrov obývaný převážně Rusy nejprve obsadili 

neoznačení ruští vojáci a v mezinárodně neuznaném referendu bylo 18. března rozhodnuto  

připojit oblast k Rusku. Nezávislou „republiku“ Donbas se však separatistům prohlásit nepodařilo, 

konflikt však přetrvává. 25. května se ukrajinským prezidentem stal Petro Porošenko, který 

prosazuje vstup Ukrajiny do NATO. Konflikt na území Ukrajiny pokračuje. Proti Rusku byly 

vyhlášeny sankce ze strany USA a EU. Odpovědí bylo ruské embargo na dovoz potravin ze 

západu. Česko nabídlo možnost přestěhování  40 rodinám volyňských Čechů z válečné oblasti. 

Zatímco pozornost západního světa je upřena k Ukrajině, v Sýrii a Iráku postupovali brutální 

bojovníci Islámského státu. Teroristé ve jménu islámského fundamentalismu dobyli irácké město 

Fallúdža, vykradli banky v iráckém městě Mosulu a probojovali se až k Bagdádu. Svět šokovala 

řada videí z brutálních vražd západních novinářů a humanitárních pracovníků. Islámci 

zmasakrovali a zotročili tisíce civilistů. V září byly proti nim vedeny letecké útoky ze strany USA. 

Konflikt trvá. 

Na Slovensku proběhla volba prezidenta, vítězem se stal podnikatel Andrej Kiska. 

Ve Vatikánu byli prohlášeni za svaté dva bývalí papežové Jan Pavel II. A Jan XXIII. 

V březnu zmizel hodinu po startu z Kuala Lumpur malajský letoun Boening 777 s 239 lidmi na 

palubě. Ač bylo vyhlášeno a provedeno velkolepé pátrání, nebyl osud ztraceného letadla objasněn. 

V červenci se na Ukrajině zřítil malajský Boening s 298 lidmi. Let z Amsterdamu do Kuala 

Lumpur byl přerušen sestřelením letounu nad válečným územím v Doněcku. Pachatel není jasný. 

V prosinci zaútočili bojovníci Talibanu na školu v pakistánském Pešávaru -zabili 141 civilistů a 

124 jich zranili. Důvodem bylo to, že školu navštěvovaly děti pakistánských vojáků. 

Ve Skotsku proběhlo neúspěšně referendum obyvatel o odtržení země od Velké Británie. 

Ničivé zemětřesení následované vlnou tsunami zasáhlo severní pobřeží Chile, byly evakuovány 

miliony obyvatel, tisíce přišly o střechu nad hlavou, byly oběti na životech. 
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Rok 2014 v České republice 

72 dní po předčasných volbách podepsali zástupci ČSSD, ANO a KDU-ČSL koaliční smlouvu. 

Prezident Zeman jmenoval Bohuslava Sobotku premiérem a pověřil jej sestavením vlády. Tu 

potom potvrdil koncem ledna –  Bohuslav Sobotka stojí v jejím čele, místopředsedy jsou Andrej 

Babiš a Pavel Bělobrádek.V únoru vyslovila nové vládě důvěru sněmovna 110 hlasy koaličních 

poslanců. 

V lednu zahynul po výbuchu trezoru ve služebním bytě v Praze palestinský velvyslanec Džamál, 

později po  aféře se palestinské ministerstvo zahraničí omluvilo Česku za nelegální držení zbraní 

na ambasádě. 

Ombudsmankou po odstoupení Pavla Varvařovského se stala bývalá zástupkyně veřejného 

ochránce práv Anna Šabatová. V kauze tzv. trafik obvinila policie expremiéra Petra Nečase za 

podplácení. Obvodní soud pro Prahu 1 uznal  za zneužití Vojenského zpravodajství vinnou jeho 

současnou manželku Janu Nečasovou-Nagyovou a udělil jí roční podmínku.  

Závěr metanolové kauzy z podzimu 2012, která stála život 50 obětí, provedl krajský soud ve 

Zlíně. Hlavním viníkům Tomáši Křepelovi a Rudolfu Fianovi uložil doživotní vězení, hlavnímu 

distributoru Jiřímu Vaculovi 15 let, zbylým obžalovaným vyměřil tresty od 3 do 21 let. 

V květnu proběhly volby do Evropského parlamentu. Vyhrála strana ANO, do parlamentu se dále 

dostali zástupci TOP 09, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ODS a Strany svobodných občanů. Volilo 

pouhých 18,2% občanů. 

Městské státní zastupitelství v Praze podalo návrh na obžalobu deseti radních v případu Opencard. 

V polovině roku zrušila vláda třicetikorunové poplatky u lékaře a v lékárnách. Dále se bude platit 

pouze 90 Kč za návštěvu pohotovosti. 

Pět českých vojáků zahynulo při sebevražedném útoku u afgánského Bagrámu. 

V rumburské nemocnici podávala sestra onkologickým pacientům nepovolené léky a způsobila 

tak smrt šesti osob, byla obviněna policií a bude souzena. 

Náčelník Českého generálního štábu Petr Pavel se stane předsedou Vojenského výboru NATO 

jako první zástupce z východoevropských členských zemí v této funkci. 

10. a 11. října proběhly v republice komunální volby. V polovině statutárních měst vyhrálo hnutí 

ANO, dále se umístila ČSSD a ODS. Senátní volby, které po týdnu následovaly, vyhrála s desíti 

křesly ČSSD, následována KDU-ČSL a hnutím ANO. Koalice tak získala většinu v horní komoře. 

V části obce Vrbětice Vlachovicích zničil výbuch muniční sklad, zahynuli dva lidé. Stejná událost 

se opakovala také v prosinci. Obyvatelé okolí museli být několikrát evakuováni. 

Na střední škole ve Žďáru nad Sázavou usmrtila psychicky nemocná žena jednoho studenta, dva 

další a jednoho policistu zranila. Tato útočnice již v roce 2012 pobodala ve škole v Havířově 

pedagogickou pracovnici, která bránila děti. Byla vzata do vazby a obviněna z vraždy. 

Prezident Zeman v říjnu oficiálně navštívil Čínu, v listopadu  překvapil občany vulgárními výroky 

při hovorech z Lán.  Při oslavách 25. výročí sametové revoluce za přítomnosti pěti 

středoevropských prezidentů byl davem symbolicky počastován  červenými kartami, při odhalení 

pamětní desky na Albertově jej při projevu tisíce demonstrantů vypískalo a házelo po něm vajíčka. 

28. října udělil prezident Zeman Řád bílého lva zachránci 669 židovských dětí před nacisty Siru 

Nicholasi Wintonovi. 

V prosinci se postaralo počasí o třídenní zkolabování dopravy, v Praze a Brně nejezdily tramvaje, 

dráhy zrušily stovky spojů a některé vlaky zůstaly i s cestujícími  na trati. 

Národní památkový úřad odmítl vydat v rámci církevních restitucí hrad Bouzov a  rozhodl vydat 

církvi kostel na Zelené hoře. Sněmovna zamítla návrh KSČM na zrušení lustračních zákonů. 

Byl vydán nový občanský zákoník, což znamená největší změnu soukromého práva v naší historii 
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po 50 letech. Sobotkova vláda v závěru roku prosadila ve sněmovně svůj první státní rozpočet se 

schodkem 100 mld. Kč. Proti schválenému deficitu na rok 2014 je to o 12 mld. méně. 

  

Kultura 

Rok 2014 byl zahájen koncertem České filharmonie jako Rok české hudby. Film „Hořící keř“ o 

Janu Palachovi získal 11 Českých lvů. Nejdražším letošním prodaným obrazem v Česku se stal  

obraz Emila Filly za 14 mil. Kč. Archeologové objevili na pražském Vyšehradě základy  jednoho 

z největších evropských kostelů z 10. století. Cenu Evropské unie za literaturu převzal spisovatel 

Jan Němec za román Dějiny světla o životě fotografa Františka Drtikola. 

Česká filharmonie vystoupila při výročí 17. listopadu ve vyprodané Carnegie Hall v New Yorku. 

 

Sport 
Biatlonistka Gabriela Soukalová vhrála v lednu na Světovém poháru závod na 15 km i stíhací 

závod. Na zimní olympiádě v Soči získala Česká republika nejvíce medailí v historii: 2 zlaté, 4 

stříbrné a 2 bronzové. Martina Sáblíková obhájila zlato na 5000 m a získala stříbro na 3000 m, 

Eva Samková byla vítězkou ve snowboardkrosu. Největší radost udělali příznivcům biatlonisté. 

Ve smíšených štafetách získali Gabriela Soukalová, Veronika Vítková, Jaroslav Soukup a Ondřej 

Moravec stříbro, k němu přidala své stříbro v závodě s hromadným startem Gabriela Soukalová, 

následována stříbrem Ondřeje Moravce ve stíhacím závodě. Ondřej přidal ještě bronz v závodě s 

hromadným startem a stejný kov získal Jaroslav Soukup ve sprintu na 10 km. 

Sprinter Pavel Maslák se stal halovým mistrem světa  v závodě na 400 m. Rychlobruslařka 

Martina Sáblíková vyhrála už po osmé celkové hodnocení Světového poháru. V extralize ledního 

hokeje zvítězil Zlín,  fotbalovým mistrem ligy se stala Sparta. Skifaři  Miroslava Knapková a 

Ondřej Synek se stali mistry Evropy, Ondřej přidal ještě titul mistra světa. Petra Kvitová získala 

podruhé titul Wimbledonu. Horolezec Radek Jaroš vystoupil na K2, čímž jako první Čech a 

patnáctý člověk na světě zdolal všech 14 osmitisícovek bez umělého kyslíku. Barbora Špotáková 

přidala k olympijskému zlatu a titulu mistryně světa také titul mistryně Evropy. Lukáš Krpálek se 

stal mistrem světa v judu. České tenistky potřetí za poslední 4 roky ovládly soutěž družstev Fed 

Cup. Tradiční anketu Sportovec roku vyhrála tenistka Petra Kvitová. 

 

II. ROK VE MĚSTĚ 

 

1. Evidence obyvatel 
K 31.12.2014 bylo ve městě přihlášeno 2052 obyvatel. Během roku se přistěhovalo  27 osob, 52 

se odstěhovalo. Zemřelo 16 občanů a narodilo se 25 dětí – 12 chlapců a 13 dívek. 

Nejstarší občankou Štítů  byla paní Františka Šulová z Crhova, která oslavila 95. narozeniny. 

Celkový počet obyvatel: Štíty – 1614, Březná – 247, Heroltice – 95, Crhov - 96 . 

 

2. Městské zastupitelstvo 

 

V roce 2014 se zastupitelé do doby konání podzimních voleb sešli na čtyřech zasedáních, na 

kterých bylo vždy projednáno hospodaření města, činnost výborů a závěry z jednání Rady města. 

V březnu schválili rozpočet a rozpočtová opatření na rok 2014,  zprávu Hlavní inventarizační 

komise, změnu územního plánu , příspěvek pro MAS Horní Pomoraví, plán činnosti obou výborů 

a prodeje nemovitostí.  V dubnu byl projednán návrh investic a oprav, rozpočtové opatření, 



5 

zkontrolována činnost finančního a kontrolního výboru. Červnové zasedání mělo na programu 

závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok  2013, schválení  

účetní závěrky a rozpočtový výhled pro léta 2015 – 2017. Byla také provedena změna Zásad pro 

pronájem a prodej pozemků. V září se zastupitelé zabývali rozpočtovým opatřením a dotačními 

prostředky, činností v městských lesích a prodeji a pronájmy. 

Další zasedání patřilo již do nového volebního období. 

 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města, které se konalo 26 dní po volbách dne 5. 

listopadu 2014 v kulturním domě, složili slib členů zastupitelstva do rukou nejstaršího člena 

Miroslava Čermáka tito zvolení občané: 

MUDr. Pavel Bartoň, Petr Beneš, Antonín Čech, Bc. Zdeněk Drlík, Petr Haltmar, Jaroslav 

Hudousek, Vojtěch Langer, Ing. Pavel Meixner, Luboš Skácel, Ivar Směšný, Vladimír 

Světlík, Bc. Jiří Vogel, Ing. Oto Wonke, Otto Wonke a do rukou Jiřího Vogela také Miroslav 

Čermák. 
V dalším jednání zvolilo nově ustavené Zastupitelstvo starostou obce Bc. Jířího Vogela (pro 

funkci dlouhodobě uvolněného) , místostarostou Luboše Skácela a členy Rady města Antonína 

Čecha, Jaroslava Hudouska a Ing. Pavla Meixnera. Podle zákona poté zvolilo předsedu 

finančního výboru Bc. Zdeňka Drlíka  a stanovilo členy tohoto výboru, rovněž zvolilo předsedu 

kontrolního výboru Miroslava Čermáka a členy jeho výboru. 

Dále byly stanoveny a odsouhlaseny finanční odměny pro jednotlivé funkce. 

 

3. Městská rada a Městský úřad 

 

Městská rada ve stejném složení jako v minulém roce připravovala smlouvy o dílo, o uměleckých 

vystoupeních, o poskytování dotací, poskytování příspěvků na různé akce, smlouvy darovací, 

smlouvy o údržbě a opravě komunikačního vedení, komunikací a lesní cesty, o dodávkách plynu, 

o nájmech nebytových prostor, o poskytnutí knihovnických služeb,  o příspěvcích na dopravní 

obslužnost, o hospodářské činnosti v lesích. Dále vzala na vědomí návrh na restaurování  kříže v 

Herolticích, projektovou dokumentaci na další část rekonstrukce městského parku, odstranění 

dopravního značení přechodů silnic, žádost SDH na poskytnutí příspěvku, schvalovala nákupy a 

cenové nabídky firem, kroniku za rok 2013, žádost o výběrové řízení na obsazení místa dětského 

lékaře. Zajišťovala průběh voleb ve městě i integrovaných obcích,  schválila odpisový plán škol a 

spisový a skartační plán města, vzala na vědomí zprávu policie. Dále schválila vnitřní směrnici 

pro účetní uzávěrku  a Protokol o kontrole České inspekce na ČOV. V souvislosti s odkrytím 

pozůstatků historické kašny uzavřela dohodu s firmou Archia Olomouc o provedení 

archeologického výzkumu. Rovněž schválila výrobu nových pohlednic Štítů, přípravu projektové 

dokumentace veřejného osvětlení Crhova, nákup protipovodňových pytlů  a vzala na vědomí 

plnění harmonogramu investic a oprav na rok 2014. Sepsala smlouvu o pronájmu nebytových 

prostor dětské lékařce MUDr. Emilii Spáčilové. 

Na každém ze svých jednání byla rada seznámena s přehledem stavu majetku města, stavem 

závazků a pohledávek a stavem účtů a pokladny. Vzala na vědomí plnění úkolů ze zasedání Změ a 

provedla jeho kontrolu. 

Po ustavujícím a volebním zasedání Zastupitelstva bylo složení Rady změněno. 

Mezi pracovníky MěÚ přibyla do ekonomického oddělení paní Markéta Hudousková. Kolektiv 

pracovníků plní svou činností příkazy Zastupitelstva města, Rady města a starosty pana Jiřího 

Vogela. 
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4. Činnost výborů a komisí 
 

Po komunálních volbách a ustavujícím zasedání Zastupitelstva města byly zvoleny a 

jmenovány nové výbory a komise. 

 

Finanční výbor 

Finanční výbor do podzimních komunálních voleb kontroloval hospodaření města, jeho rozpočet a 

rozpočtové úpravy, rovněž hospodaření v městských lesích, v TJ Sokol a ZŠ a MŠ Štíty. Byly 

kontrolovány výdaje, pohledávky a závazky města, financování kulturních akcí a akcí pro 

partnerství. Rovněž byly prováděny kontroly pokladny a účetních dokladů. 

Nové složení výboru: předseda – Bc. Zdeněk Drlík 

                      členové – Petra Scholzová, Ing. Dana Valentová, Petra Pecháčková, Ing. Oto Wonke 

                            

Kontrolní výbor 

Pětičlenný kontrolní výbor na svých shromážděních kontroloval plnění Usnesení ZMě, dále plnění 

nápravných opatření z inventarizace majetku města, sledoval  pohyb majetku Města Štíty, rovněž 

prováděl kontrolu náležitostí uzavřených Hospodářských smluv (celkem 59). 

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nové složení výboru: předseda – Miroslav Čermák 

                      členové – MUDr. Pavel Bartoň, Otto Wonke, Jan Veselý, Pavel Hrdina 

 

SPOZ 

Činnost této komise sestávala z pořádání vítání občánků, svateb, zlatých svateb, diamantové 

svatby a blahopřání jubilantům. 

Vítání občánků proběhlo v tomto roce pouze jednou, bylo uskutečněno pět občanských sňatků v 

obřadní síni a oslaveno osm zlatých a jedna diamantová svatba. 

K výročí narození bylo členkami blahopřáno 204 osobám, při 50. a 60. narozeninách bylo zasláno 

písemné blahopřání,  u 70. a 75. a každých dalších narozeninách navštívily členky SPOZ 

oslavence osobně s předáním dárku. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nové složení komise: předseda – Iveta Horvátová 

                      členové – Marie Kreuzigerová, Mgr. Jarmila Čermáková, Alma Lakomá, 

                      Alena Knápková, Božena Ryšánková, Věra Režňáková, Dana Batková, 

                      Viera Altmanová, Emilie Bartošová, Jitka Kunrtová, Jarmila Smrčková, Jana  

                      Kubelková, Jaroslava Frödová, Monika Švédová, Jiří Lauermann, Ivar Směšný 

 

Školská a kulturní komise 

Komise v roce 2014 jednala na šesti schůzkách, kde byl projednán plán činnosti a zajištění všech 

kulturních akcí (koncert Mistříňanky, show Haliny Pawlovské, pořad lidového vypravěče 

Františka Uhra, Mikulášská nadílka, vánoční koncert cimbálové muziky Aleše Smutného). 

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                

Nové složení komise: předsedkyně - Květa Lakomá 

                      členky – Ivana Doleželová,Markéta Hudousková, Lenka Pospíšilová, Jarmila 

                      Smrčková, Stanislava Smrčková, Eva Šatánková, Kamila Uhlířová                                          

Komise sociální a zdravotní 
Členky komise provedly tři šetření pro Okresní soud v Šumperku, šetřením o podmínkách 
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rodinných příslušníků nebyly zjištěny žádné nedostatky. Komise ustanovila 1 zvláštního příjemce 

důchodového pojištění. Město Štíty je ustanoveno opatrovníkem klienta místního Domova 

důchodců, úkolem komise je kontrola příjmů a výdajů svěřené osoby. U soudu proběhla další dvě 

řízení o změně opatrovníka, navrženým opatrovníkem je opět Město Štíty. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nové složení komise: předseda – Jitka Kociánová 

                      členky – Eva Šatánková, Pavlína Vlková Dis. 

 

Komise stavební a regenerační  
Komise plánovala a dohlížela na provádění všech investičních akcí. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nové složení komise: předseda – Petr Haltmar,  

                      členové – Josef Šula, Pavel Ševčík, Ing. Bohumil Havránek, Ing. Arch. Jitka 

                      Štáblová (NPÚ Olomouc), Ing. Jana Mrňková (KÚ Olomouc), Monika Paulová Dis. 

                       (OKÚ Šumperk) 

 

Komise redakční 
Každoroční úkol komise byl splněn také v roce 2014 – vydání šesti čísel Štíteckého listu s jeho 

úvodníky, usneseními zastupitelstva, články z historie, zprávami z radnice i ze života města, 

informacemi o kulturních událostech i sportu, reklamami a blahopřáními. 

______________________________________________________________________________ 

Nové složení komise: předseda – Mgr. Jana Knápková 

                      členové – Iveta Horvátová, Stanislava Smrčková, Mgr. Hana Tempírová,  

                      Alexandr Krobot, Mgr. Ivana Valentová 

 

Komise pro partnerství 
Členové komise spolupracovali při uskutečňování akcí pro partnerství s polskými a italskými 

přáteli. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nové složení komise: předseda – Ing. Jiří Jelínek 

                      členové – Václav Haltmar, Milana Bartošková 

 

Komise ochrany přírody a krajiny 

Komise podala zprávu o činnosti v městských lesích. Za tři čtvrtletí bylo vytěženo 2 024,31 m³ 

dříví s průměrným zpeněžením 1 167 Kč/m³. Celková částka za toto období byla 2 362 091 Kč. 

Podíl nahodilé těžby byl 15%. 

V pěstební činnosti byly vynaloženy prostředky ve výši 233 554 Kč. Bylo provedeno zalesňování, 

úklid klestu, výřez nežádoucích dřevin a ožínání. 

Finanční výsledek:  příjem………………………………...2 362 091 Kč 

                                  výdaje…………………………………..233 554 Kč 

                                   zisk…………………………………   2 128 537 Kč 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nové složení komise: předseda – Ing. Pavel Meixner 

                      členové – Eva Dušková, Josef Valenta 

 

Komise pro přípravu nového územního plánu 
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Tato komise vznikla v závěru roku 2014, její činnost počne od roku 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nové složení komise: předseda – Bc. Jiří Vogel 

                    členové – Petr Beneš, Vítězslav Turek, Vladimír Světlík, Miroslav Švestka, Ing.Arch.  

                     Jiří Valert, Ing. Pavla Machová 

 

5. Osadní výbory 

 

Činnost v obcích 

 

Březná: SDH Březná uspořádal dne 15.3. Maškarní ostatkovou merendu Na Dvorečku s hudbou 

kapely Menhet, kterou 22.3.  vystřídal Dětský maškarní karneval.  26.4. se na Březné pořádalo 

Pálení čarodějnic v Řáholci, v květnu zde proběhla Okrsková soutěž SDH. Konec května oslavili 

březenští Kácením máje. V červenci uspořádali hasiči letní táborák, v srpnu pak zde měl SDH 

Pohárovou soutěž. 

 

Heroltice: 1.února v kulturním domě pořádal SDH tradiční Hasičský ples, po kterém hned  

2.února následoval Dětský maškarní karneval. Na scéně kulturního domu vystoupil 1. března 

divadelní soubor Lipka s představením „Herci jsou unaveni“. Tradičně se již pořádal 12.4. Den 

Země s úklidem Heroltic a okolí. Dne 3.5. byli  pozváni příznivci na Tradiční heroltický máj s 

Pochodem indiánskou stezkou. V srpnu byl svátek květin na Výstavě jiřin v kulturním domě. S 

Modelářským dnem se 6.9. spojila Pohárová hasičská soutěž. Podzimní představení divadelníků z 

Mostku předvedlo pohádku Popelka a závěr roku byl ozdoben Adventním koncertem v kostele s 

účinkujícími z Brna. 

 

Crhov: Potěšující zpráva přichází z Crhova, kde se občané sešli a začali pořádat společné akce. 

Už na podzim roku 2013 se začaly objevovat aktivity místních, které zvolna probouzely vesnici k 

životu – několik výtvarných dílen E. Pecháčkové, kurzy orientálního tance a relaxačního malování 

Dany Zimové, zpívání se štíteckou Scholou. Tak se zrodilo společenství několika lidí, kteří chtěli 

v Crhově něco dělat. Ve vánoční době se na Štěpána koledovalo a společně se v kapli zpívaly  

koledy. Po Novém roce o Masopustu poprvé prošel Crhovem maškarní průvod  doplněný 

Dětským maškarním karnevalem a Pochováváním basy. 

8. června byl založen spolek Crhovská chasa, jehož cílem do budoucna je ochrana životního 

prostředí, památek, kulturních hodnot a krajiny, podpora pozitivních mezilidských vztahů, 

uchování  a dokumentace tradic obyvatel regionu a způsobu života minulých generací a vytváření 

podmínek pro život mladých rodin s dětmi. 

První akcí byl pouťový táborák s fiktivní  patronací Cyrila a Metoděje. V srpnu předvedlo divadlo 

Líšeň originální stínovou pohádku Sávitrí, kterou shlédla již celá Evropa. V opravené spolkovně 

prožilo krásný večer padesát diváků. Divadelní odpoledne v září uvedlo  pohádku O Jeníčkovi a 

Mařence s loutkami z rodinného divadla z roku 1940. 1. listopadu vyvrcholila akce, chystaná již 

delší dobu -sbírání starých fotografií a dokumentů z minulosti Crhova a jejich kompletace do 

historicky cenných obrazových materiálů. Pamětnický večer „Crhov zpátky v čase“ soustředil 

skoro celou vesnici u promítání starých snímků, prezentaci o historii obce, povídání a vzpomínání 

na uplynulé doby. Od podzimu počali crhovští připravovat adventní oslavy – nácvik vánočního 

divadla „Komedie o narození“. Hru předvedli s velkým úspěchem  při „ Rozsvícení jesliček“ ve 

štíteckém kostele a na sv. Štěpána také ve spolkovně v Crhově. Komedie měla ohlas také ve 
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Štíteckém listě a prostřednictvím fotografií i v Šumperských listech. 

 

Na 2. zasedání Zastupitelstva 17.12.2014 byly ustanoveny nové osadní výbory: 
Březná:  předseda Ing. Oto Wonke, členové Josef Malý, Jindřich Benda 

Crhov: předseda Tomáš Hanáček, členové Eva Pecháčková, Bc. Jan Švéda 

Heroltice: předseda František Haltmar, členové Mgr .Jana Knápková, Petr Beneš, David Kubišta 

 

 

 

5. Hospodaření města 

Na investiční akce a opravy plánovalo město vydání ve výši 12 795 000 Kč. Dobrým 

hospodařením a využíváním místních zdrojů ať už zařízení nebo osob se podařilo snížit cenu na 

10 645 000 Kč. Velkým počinem byla započatá oprava a revitalizace horní i spodní části 

náměstí. Při terénních úpravách spodní části byly odhaleny pozůstatky dřívější kašny, kterou 

poté prozkoumal archeologický tým z Národního památkového ústavu Olomouc. 

Koncem roku 2014 byla rekonstrukce ve finále. Na plochu náměstí bylo umístěno pět symbolů, 

které budou město charakterizovat v příštích letech. Ve spodní části náměstí se jedná o sochu 

svatého Jana Nepomuckého doplněnou o nově vybudovanou vodní kaskádu, jež naznačuje 

plynoucí čas. Třetí symbol, nejvýznamnější pro naše město, jsou votivní desky rodu Žalkovských 

umístěné nad vchod radnice, které dokládají dávnou historii místa. 

Trojici doplňuje morový sloup se sochou Panny Marie v horní části náměstí, upomínka na  

těžké doby celého kraje. Posledním prvkem je na začátku náměstí umístěná kašna, jejíž 

tryskající proud vody symbolizuje život sám. 

Velkou část prací na rekonstrukci zvládlo město samo se svými pracovníky. Celková hodnota 

díla je cca 7 milionů Kč a byla kromě restaurátorských prací financována z rozpočtu města.  Na 

odborné obnovení skulptur byla čerpána dotace z Programu rozvoje venkova. 

Rekonstrukci vozovky v Nákladní ulici v hodnotě 7 mil.Kč, kterou prováděla firma PECK 

TRADE s.r.o. Staré Purkartice, doprovázelo budování chodníku v této a přilehlé ulici Okružní. 

Obnovení chodníků provedlo město prostřednictvím místních pracovníků. Občané kvitují s 

povděkem úpravu komunikace, chodníků i parkovišť na velmi dobré úrovni. 

Připravovala se také oprava fasády kostela v Herolticích a tamější sochy, oprava zídky u školy a 

opravy městských bytů. 

Město má oproti jiným obcím přednost v uskutečňování staveb a oprav pomocí vlastních zdrojů, 

pracovníků a zařízení, čímž dosahuje značných úspor a daří se mu uskutečňovat akce, na které 

by mnohdy nezbyly prostředky. 

 

 

Investiční akce 

 

Akce ukončené v roce 2014 
1.  Oprava místní komunikace - Hranice                                        400 000 Kč 

2.  Oprava dveří objektu č.p. 50, nám. Míru                                     40 000 Kč 

3.  2 nové autobusové čekárny – Březná, Štíty                              170 000 Kč 

4.  Oprava opěrné zdi u hřbitova Heroltice                                    300 000 Kč 

5.  Oprava oken a dveří v sokolovně Štíty                                     150 000 Kč 
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6.  Oprava bytů  Nákladní ul. č.p. 344 a 345                                 500 000 Kč 

7.  Herní prvky v městském parku Štíty                                        250 000 KČ 

8.  Oprava ekonomické kanceláře Štíty                                         200 000 Kč 

9.  Oprava lesní komunikace k Horním Heřmanicím                    250 000 Kč 

10. Budování kanalizace a asfaltování Štíty                                  600 000 Kč 

11. Výměna oken a oprava třídy ZŠ Štíty                                      500 000 Kč 

 

Akce započaté v roce 2014 s termínem dokončení v roce 2015 
12. Oprava horní a dolní části náměstí                                         2 000 000 Kč 

13. Chodník v ulici Nákladní a Okružní                                       1 500 000 Kč 

14. Výstavba šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu   3 000 000 Kč 

15. Oprava vodní studánky, Široká ul. Štíty                                      80 000 Kč 

16. Oprava oken a dveří v KD Štíty                                                700 000 Kč 

 

Výsledná cena                                                                              10 645 000 Kč 

 

Rozpočet města 

Na 19. zasedání Zastupitelstva města dne 26. 3. 2014  byl schválen rozpočet města: 

 

 

Rozpočtové příjmy včetně financování……………………………..42 430 734,64 Kč 

Rozpočtové výdaje včetně financování……………………………...42 430 734,64 Kč 

 

Skutečnost 
Příjmy celkem………………………………………………………...48 145 267,63 Kč 

Výdaje celkem………………………………………………………...45 948 639,07 Kč 

 

Přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2014 bylo prováděno na základě žádosti a v souladu 

se zákonem: dílčí přezkoumání proběhlo ve dnech 17.-18. 12. 2014 a konečné přezkoumání ve 

dnech 23.-24. 3. 2015. Zpráva o přezkoumání je nedílnou součástí Závěrečného účtu MĚSTA 

Štíty za rok 2014. 

 

 Při přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo Města Štíty schválilo Závěrečný účet MĚSTA Štíty za rok 2014 na svém 4. 

zasedání dne 22. 4. 2015.  

 

6. Volby 

 
23. a 24. 5. 2014 se ve Štítech a celém státě konaly volby do Evropského parlamentu. Bylo 

zvoleno 21 poslanců, zvítězilo hnutí ANO. 

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly v České republice komunální volby. 

V našem městě se volební hlasování do Zastupitelstva odehrávalo ve 4 okrscích: Štíty, Březná, 

Crhov a Heroltice. 

Voleni byli zástupci pěti politických stran v pořadí: 1    Komunistická strana Čech a Moravy 
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                                                                                   2    ZDRAVÉ ŠTÍTY, dobrá adresa! 

                                                                                   3    Nestraníci 

                                                                                   4    Křesťanská demokratická unie-  

                                                                                         Československá strana lidová 

                                                                                   5    Občanská demokratická strana 

Výsledky voleb: 

KSČM                       1648 hl.              Ivar Směšný(257 hl.),  Miroslav Čermák (160 hl.) 

ZDRAVÉ ŠTÍTY      1915 hl.              Bc. Zdeněk Drlík (208 hl.),  Vladimír Světlík (191 hl.) 

Nestraníci                  1972 hl.              MUDr. Pavel Bartoň (263 hl.), Ing. Oto Wonke (211) 

KDU-ČSL                  2460 hl.              Petr Haltmar (234 hl.), Luboš Skácel (224 hl.) 

                                                               Otto Wonke (236 hl.) 

ODS                            3995 hl.              Bc. Jiří Vogel (544 hl.), Ing. Pavel Meixner (358 hl.),  

                                                               Petr Beneš (260 hl.), Jaroslav Hudousek (248 hl.),  

                                                               Antonín Čech (319 hl.), Vojtěch Langer (293 hl.) 

Z 1685  voličů volilo 55,19 %, bylo  odevzdáno 929 platných obálek. 

 

 

 

7. Významné události ve městě 

 

 Rok 2014 byl tradičně zahájen Tříkrálovou sbírkou, která vynesla 47 033 Kč za celou oblast. 

V plesové sezóně se mohli občané pobavit na Hasičském plese v Herolticích ,  Mysliveckém plese 

ve Štítech a Ostatkové merendě v Březné, pro děti byly připraveny Maškarní karnevaly v 

Herolticích, Štítech i Březné. K masopustnímu veselí se přidali také občané Crhova se svým 

maškarním průvodem a pochováváním basy. K březnovým kulturním zážitkům patřilo ochotnické 

představení kralického divadelního souboru Lipka veselohry „Herci jsou unaveni“.  

MDŽ oslavilo město vystoupením dechové hudby Mistříňanka, která zahrála k tanci i poslechu.  

Nostalgickou se mohla jevit jízda historickým motorovým vozem 831 po kolejích z Dolní Lipky 

do Štítů 30.března, kdy mohli někdejší cestující vzpomínat na pravidelnou dopravu na této trati. 

Dobrovolníci z Heroltic oslavili 12. dubna prací Den Země,  uklízeli veřejná prostranství a okolí 

komunikací. 

Tragická událost se stala 17. dubna, kdy při požáru hospodářského statku uhořeli dva štítečtí 

občané. Zasahovalo zde šest jednotek hasičů, kterým se z rozsáhlého požáru  nepodařilo postižené 

zachránit. 

V dubnu byla provedena výměna oken v budově Sokolovny, začal se budovat chodník v horní 

části náměstí a počala revitalizace dolní části náměstí. 

3. května pořádali heroltičtí nadšenci Pochod indiánskou stezkou pro malé i velké zájemce. 

7. května pozvali žáci ZŠ a MŠ veřejnost na Den otevřených dveří s bohatým programem a 

výstavami zaměřenými na Den Evropy. Akce byla provedena ve spolupráci s Městským 

evropským informačním střediskem za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje. 

14. května podpořili občané svým příspěvkem  akci „Český den proti rakovině“, prodejem 350 

žlutých kytiček byla získána částka 7 953 Kč. 

23. a 24. května proběhly v místních volebních okrscích volby do Evropského parlamentu. 

Počátkem června se konal veřejný koncert žáků ZUŠ a koncert absolventek ZUŠ ve Štítech v 

kulturním domě za hojné účasti veřejnosti. 

Ráno dne 31. května zazněly na náměstí břeskné tóny sólistů Big Bandu Lanškroun. Zvaly 
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všechny dospělé i děti na tradiční Štítecký jarmark. Náměstí plné stánků, prodejců i řemeslníků, 

pouťové atrakce pro děti, občerstvení, bohatý kulturní program – výborná muzika přední české 

amatérské kapely, vystoupení pohybově i pěvecky nadaných dětí z tanečních skupin Heleny 

Gálové,  žáků ZUŠ, ZŠ i MŠ a v závěru až do odpoledních hodin koncert slovácké krojované 

muziky Vlčnovjanka. 

14. června přišly na řadu RC modely se svými tvůrci i obdivovateli na přehlídce v Herolticích. 

Poslední červnový víkend již tradičně patří cyklozávodu Rampušák  a Setkání na pomezí Čech a 

Moravy. Sobota byla  sportovní  událostí  pro  cyklisty  i  diváky,  nedělní  odpoledne  pak  patřilo  

6. ročníku setkávání přátel v přírodním prostředí Valteřic. Program byl zahájen  mší v tamním 

kostele Povýšení svatého kříže. Ve slavnostním zahájení přivítal starosta Štítů pan Jiří Vogel 

hejtmana pardubického kraje Martina Netolického, náměstka hejtmana Olomouckého kraje 

Michala Symerského, ředitelku Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Andreu Závěšickou, starostu 

polského Niemodlinu Miroslawa Stankiewicze, faráře bystřecké farnosti Ireneusze Szociňskiho, 

starostu Výprachtic Miroslava Stejskala, skauty ze Slovinska, Chorvatska i Česka a všechny 

přítomné. Kulturní program zahájil  František Nedvěd s kapelou Tie Break. Oblíbené písně jeho 

pořadu vystřídal známý Yo Yo Band a závěrem zazněly písně a skladby dechové hudby 

Lanžhotčanka. K pohodovému odpoledni přispělo Mezinárodní setkání skautů v rámci programu 

„Mládež v akci“. Skautské oddíly ze slovinské Zreče, chorvatského Splitu i českého Zábřehu 

provedli slavnostní nástup se vztyčováním státních vlajek a připravily zábavné soutěže pro malé i 

velké. Olomoucký i Pardubický kraj  v prezentaci nabídly své turistické zajímavosti. Bohaté 

občerstvení, myslivecká kuchyně i pouťové atrakce dokreslily celkovou příjemnou atmosféru.  Jen 

počasí se trochu nevyvedlo, přišla i sprška seshora. Akce byla sponzorována kraji, firmami i 

soukromými podnikateli. 

Závěr školního roku bývá ve znamení vystoupení dětí v pořadu „Ahoj léto“ v kulturním domě a 

přijetím absolventů základní školy na radnici s předáváním posledního vysvědčení. 

Počátkem července pozvali veřejnost na svou Hasičskou soutěž v požárním sportu na hřiště 

členové SDH Štíty. 

13. srpna se konal svátek květin – v kulturním domě v Herolticích vystavovali pěstitelé své 

pestrobarevné výpěstky – jiřiny. 

18. srpna – o pouti - zaplnili diváci sál kulturního domu při One woman show Haliny Pawlowské 

s názvem „Strašná nádhera“. Osobitý humor spisovatelky, scénáristky, publicistky i herečky 

nadchl na 170 návštěvníků, kteří odměnili vyprávění ze života obrovským potleskem. 

28. srpna čekalo štítecké náměstí na setmění. Biograf Láska a pivovar Hanušovice uspořádali ve 

Štítech mobilní letní kino. Na bílé  ploše filmového plátna se promítal pod širým nebem snímek 

režiséra Miroslava Krobota, rodáka z Vyšehoří,  „Díra u Hanušovic“. Škoda že nesloužilo počasí. 

Již druhým rokem se město zapojilo do Českého varhanního festivalu, jehož posláním je 

představit posluchačům mimořádně cenné historické varhany. V podvečer 12. září potěšila ve 

štíteckém chrámu posluchače svým zpěvem sopranistka Gabriela Eibenová doprovázená 

varhaníkem Adamem Viktorou. 

 4. října vystoupil ve štíteckém kulturním domě lidový vypravěč a zpěvák Franta Uher s 

klarinetistou  Moravanky Josefem Kolářem. 

V červenci  byla vyhlášena  TIC fotografická soutěž „Svatý Jan Nepomucký“pro období 10.7. - 

15.9. 2014.  V sobotu 4. října proběhla v obřadní síni výstava přihlášených fotografií s vyhlášením 

a odměněním vítězů. Nejlepší záběry našeho významného patrona předvedl pan Ivo Žouželka ze 

Štítů a získal 1. místo a digitální  fotoaparát, 2. místo bylo pro Jarmilu Novákovou z Brna a 3. 

místo získala paní Radka Johnová z Bukovice. 
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7. - 8. října byl v Domově důchodců ve Štítech uspořádán Den otevřených dveří, kde byli 

návštěvníci informováni o provozu zařízení, poslechli si přednášku Policie ČR, hudební 

vystoupení, kurz Muzikoterapie a vystoupení harmonikáře. 

8.11. v heroltickém kulturním domě shlédli návštěvníci „Pohádku o Popelce“, kterou nastudovali 

ochotníci z Mostku u Chocně. 

15.11. nabízeli občanům studenti sociální péče bílou pastelku na podporu nevidomých a zrakově 

postižených jedinců. 15. ročník sbírky Bílá pastelka proběhl u příležitosti „Dne bílé hole“ a ve 

Štítech vynesl částku 4 346 Kč. 

8. listopadu se vydala skupina štíteckých občanek, aby se zúčastnila již 6. ročníku kulinářské 

soutěže o nejlepší pokrmy z ryb.  Jejich připravené pochutiny měly úspěch, byly oceněny druhým 

místem. 

V jarním období vyhlásila Heroltická s.r.o. ve spolupráci s TIC Štíty soutěž o nejhezčí rozkvetlé 

okno či balkón. Nezávislá porota zhodnotila přihlášené objekty a v listopadu vyhlásila výsledky.  

Na setkání vítězů této soutěže odměňovala přítomné senátorka RNDr Jitka Seitlová hodnotnými 

cenami. 

22. listopadu byl na hasičské zbrojnici nainstalován systém FIREPORT pro svolávání hasičů 

pomocí SMS zpráv a podávání informací o typu události a jejím místě. 

V období adventu potěšily naše občany vánoční koncerty – v pátek 5.12. cimbálová muzika Aleše 

Smutného se zpěvákem Karlem Hegnerem v kulturním domě ve Štítech, 13.12. v Herolticích Jiří 

Helán, Hana Mlaskačová, Broňa Schoříková a Vladislav Bláha na adventním koncertu při 

svíčkách, v pátek 19.12. v místním kostele  Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh s 50 účinkujícími. 

Během adventu také proběhla sbírka Vánoční hvězda pro syrské děti. 

Spolek Crhovská chasa připravil na Štědrý den Vánoční hru o narození společně s otvíráním 

jesliček ve štíteckém chrámu. 

18.12. připravili žáci ZŠ Vánoční výstavu keramiky pro veřejnost. 

  

8. Partnerství města 

 

Niemodlin 

Ve dnech 15. a 16. dubna zavítali do Štítů členové samosprávy z polského partnerského města 

Niemodlin. V bohatém programu byla hostům představena některá zajímavá místa Olomouckého 

kraje – hrad Bouzov,Svatý Kopeček a samotná Olomouc. Ve Štítech potom následovala návštěva 

Acrobatparku a velmi zajímavá exkurze ve firmě Klein&Blažek. Při přátelské diskusi byly 

hodnoceny výsledky dosavadní spolupráce, která spočívá především v obohacení kulturního 

života, ve vzájemných sportovních utkáních a v pořádání mezinárodních soutěží. 

13. června navázal na úvodní návštěvu Sportovní den ve Štítech. Na hřišti TJ SOKOL  se 

uskutečnil Mezinárodní turnaj v kopané o Pohár starosty města Štíty. Na výsledkové listině se 

umístilo na 1. místě družstvo žáků ze Štítů, 2. příčku obsadil tým Lanškrouna, 3. místo patřilo 

polským chlapcům z Niemodlinu a 4. byl oddíl z Horní Čermné. 

Již tradičně se polští přátelé účastnili také Setkání na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích dne 

28. června, delegaci vedl pan Miroslaw Stankiewicz, starosta Niemodlinu. 

Poslední srpnový víkend proběhly v Niemodlinu tradiční oslavy“Dni Gminy Niemodlin“. 

Při této příležitosti se konaly také sportovní turnaje. Do Polska se vypravil štítecký oddíl kopané 

mladších žáků, aby reprezentoval město Štíty.  Štítečtí hráči byli ze všech nejmladší, obsadili 5. 

místo a skvěle si zahráli. Oslav se účastnili někteří zastupitelé, trenéři a starosta města Jiří Vogel. 

Tradiční gastronomická soutěž „Svátek kapra“ se uskutečnila 8. listopadu v polském Niemodlinu 
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již pošesté. Štítecké kuchařky, které se zúčastnily, získaly druhé místo za mandlového candáta. 

Zároveň s gastronomickou soutěží proběhla mezinárodní soutěž satirických kreseb Karpik s účastí 

přes 1400 autorů. Obě klání přenášela polská televize a rádio. 

 

Belvedere Ostrense 

V květnu se konaly v našem partnerském městě v Itálii komunální volby. Post starosty znovu 

obhájil pan Riccardo Piccioni.  Od štíteckých přátel obdržel srdečnou gratulaci  s přáním mnoha 

úspěchů po celé volební období. 

 

9. Policie 

 

Zpráva o bezpečnostní situaci v působnosti OOP Zábřeh a policejní stanice Štíty za rok 2014  
V katastru města Štíty a přilehlých obcích Březná, Heroltice a Crhov došlo v tomto roce ke 

spáchání celkem 13 trestných činů. V 6 případech se tyto činy podařilo objasnit, u zbývajících 7 

dosud pátrá policie po pachateli. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o snížení trestné 

činnosti o 29 skutků. Příčinou snížení trestné činnosti (především krádeží vloupáním do objektů) 

bylo zlepšení preventivní činnosti v dané oblasti. Policisté OOP Zábřeh se snaží organizováním 

vlastních bezpečnostních akcí předcházet páchání trestné činnosti. 

V přestupkovém řízení bylo v této lokalitě řešeno 35 skutků, jedná se o navýšení o 18 skutků 

oproti roku 2013. Převážně se jednalo o přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku, narušení 

občanského soužití a drobné majetkové přestupky. V blokovém řízení bylo v katastru uděleno 26 

pokut. 

 

10. Ostatní instituce 

 

Římskokatolická farnost Štíty 

Ve dnech 2.-12.1.2014 proběhla Tříkrálová sbírka a vynesla ve Štítech 28 655 Kč, na Březné 3240 

Kč, na Bukovici 7516 Kč, v Crhově 3430 Kč a v Herolticích 4192 Kč. Celkový výtěžek za 

děkanát činil 1 239 600 Kč. Pastorační činnost probíhala podle plánu farnosti. 

Společenství připravila důstojnou oslavu velikonočních svátků, svátků Božího Těla, svatodušních 

svátků, májových pobožností a hlavně svátků vánočních. 

K prvnímu svatému přijímání 15. června přistoupily dvě děti. 

27. června při farním dnu se farníci rozloučili s otcem Stanislavem Suchánkem, který oslavil 10.  

výročí kněžství. Ve štítecké farnosti působil 9 roků a byl přeložen do Lipníka. Schola se rozloučila 

vlastní písní, farníci předali otci dar, vedení města poděkovalo za jeho práci pamětním listem a 

skleněnou plastikou s vyobrazením kostela. Poděkování bylo zveřejněno v tisku. Dne 17.7. 

převzal farnost otec Josef Altman, kterého farníci přivítali na mši 20.července. 

Poutě: 26.4. Děkanátní pouť za rodiny, kněžská a řeholní povolání v olomoucké katedrále (mši 

celebroval olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička); 

21.6.. - pouť v Herolticích v kostele sv. Jana Křtitele; 

5.7. -pouť v crhovské kapli Cyrila a Metoděje; 

17.8. -pouť ve štíteckém kostele Nanebevzetí P. Marie; 

27.9. -tradiční  pouť na Horu Matky Boží v Králíkách s účastí 30 poutníků ze Štítů. 

31.8. byly při mši sv. žehnány aktovky dětí. Od 15.9. začala výuka náboženství v ZŠ. Otec Josef 

začal také sloužit bohoslužby pro děti, při kterých děti zpívaly v dětské Schole. 
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V kostelích farnosti se konaly v adventu tři koncerty. 

Spolek Crhovská chasa uvedl v kostele  na Štědrý den Vánoční hru o narození, která měla veliký 

úspěch. Následovalo Otvírání betléma a oživení jesliček. Děti zdobily stromeček, obdržely 

dárečky a Schola zpívala koledy. V předsíni kostela bylo k dispozici Betlémské světlo. Slavnostní 

půlnoční mše svatá se konala 24.12. ve 22 hodin, zpěvem ji doprovodila místní Schola. 

Během adventu a Vánoc probíhala v kostele sbírka Vánoční hvězda na pomoc syrským dětem. 

Částka 8 000 Kč byla poukázána na účet UNICEF. 

Opravy: otec Stanislav s farníky zrekonstruoval vstup, zídku a schody fary v hodnotě 24 000 Kč. 

 

Dětský domov 

Na počátku roku bylo členy dětského domova 22 dětí, o které se staralo 11 vychovatelů – 3 děti z 

mateřské školy, 7 dětí ze základní školy, 6 dětí ze zvláštní školy, 5 dětí ze středních odborných 

učilišt a 1 žák ze střední školy. 

Na jaře byl dokončen tzv. startovací byt, který obydlely 3 dívky a učily se tak samostatnému 

životu. Někteří chovanci zůstávají v domově i po dovršení 18 let. 

V lednu a únoru byly pořádány lyžařské výlety i pobyty na horách. Do prázdnin se děti účastnily 

několika výletů – do Adršpachu, do muzea Karla Zemana v Praze i na rukodělné programy v 

centru Letov v Olomouci. O prázdninách proběhlo několik letních pobytů – skautský tábor v 

Zadním Arnoštově a v  chatě Amálka v Králíkách,  rybářský pobyt na Mušově, cyklopobyt v 

Herolticích a letní tábor ve Strážné. Některé děti vyjely na tábor do Šternberka a na diabetický 

tábor na Bečvě. 

Na podzim navštívily děti ZOO v Praze a divadelní představení v Šumperku. Konec roku se nesl 

ve znamení přípravy vánočních oslav, dárků, vánočního cukroví  i výzdoby celého domova. 

 

Domov důchodců 

V roce 2014 došlo v Domově důchodců Štíty ke změně vedení. Od 1.7.2014 se stala ředitelkou 

tohoto zařízení Bc. Lucie Pospíšilová, DiS. Z prostor štíteckého domova se v září odstěhovalo 

ekonomické oddělení, které nyní sídlí v Domově se zvláštním režimem v Jedlí. Ve Štítech zůstává 

z vedoucích pozic pouze vedoucí sociálně-aktivizačního úseku a vedoucí zdravotně-

ošetřovatelského úseku. 

Na podzim proběhla Svatomartinská slavnost, na kterou byli pozváni uživatelé okolních domovů 

důchodců – Libina, Šumperk, Loštice, Jedlí. Byl nabídnut pestrý kulturní program a slavnostní 

večeře. Podle přání klientů probíhaly také další kulturní a zájmové akce. 

Od 1.12.2014 došlo ke změně cílové skupiny uživatelů na věk od 65 roků. 

 

Charita 

Charita Zábřeh poskytovala v roce 2014 na Štítecku pečovatelskou a ošetřovatelskou službu. 

Zdravotní sestry Charitní ošetřovatelské služby vykonaly u 6 pacientů  214 ošetřovacích návštěv, 

z toho  48 ve dnech pracovního volna či klidu. Péče spočívala v zajištění odborných převazů, 

ošetření stomie, odběrech biologického materiálu a aplikace injekcí. Sestry také pečovaly o 

pacienta v terminálním stadiu onemocnění. 

Pracovnice Charitní pečovatelské služby se staraly o 8 klientů, kterým vozily obědy, prováděly 

osobní hygienu, nákupy, úklid a pedikůru. 

 

Do oblasti charity patří také pomoc občanů postiženým dětem.  Byla ukončena sbírka vršků z PET 

lahví pro chlapečka z Postřelmova a na ni hned navázala sbírka pro děvčátko z Červené Vody. 
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Prostředky za nasbírané vršky byly věnovány na rehabilitační pobyty dětí. 

 

V dubnu byla turistickým informačním centrem vyhlášena sbírka použitého ošacení , lůžkovin, 

přikrývek, domácích potřeb, obuvi  dalšího materiálu pro občanské sdružení Diakonie Broumov. 

Sbírka proběhla v kulturním domě a setkala se s velkým ohlasem. 

 

Již osm roků trvá účast třiceti štíteckých občanů v projektu Charity Olomouc „Adopce na dálku“. 

Podporují v nelehkém životě dvě haitské děti. Prostřednictvím dopisů se dovídají, jak je jejich 

podpora důležitá a účinná v chudém prostředí haitské vesnice  a školy Saint Maria Goretti. 

Prostředníkem ve spojení s haitskými dětmi je paní Eva Pecháčková, která posílá přes oceán 

dopisy a dárky. 

 

11. Průmysl 
 

Klein&Blažek spol. s r.o. 
Rok 2014 znamenal pro společnost další zvýšení objemu výroby a dokončení řady investičních 

akcí. Těmi nejvýznamnějšími byly vybudování nové haly expedice a zprovoznění lisu KAISER 

1000t. Tím byly také z velké části dočerpány i oba dotační projekty OPPI, které budou uzavírány 

posledními žádostmi v prvním čtvrtletí 2015. 

Celý rok 2014  byl rokem stabilizačním z pohledu interních procesů, kde významnou měrou 

přispělo ke standardizaci činnosti i nově vzniklé oddělení Průmyslového inženýrství. Současně 

byl i rokem, kdy byl vybírán nový informační systém jako náhrada za již nevyhovující, a pro 

odvětví automotive ne příliš pružný, systém Orfert a Orsoft. Oba systémy byly v naší společnosti 

nasazeny po dobu čtrnácti  let. 

Zvýšení produkce mělo samozřejmě přímý dopad i na počet zaměstnanců. Konečný stav k 

31.12.2014 je 740 osob. Ke stejnému datu skončil obchodní název společnosti Klein&Blažek 

spol.s r.o. Do dalšího roku vstoupí společnost pod novým názvem KLEIN automotive s.r.o. 

 

 

ZEAS Březná a.s. 
Hospodaření společnosti ZEAS za rok 2014 skončilo rekordním účetním ziskem a to ve výši 

 16 004 000 Kč (nárůst o 73,9%). 

Celkem bylo prodáno 147,1 tun masa (105,4% minulého roku), 1017,7 tun obilovin (88,9% min.  

roku). Mlékárně Agricol s.r.o. Polička bylo prodáno 4 090 791 litrů mléka (101,6% min. roku). 

Prodej čerstvého syrového mléka z mléčného automatu vzrostl na 84 litrů denně.  Celkem se z 

automatu prodalo 30 659 litrů. Mléko je pod pravidelnou veterinární a hygienickou kontrolou. 

Bylo vyrobeno 2 542,9 tun obilovin (nárůst o 20,5%)  při průměrném výnosu 5,638 t/ha ( nárůst o 

21,1%) . Osetá plocha se snížila o 0,5% na 435 ha. 

Při porovnání cen z minulého roku došlo k poklesu u obilovin i olejnin.  Obiloviny byly prodány v 

průměru za 3 661 Kč/t (81,4% loňské ceny) při průměrných nákladech 3 867 Kč za tunu. 

Koncem roku 2013 byl zahájen provoz bioplynové stanice o maximálním instalovaném výkonu 

526 kW. 

V roce 2014 byl pořízen nový dlouhodobý majetek v celkové výši 7 528 000 Kč – pozemky za 2 

523 000 Kč, elektrická přípojka za 351 000 Kč, zemědělské stroje za 4 590 000 Kč, osobní auto za 

39 000 Kč a mycí stůl za 25 000 Kč. 

Společnost zaměstnává 73 pracovníků v různých oborech. 
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12. Školství 
 

Základní škola 

Počet žáků v Základní škole je zhruba stejný – necelých 250 v ZŠ, asi 80 v MŠ. 

Během roku proběhly všechny tradiční akce (Projekt Český rok, Dětský karneval, show Ahoj léto, 

projekt „ Evropa nás baví“ ve spolupráci s městem a TIC, cyklistický závod Rampušáček, divadla 

pro děti, Projekt primární prevence, společenská výchova). 

Pokračovala zájmová činnost žáků – 7 zájmových útvarů v základní škole (sportovní, jóga, 

přírodovědný,  keramické a výtvarné kroužky, kroužek šití, anglického jazyka,   ) a 5 v mateřské 

škole .Více než polovina všech žáků školy se věnuje zájmové činnosti. 

Mezi školou a firmou KLEIN automotive začala úspěšná spolupráce zaměřená na podporu 

technického vzdělávání, zájemci navštěvovali kurz elektrotechniky. V rámci projektu byly nově 

vybaveny školní dílny. V této oblasti škola spolupracuje také s VOŠ a SOŠ Šumperk. 

Do 1. ročníku na další školní rok bylo zapsáno 33 žáků z 38 (nejvíce od roku 2000). 

7. května se konal ve škole Den otevřených dveří. Tentokrát byl laděn jako Den Evropy – každá 

třída připravila výzdobu a vystoupení jako z  některé  země Evropské unie. Soutěže, divadla, 

výstavy keramiky, obrazů, fotografií, módní přehlídka, ochutnávky evropských specialit, tanec, 

kvízy apod. Vše se moc líbilo. 

Ve sportovních soutěžích získali žáci školy cenné úspěchy – ve fotbale, přespolním běhu a stolním 

tenise (první místa v okresním, třetí místo v krajském kole), mladší žáci získali v okrese úspěchy 

ve vybíjené a starší zase v halové kopané. V předkole Street hockey si hoši vybojovali postup do 

Ostravy,, v minikopané získali pěkné umístění v okrese. Žáci 9. tř. Soutěžili v lanovém centru v 

Expedici Karakoram, získali 9. místo z 83 družstev. Úspěchy přišly i v soutěži matematické, 

Pythagoriádě a v krajském kole olympiády z českého jazyka. 

Pokračuje spolupráce s partnery v polském Niemodlinu (dvě společné sportovní akce). 

Pravidelně je vydáván školní časopis „Záškolák“.  

V závěru školního roku bylo slavnostně vyřazeno 30 žáků z obou devátých tříd. Na městském 

úřadě za přítomnosti představitelů města, ředitele a učitelů školy a také rodičů převzali absolventi 

školy své poslední vysvědčení. 

V prvním podlaží byla komplexně rekonstruována další učebna, třídy byly vybaveny novým 

nábytkem. 

Od 10. listopadu se stal ředitelem Základní a mateřské školy ve Štítech PaedDr. Miloš Harnych. 

 

Mateřská škola 

Škola vychovávala 81 dětí pod pedagogickým vedením 5 učitelek a vedoucí Bc. Zuzany Strakové. 

Vzdělávací program „Učíme se hrou“ vedl práci školy podle Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání především k přípravě dětí na školní docházku v klidné a tvořivé 

atmosféře. V září odešlo ze školy 32 dětí k povinné školní docházce do 1. třídy ZŠ. 

Nadstandardní aktivity  byly kroužky mažoretek, country tanců, zpěvu a výtvarných činností. 

Dalšími  mimořádnými aktivitami byly besedy pro rodiče, divadelní představení, velikonoční 

zdobení, pálení čarodějnic, vítání jara, Den matek, vystoupení dětí na jarmarku, Den dětí, výlety, 

koncerty, přehlídka dravců, drakiáda, Halloween, Mikulášská nadílka, vánoční koncert a besídka. 

Pro rodiče se konaly lekce logopedie. 
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Základní umělecká škola Štíty 

V roce 2014 navštěvovalo školu 62 žáků a vyučovalo zde 5 pedagogů – Bohumil Havelka, Šárka 

Hlochová, Zdislava Stejskalová, Eva Vurstová a Jana Zahrádková. Žáci měli pod jejich vedením 

možnost učit se hře  na keyboard, zobcovou flétnu, trubku, kytaru, bicí a klavír, také sólovému 

zpěvu a hudební nauce. 

Žáci se zapojovali do společensko-kulturního dění svými vystoupeními na koncertech. 

Nastudovali a provedli s mikroporty a v kostýmech minioperku Zdeňka Svěráka „Šípková 

Růženka“. Pod vedením Bohumila Havelky bylo vytvořeno hudební těleso, ve kterém účinkovali 

všichni žáci dechového, kytarového a bicího oddělení.  Poprvé se letos v kulturním domě Štíty 

uskutečnil Absolventský koncert, na kterém své studium 1. cyklu slavnostně ukončily Aneta 

Ševčíková (zpěv) a Nikola Hamarová (zobcová flétna). Jejich výkony podtrhl dechový kvintet a 

klavírní doprovod Martiny Valentové. 

Již tradicí se stalo účinkování žáků na Mikulášské besídce, Štíteckém jarmarku, vánočních a 

závěrečných koncertech no konci školního roku. 

Úspěch zaznamenali žáci pobočky také na Podzimním koncertu, Adventním koncertu, Koncertu 

pěveckého oddělení a Absolventském koncertu pořádaných ZUŠ Zábřeh. Aneta Ševčíková byla 

vybrána k účinkování na Slavnostním koncertu v Domě kultury v Zábřehu. Svou školu 

reprezentovala tato pěvkyně také na Hudebním festivalu v Prachaticích, kde získala 2. místo. a 

Čestné uznání. Na soutěžní přehlídce v Poličce si další tři zpěvačky odvezly svá ocenění – Eliška 

Pecháčková Stříbrné pásmo, Jitka Drlíková Bronzové pásmo a Kristýna Pěničková Čestné uznání. 

Mladší žáci pěveckého oddělení  nastudovali pod vedením Šárky Hlochové další minioperku 

Zdeňka Svěráka „Karkulka“. Byla provedena jevištně v kostýmech za použití mikroportů na 

pravidelném koncertu pro školy a pro veřejnost a na vánočním koncertě v Bušíně. 

Pro vánoční koncerty připravili pedagogové pásmo vánočních písní Antonína Tučapského, s 

kterým děti vystupovaly také na Adventním koncertě v kostele sv. Barbory v Zábřehu. 

Hudební soubor Bohumila Havelky připravil pro děti i veřejnost pásmo koled a populárních písní 

a skladeb. 

Novinkou tohoto roku byla spolupráce s Dechovým orchestrem ZUŠ Zábřeh, kdy vybrané žákyně 

zpívaly při jeho vánočních koncertech v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech. Do 

posledního místečka zaplněný kostelní prostor byl svědkem nádherného hudebního výkonu všech 

účinkujících.  

 

13. Kultura 

 

Městská knihovna 

V roce 2014 byl zaznamenán o něco menší zájem o knihovnické služby, zvýšil se pouze počet 

virtuálních návštěvníků, kteří stále častěji využívají služeb knihovny on-line. V MěK Štíty  bylo 

registrováno 221 čtenářů s 15 417 výpůjčkami, 3 287 návštěvníků půjčovny, 838 uživatelů 

internetu a 9 013 virtuálních návštěv.  Tyto počty se ještě zvyšují ve statistice za celé knihovnické 

středisko (Štíty, Březná, Crhov, Hor. Studénky, Jakubovice, Jedlí, Písařov, Zborov) – 17 477 

výpůjček pro 279 čtenářů,  3 961 návštěvníků a 1 047 uživatelů internetu. 

Knihovnicky bylo v tomto roce zpracováno 613 nových přírůstků v hodnotě 101 640 Kč. V rámci 

cirkulace bylo do 7 místních knihoven dovezeno 1 454 svazků a odvezeno  946 svazků, bylo 

vyřízeno 42 meziknihovních výpůjček. Sedm knihovnických  lekcí navštívilo 177 žáků ZŠ a MŠ v 

doprovodu jejich učitelek. Žáci škol se také účastnili  soutěže „BYLO-NEBYLO aneb moje 

pohádka“, vyhlášené pořadateli festivalu Město čte knihu. Dvě práce štíteckých dětí získaly 
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ocenění. Prvňáčci ZŠ složili v pořádané akci „Už jsem čtenář“ čtenářskou zkoušku. Knihovnu 

navštěvuje pravidelně 64 dětí. 

25. září navštívila Štíty skupina knihovnic z 15 různých knihoven okresu, které byly seznámeny s 

prostředím, činností, provozem, návštěvností i problémy s nutností oprav budovy MěK. Rovněž 

jim byla představena historie města. Při prohlídce radnice obdivovaly její nedávno dokončenou 

rekonstrukci. 

Ani v tomto roce se nepodařilo zahájit plánovanou opravu vnitřních prostor půjčovny. Současný 

stav budovy je velmi špatný, bylo tedy rozhodnuto využít pro knihovnu budovu č.12, která by 

měla být rekonstruována pro tento účel v příštím roce. 

 Štítecká knihovna měla výpůjční dobu třikrát týdně, funkci knihovnice vykonávala Květa 

Lakomá. 

Knihovna Crhov půjčuje jednou týdně, knihovnicí byla MVDr. Monika Švédová, která uspořádala 

v knihovně dvě kulturní akce.  Knihovna Březná rovněž půjčuje jednou týdně, knihovníkem byl 

Mojmír Žerníček. 

 

Kulturní události 2014 

 

25.1.    Kurz relaxačního malování,  SM Crhov (další lekce 22.2., 9.3., 22.3., 19.4.)) 

1. 2.     Hasičský ples, KD Heroltice 

2. 2.     Dětský maškarní karneval, KD Heroltice 

22.2     Myslivecký ples, KD Štíty 

1. 3.     Divadelní představení souboru Lipka „Herci jsou unaveni“, KD Heroltice 

8. 3.     Koncert k MDŽ kapely Mistříňanka, KD Štíty 

15.3.    Maškarní ostatková merenda, KD Březná 

15.3.    Dětský maškarní karneval, KD Štíty 

22.3.    Dětský maškarní karneval, KD Březná 

23.4.    Dvoudenní humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, KD Štíty 

26.4.    Pálení čarodějnic, Řáholec Březná 

3. 5.     Tradiční heroltický máj, Pochod indiánskou stezkou, Heroltice 

7. 5.     Den Evropy, ZŠ a TIC Štíty 

24.5.    Okrsková soutěž SDH, Řáholec Březná 

31.5.    Štítecký jarmark, koncert Big Band Lanškroun, ZUŠ Štíty, Vlčnovjanka 

31.5.    Kácení máje, Řáholec Březná 

4. 6.     Koncert ZUŠ, obřadní síň MěÚ Štíty 

5. 6.     Interaktivní anglické divadlo pro ZŠ, KD Štíty 

6. 6.     Absolventský koncert žáků ZUŠ, KD Štíty 

9. 6.     Koncert žáků ZUŠ, KD Štíty 

14.6.    Setkání s RC modely, Heroltice 

21.6.    Cyklistický závod Rampušák 

25.6.    Závěrečná show ZŠ „Ahoj léto“, KD Štíty 

26.6.    Slavnostní rozloučení s absolventy ZŠ, MěÚ Štíty 

28.6.    Setkání na pomezí Čech a Moravy, František Nedvěd, YoYoBand, Lanžhotčanka 

5. 7.     Crhovská chasa, táborák s programem, Crhov 

26.7.    Táborák MS Tetřívek, Řáholec Březná 

16.8.    Celostátní výstava jiřin, KD Heroltice 

16.8.    Pohárová soutěž SDH, Březná 
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17.8.    Štítecká pouť, Halina Pawlovská, KD Štíty 

28.8.    Mobilní letní kino „Díra u Hanušovic“, Štíty 

30.8.    Letecký den Heroltice 

11.9.    Český varhanní festival, chrám Nanebevzetí P. Marie Štíty 

25.9.    Beseda o výživě MEIS Štíty, MěÚ Štíty 

4.10.    Vystoupení lidového vypravěče Františka Uhra, KD Štíty 

31.10.  Taneční soustředění, KD Heroltice 

31.10.  Halloweenská show ZŠ, KD Štíty 

8.11.    Divadelní vystoupení souboru z Mostku „Pohádka o Popelce“, KD Heroltice 

21.11.  Svatomartinská slavnost DD Štíty, KD Štíty 

5.12.    Mikulášská nadílka, náměstí Štíty 

5.12.    Vánoční koncert cimbálové muziky Aleše Smutného, KD Štíty 

8.12.    Vánoční koncert ZUŠ, KD Štíty 

10.12.  Koncert ZUŠ, obřadní síň MěÚ Štíty 

13.12.  Adventní koncert v kostele sv. Jana Křtitele, Heroltice 

19.12.  Vánoční besídka, Junák Skalička, KD Štíty 

19.12.  Adventní koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, kostel Štíty 

24.12.  „Vánoční hra o narození“ spolku Crhovská chasa, kostel Štíty 

31.12.   Silvestrovská oslava, KD Březná 

  

14.Zájmové organizace 

 

Sbor dobrovolných hasičů Štíty 

Spolek je registrován ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) pod číslem 3809115, 

má 36 členů, ve výkonném výboru pracují starosta sboru Petr Purkert, jeho náměstek Jan 

Slováček, velitel jednotky a jednatel Bc. Zdeněk Fingr, jeho zástupce Josef Krejčí, hospodář 

Milan Dušek, organizační referent Ing. Vítězslav Gronych, referent MTZ Petr Měrka a člen 

výboru Tomáš Theimer. 

Na výroční Valné hromadě byl zhodnocen uplynulý rok, vyhlášena minuta ticha za zesnulé členy, 

zvolen nový výbor a nastíněn plán činnosti na rok další. Rovněž bylo uděleno 6 pamětních 

medailí k výročí 150 let ČESKÉHO DOBROVOLNÉHO HASIČSTVA a 4 stužky Za věrnost. 

Zásahová jednotka se 14 členy je zařazena do kategorie JPO 2 tj. mezi poloprofesionální útvary, 

které mají povinnost zajistit výjezd do 5 minut. V průběhu roku byla povolána 32 krát – pro 8 

dopravních nehod, 7 požárů, 10 případů technické pomoci a 7 případů ostatní pomoci městu. 

Členové  jako každoročně absolvují mnoho školení s různými tématy. 

Byl zakoupen potřebný materiál – příklepová vrtačka, bruska, sada nářadí pro auta, systém pro 

svolávání a informovanost hasičů Fireport.  Převodem od HZS Šumperk získala jednotka zvedací 

vaky se zvedací silou 6 tun. 

Soutěžní družstvo v roce 2014 fungovalo pod vedením Vítězslava Gronycha a účastnilo se 26 

soutěží. V pohárové soutěži ve Štítech se umístilo na 1. místě. Konečné pořadí ve Velké ceně pro 

štítecké družstvo je 18. místo. Během valné hromady byl zvolen nový výbor pro další období. 

 

Skautský oddíl Hledači 
 

V oddíle bylo pro tento rok registrováno 31 členů. 
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Koncem dubna se Hledači účastnili výstupu na Ivančenu, kde se setkávají  skauti z celé republiky 

i zahraničí. Skládají tak poctu památce nacisty  popravených ostravských skautů za odboj koncem 

2. světové války.  

1. května na Zábřežském jarmarku se všechny skautské oddíly střediska Skalička-Zábřeh spojily a 

ve vyhrazeném prostoru postavily malé stanové městečko s jídelnou. Pro děti byly připraveny hry 

a soutěže, pro všechny pak pečené makrely. 

V červnu se oddíl zapojil do celostátní akce „Společně proti leukémii“. Členové pracovali na 

benzínové pumpě a získanou částku 5005 Kč zaslali na nadaci pro transplantaci kostní dřeně. 

V létě byly připraveny  tři tábory. V Herolticích organizoval štítecký oddíl mezinárodní tábor za 

finanční podpory Mládež v akci. 51 skautů dorazilo ze tří zemí – Chorvatska, Slovinska a Česka. 

Tématem tohoto setkání byla „Voda a příroda“.  Účastníci získali poznatky z jesenických hor, o 

práci Horské služby, navštívili přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, zahráli si v Akrobatparku 

(kde také sledovali výkony skokanů), představili se na Setkání na pomezí Čech a Moravy a 

poznali pevnost Bouda. Další dva tábory pro místní skauty se uskutečnily v prostoru koupaliště ve 

Zborově a náplň byla tradiční – skautská – hry, pochoďáky, noční branné hry, výlety. 

Zářijový střediskový oheň v Zábřehu znamenal hodnocení činnost oddílů a ocenění členů vedení. 

Několik členů oddílu zavítalo na osmidenní výměnný pobyt mládeže v rámci programu 

ERASMUS+ v chorvatském Solinu. 32 mladých lidí ze Slovinska, Chorvatska, Rumunska a 

Česka se zapojilo do humanitárního projektu pro pomoc slabým a potřebným.  

16.11. se konal tradiční „Poslední oheň“ u Jöklovy skály. Po zahájení skautskou hymnou bylo 

přijato 12 nových členů a  pasováni tři Orlí skauti. 

Poprvé za svou existenci se vydal oddíl do Vídně pro Betlémské světlo. Dva autobusy skautů a 

rodičů si prohlédli Vídeňské vánoční trhy a účastnili se slavnostního předávání ohně 

mezinárodním skupinám. Po setkání s přáteli ze Slovinska, Chorvatska a tentokrát i Francie 

odvezli betlémské světlo domů. Na Štědrý den je potom roznášeli po domech a rozdávali v 

kostele. 

Závěr roku znamenal vánoční besídku pro celé středisko ve štíteckém kulturním domě – ve  

vystoupení jednotlivých oddílů se  střídaly pohádky, muzikály, humor. tance, živý Betlém a vše 

doplňovaly vánoční písničky.  S Betlémským světlem se účastníci rozcházeli k domovům. 

 

Myslivecké sdružení Tetřívek 

 V roce 2014 bylo ve sdružení registrováno 23 členů a 4 stálí hosté. Ve vlastnictví členů je  také 10 

myslivecky upotřebitelných psů. Hospodaří se na honitbě s rozlohou cca 2100 ha, honitba je 

rozdělena na 4 úseky -Crhov, Hranice, Lísek a Klotzberg. Za rok 2014 bylo uloveno 38 ks srnčí 

zvěře, 61 ks divočáků, 1 muflon, 1 jelen, 4 jezevci, 40 lišek, 2 zajíci a 53 kachen. Z mysliveckých 

akcí byl pořádán  dvakrát hon, pro veřejnost v únoru myslivecký ples  a v červnu táborák na 

Březné. 

Kromě lovu se každý člen podílí na zajišťování krmiva pro zimní období a na pravidelném 

přikrmování zvěře. Na společných brigádách se sdružení snaží zamezit škodám působených zvěří 

na polích, škody již způsobené  jsou ve spolupráci s majiteli odstraňovány. 

 

15.Turistické informační centrum 

 

V roce 2014 navštívilo TIC Štíty celkem 2960 návštěvníků, z toho 74 ze zahraničí (převážně z 

Polska a Velké Británie). 

Hlavní činností TIC je bezplatné poskytování informací veřejnosti. Pracovnice TIC tyto informace 
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shromažďuje a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu dané oblasti při dodržování 

určitých postupů práce s informacemi.  Zajišťuje udržování a doplňování propagačních materiálů 

z oblasti cestování určených k volné distribuci a podílí se na jejich vydávání. 

Centrum slouží návštěvníkům města, ale je hojně využíváno i místními občany. Nejžádanějšími 

službami jsou kontaktní informace na instituce, obchody a služby, dále kopírování pro veřejnost a 

předprodej vstupenek na kulturní akce v místě i okolí. 

TIC rovněž organizuje kulturní akce ve městě, řídí internetové stránky města, podílí se na 

vydávání Štíteckého listu, propaguje město a region, aktivně spolupracuje s podnikatelskou sférou 

a neziskovým sektorem. 

Součástí TIC je Městské evropské informační středisko (MEIS), které v tomto roce realizovalo 4 

projekty pro veřejnost: Den Evropy na Základní škole Štíty, besedu s výživovou poradkyní o 

zdravém stravování včetně ochutnávky, přednášku o Velké Británii pro žáky ZŠ a letní soutěž 

Putování po Olomouckém kraji ve spolupráci s ostatními MEIS.  

Na provoz TIC finančně přispíval Olomoucký kraj. Vedoucí je paní Stanislava Smrčková. 

 

16. Sport 

 

TJ SOKOL Štíty 

Rok 2014 přinesl řadu nových povinností a úkolů a nový Občanský zákoník mnoho změn 

platných i pro sportovní spolky. Legislativa připravila návrh nových stanov. 

Tělovýchovná organizace bude zapsána do obchodního rejstříku pod názvem „TJ Sokol Štíty, 

spolek“ a takto bude uváděna pro další působení. Realizační tým upravil členskou základnu z 378 

členů na platných 296. 

TJ sdružuje v současnosti 3 oddíly a 1 odbor – kopaná, tenis, stolní tenis a odbor Sport pro 

všechny. Kromě těchto organizovaných sportovců pracuje také spolek turistů, jejichž činnost také 

není zanedbatelná. 

Sportoviště ve Štítech byla doplněna městem vybudovaným multifunkčním hřištěm, které je 

sportovci hojně využíváno. Před dokončením jsou nové kabiny pro fotbalová  družstva, rovněž je 

téměř hotova přístavba zázemí  u tenisových kurtů. 

Převážnou tíhu finančního zabezpečení sportu nese město Štíty. 

Předsedou TJ je Ivar Směšný 

 

Oddíl kopané 

Fotbal má dvě družstva mužů, dorost,  starší i mladší žáky, starší přípravku a mladší přípravku. 

Všechna družstva jsou zapojena do mistrovských soutěží s velmi dobrými výsledky. 

Mužstvo Štíty A soutěžilo ve skupině I.A třída skupina A O KFS a umístilo se na krásném 2. místě 

mezi 13 účastníky. V závěru soutěže o pouhé 2 body soutěž nevyhrálo. Přesto byl mužstvu 

nabídnut postup do vyšší soutěže. Vedení se rozhodlo této šance nevyužít pro nedostatek hráčů, 

doplatek 40 000 Kč (za postup z 2. místa) a nedostatečnému finančnímu rozpočtu oddílu. 

V průběhu jara převzal po trenéru T.Hrdlovičovi mužstvo opět štítecký rodák Martin Hoško, který 

vlastní druhé nejvyšší vzdělání trenéra. 

Družstvo Štíty B se v okresní soutěži umístilo na 4. pozici z 12 oddílů. 

Trenér dorostu Jiří Janků odvedl s tímto družstvem obrovský kus práce, dosáhl u chlapců  dobré 

úrovně v morálce i výkonech. V okresním přeboru získali dorostenci 8. místo z 11 zúčastněných. 

Trenéry starších i mladších žáků byli Michal Kubíček a Jiří Janků, docílili  3. místo u svých 

starších a 5. místo u mladších svěřenců. 
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Základna mladých adeptů budoucích soutěží se zdá být velmi dobrá, ale největší obdiv 

fotbalového fanouška si zasloužila činnost mladší přípravky pod vedením Pavla Kohoutka. Malí 

fotbaloví začátečníci se svým elánem a radostí ze hry mohou být příkladem všem ostatním. V 

okresním přeboru získali 4. místo z  15 účastníků. 

Mimo fotbalové aktivity se oddíl podílel na uspořádání dalšího ročníku závodu Rampušák. 

Schválením rozpočtu města, vyřízením potřebných náležitostí a zařazením výstavby nových 

fotbalových kabin do prioritních stavebních akcí Města Štíty pro rok 2014 je zahájena stavba 

nového zázemí pro fotbalové hráče. Zastavěná plocha bude mít 360 m², kapacita šaten bude 60 

osob (4 šatny), kapacita společenské místnosti 24 osob a orientační náklady jsou 7 650 000 Kč. 

Investorem je Město Štíty, projektantem Miroslav Švestka z Červené Vody. 

Předsedou oddílu je Martin Prokop. 

  

Oddíl tenisu 

V roce 2014 uspořádal oddíl 3 turnaje: 

22. ročník OPEN Štíty dvouher mužů ( 2 kategorie do 40 let, 1 nad 40 let – účast 34 hráčů); 

2. ročník HALTMAR CUP – turnaj ve čtyřhrách (účast 12 dvojic); 

1. ročník turnaje smíšených dvojic (účast 8 dvojic). 

Pokračovalo se ve výstavbě technického zázemí stavbou dřevěného objektu za materiálového 

přispění města, veškeré odborné práce prováděli členové oddílu sami. 

Byly instalovány  kovové schody od firmy Žerníček pro nový přístup do patra tenisové budovy a 

vybudován nový chodník v areálu kurtů. V technickém zázemí vznikl prostor na uskladnění 

tenisového vybavení pro kurty i multifunkční hřiště a v patře nový vstup do klubovny. 

Předsedou oddílu je Ing. Jiří Jelínek 

 

Oddíl stolního tenisu 

V průběhu tohoto roku měl oddíl  20 aktivních členů, kteří byli uvedeni na soupiskách tří 

družstev. 

Družstvo A hrálo Krajskou soutěž II. třídy B krajského svazu Olomouc a umístilo se na 9. postu z 

12 družstev.  

Družstvo B hrálo Regionální přebor I regionálního svazu Šumperk a obsadilo 4. místo z 10 

družstev. 

Družstvo C hrálo Regionální přebor II regionálního svazu Šumperk a umístilo se na 8. místě z 12 

družstev. 

V prosinci se konal tradiční Vánoční turnaj, kterého se zúčastnilo 14 hráčů z oddílu Sokol Štíty a 

Sokol Horní Heřmanice. První čtyři místa obsadili štítečtí  hráči: 1. Zdeněk Drlík, 2. Štěpán 

Kobza, 3. Pavel Hrdina, 4. Martin Kocián. 

Předsedou oddílu je Antonín Kudláček. 

 

Odbor Sport pro všechny -cvičební lekce ve Štítech 

ZDRAVOTNÍ JÓGOVÉ CVIČENÍ  – lekce pro zdravé tělo a klidnou mysl podle principu jógy v 

prostorách školní družiny. Vede Eva Haltmarová 

BODYFORM SE ŠÁRKOU – fitness a bodyform s Šárkou v tělocvičně ZŠ. Vede Šárka 

Žerníčková 

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ S KAMILOU – cvičební lekce vedené rehabilitační sestrou v tělocvičně 

Sokola. Vede Kamila Uhlířová 

PILATES PRO DĚTI – cvičební lekce určené pro školní děti v tělocvičně základní školy. Vede 
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Jarka Berkyová. 

PILATES S JARKOU – cvičební lekce pilates pro ženy v tělocvičně základní školy. Vede Jarka 

Berkyová. 

 

Turistika 

 

Ve skupině turistů při TJ Sokol Štíty bylo v tomto roce  organizováno  29 členů, ale je pravdou, že 

turistické činnosti se pravidelně účastní ještě dalších 19 příznivců zdravého pohybu v přírodě. 

Vycházky vedly ke známým i méně známým cílům. Začínalo se oslavou MDŽ na 

Severomoravské chatě, po které  následoval noční pochod  při Memoriálu Arnošta Valenty okolím 

Zábřeha.  Dále téměř každou neděli vedly kroky turistů do blízkého i vzdálenějšího okolí – 

Písařov, Růžové údolí, Lázek, Lanškrounské rybníky, Bušín, Šumperk, Horní Studénky, Tři 

kameny, Švýcárna, Králický Sněžník, Zlatý Chlum a Pekařov. Už delší dobu se vycházky konají 

nejen na jaře, kdy se příroda probouzí, ale také na podzim, kdy se chystá na zimu. Podzimní 

toulky cestami pod barevným listím se konaly na Paprsek, Jeřáb, Mariánskou horu, Olšanské hory, 

Janoušov a Bukovou horu. Celkový počet výletů byl 21, bylo našlapáno 405 km, nejkratší výlet 

měřil 12 a nejdelší 27 km. Největší letošní akcí byl týdenní pobyt v Povydří na Šumavě. Zájezdu 

pořádaného Federací vlakových čet ČD Šumperk se účastnilo 13 štíteckých turistů. Bydlelo se v 

hotelu U krále Šumavy na Kvildě.  Každý den  pochodovala skupina účastníků k různým 

šumavským turistickým cílům -  prameni Vltavy, na Černou horu,  Modravu, Kvildskou slať, 

Filipovu huť, Antýgl, podél Vydry na Čeňkovu pilu, na Rejštejn, do Dobré Vody. Jeden den byl 

věnován návštěvě Bavorského lesa v NSR, kde turisté prošli Stezkou v korunách stromů a poté 

vystoupili na místní nejvyšší vrchol Luzný. Zajímavá byla také prohlídka hradu Kašperk a 

Velhartice. 

Na  závěr turistického roku se sešli účastníci při promítání, vyprávění a prohlížení fotografií na 

výroční schůzi. Předsedou je Alexandr Krobot. 

 

Cvičení s Helčou 

 

Kromě cvičebních lekcí odboru Sokola se těší velké popularitě cvičení s Ing. Helenou Gálovou. 

Jsou zavedeny čtyři věkově odlišné skupiny – Mini Hvězdičky ( pro děti MŠ), Hvězdičky (pro 

děti 1. stupně ZŠ), Stars (pro dívky 2. stupně ZŠ) a v tomto roce založená skupina Rakety ( pro 

ženy ). Náplní cvičení jsou prvky zumby a aerobiku. Cvičitelka Helča sama provádí choreografii, 

vybírá hudbu a řídí nácvik.  

Mini Hvězdičky ( 8 členů)- programy:10 malých černoušků, Every body come on dance now, We 

like the party. 

Hvězdičky ( 20 členů)- programy: Piráti z Karibiku, El toca toca 

Stars (18 členů) - programy: Boom boom, Kdo s koho. 

Rakety  (9 členů) - programy: Mueve la Booty, Kdo s koho a  všechny skupiny společně Happy. 

Akce pro veřejnost, soutěže: vystoupení -  na hasičském plese a maškarním plese v Herolticích, na 

mysliveckém plese ve Štítech, na hasičském plese v Horních Studénkách, v Domově důchodců v 

Jedlí, na Štíteckém jarmarku, na akci Motošok ve Zborově, na závodě Rampušák,  na školní show 

Ahoj léto ve Štítech, na Fořtů den ve Skiparku Červená Voda.   

Soutěže - Českotřebovský taneční pohár - 822 tanečníků (Stars 2. místo, Hvězdičky 4. místo), 

soutěž Bohemia aerobic tour v Kutné Hoře -161 tanečních týmů (Rakety 2. místo, Stars 5. místo), 

soutěž Děti fitness  v Olomouci -55 tanečních skupin (Rakety 1. místo, Stars 1. místo, Hvězdičky 
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2. místo, Mini Hvězdičky 3. místo), soutěž Bohemia aerobic tour v Hradci Králové – 155 skupin 

(Rakety 1. místo, Mini Hvězdičky 1. místo), soutěž Olomoucký talent – 50 tanečních skupin ( 

Rakety 1. místo, Mini Hvězdičky 1. místo, Rakety a Stars 2. místo, Hvězdičky 2. místo, Stars 3. 

místo), Mezinárodní festival Motion in action Praque -finále soutěže Děti fitness v Praze -500 

tanečních skupin, 4000 účinkujících (Mini Hvězdičky 1. místo, Stars 3. místo, Rakety 5. místo). 

Tyto výkony mluví samy za sebe a úspěchy tanečních družstev jsou na opravdu vysoké úrovni. 

Taneční lekce Ing. Heleny Gálové jsou v obrovské oblibě všech tanečníků i diváků. 

 

Cyklistický závod RAMPUŠÁK 

 

Tradičně třetí červnovou sobotu 21.6. zavítali na štítecké náměstí účastníci závodu RAMPUŠÁK. 

Po loňském roce změn v organizačním výboru a problematickém řešení povolovacích dokumentů 

od orgánů státní správy, pořadatelé očekávali klidnější průběh příprav. Bohužel však ani 18. 

ročník závodu se neobešel bez těžkostí. Největší z nich byla ztráta dlouholetého hlavního 

sponzora, značky KELLYS', a rovněž nepřiznání dotace od Olomouckého kraje. Díky velmi 

vstřícnému zvýšení podpory od města Štíty a dostatečné finanční rezervě z let minulých se 

naštěstí podařilo závod uspořádat a v tradici pokračovat byť bez chystaných vylepšení – redesignu 

webové prezentace a obnovení výroby medailí a pohárů pro vítěze. 

Organizační výbor pod hlavičkou Cykloklubu Rampušák pracoval ve složení: Ing.Jiří Jelínek 

(ředitel závodu), Zdeněk a Jana Axmannovi, Martin Klein a Marek a Josef Rýznarovi. 

Na rozdíl od minulých let, kdy počet závodníků stále klesal, zaznamenali pořadatelé nárůst účasti 

na 551 závodníků. 

Po celý den závodu vládlo chladné počasí s jednou menší přeháňkou, a tak i pádů a zranění bylo 

méně. Trasa MTB byla zkrácena na 60 km, takže se vrátila k původní trase z r. 2011. Do závodu 

zasáhla oprava silnice do Lanškrouna, závodníci přes toto město nejeli. Nezůstali ale ušetřeni krás 

našeho kraje hlavně díky shovívavosti společnosti Lesy ČR, která umožnila průjezd pelotonu  tras 

180 a 130 km na nově zrekonstruované silnici přes Sv. Trojici. 

Vítězi závodu se stali: 180 km – Jakub Svoboda a Lenka Borufková 

                                     130 km – Jan Svoboda a Tereza Gargelová 

                                      60 km – Pavel Žák a Štěpánka Staňková 

                                      30 km – Petr Kubelka a Eva Planičková 

Při organizaci spolupracovalo téměř sto dobrovolníků. Občerstvení a následnou diskotéku Rádia 

Evropa 2 zajišťoval místní fotbalový klub.  

 

Rampušáček 

 

Cyklistický potěr již mnoho let sekunduje dospělým ve svém závodě Rampušáček. Závod pořádá 

Základní škola, vedoucí je paní učitelka Šárka Kobzová. Letošního ročníku se zúčastnilo 65 dětí v 

šesti kategoriích pro chlapce a dívky. Trať byla vytyčena v prostorách pod školou, aby byla 

zaručena dopravní bezpečnost.  18 mladých cyklistů, kteří obsadili nejlepší místa, se  společně s 

ostatními soutěžícími, rodiči i dalšími diváky  radovali z úspěchů a pěkného závodu. 

17. Acrobatpark Štíty 

 

Toto unikátní sportovní centrum, postavené v roce 2002, je určeno pro širokou sportovní 

veřejnost, ale také pro profesionální skokany. V roce 2014 zde byli návštěvníci z Jordánska, 

Kazachstánu, Německa, Norska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Ukrajiny, Velké Británie a 
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USA. Připravovali se zde reprezentanti ČR, Rakouska,Francie, Ukrajiny a Ruska. 

Byly pořádány kempy pro veřejnost i mezinárodní závody evropské i světové úrovně. Svého 

druhu je tento areál největší na světě. 

Areál nabídl skoky do vody ze dvou můstků,  možnost zapůjčení sportovního vybavení, výcvik s 

trenérem, skokanskou věž pro nácvik, trampolínu, beach volejbal, petanque, welness s masážemi a 

saunou, fitness centrum, stolní tenis a další hry, hotelové ubytování, restauraci, dětské hřiště a 

možnost příjemného odpočinku. K dispozici byl rovněž  PC s internetem. Restaurace v areálu 

sloužila také pro společenské akce a pronájmy. 

 

 

18. Historie 

 

NAVRÁCENÍ  TITULU  „MĚSTO“ ŠTÍTŮM 

 

Vzpomínání bude tentokrát z historie docela nedávné, která se snad ještě ani historií nazvat nedá. 

Před dvaceti lety – byl Štítům navrácen dávný titul „MĚSTO“, o který byly připraveny 

úředním řízením v roce 1949. 

Navrácení se odehrálo  1. července 1994 schválením  titulu  MĚSTO Parlamentem České 

republiky . 
 

Šilperk byl městem již ve 13. století, což je potvrzeno v Protivenově privilegiu z roku 1278, které dal 

přepsat 4. dubna 1365  Zdeněk ze Šternberka „slovo za slovem“. 

V privilegiu je zaznamenána věta: „...ctihodný hrabě ze Zábřehu Protiven udělil fojtovi Eberhardovi a 

jeho dědicům fojtství v Š i l p e r k u, aby je trvale a v úplnosti vlastnil podle magdeburského práva .“ 

Magdeburské právo bylo jedno z nejdůležitějších městských práv ve 13. - 17. století , ve kterém bylo 

uplatňováno tzv. „saské právo“ (Saské zrcadlo). Podle něj byl pro města nejvyšší autoritou soudní dvůr v 

Magdeburku, jenž fungoval jako tzv. vrchní dvůr soudní. K němu se odvolávala města v případě 

nespokojenosti s výnosy soudů nižších. Magdeburské právo se vyvíjelo svéprávní činností, ve které soud 

udílel městům podrobné zprávy o zásadách svého práva a poskytoval právní naučení v mnoha sporných 

případech. Místa, která se magdeburským právem řídila, byla tedy městy. Tak i Šilperk nejméně od roku 

1278. Tento rok je dnes považován za rok jeho založení.  

Jak šel čas, město Šilperk žilo, někdy lépe, někdy hůř. Převalila se přes něj léta úspěšná, bohatá, kdy se 

rozvíjelo, ale také přírodní i společenské pohromy, požáry a válečná vřava. 

Po osvobození a odsunu Němců v roce 1946 bylo v roce 1949 německé pojmenování města Šilperk 

nahrazeno českým „Štíty“(v podstatě se jednalo o volný překlad názvu Šilperk – štítová hora). Současně s 

tím bez jakéhokoliv jednání  byl ustaven Místní národní výbor ve Štítech a z města se tím oficiálně  stala 

vesnice. 

Ale i tak převládalo v myslích lidí uvažování o obci jako o městě. Chodilo se na náměstí, do města pro 

rohlíky, okolní obyvatelé jezdili na nákup do města, užívaly se názvy ulic, Štíty byly městským centrem 

širokého okolí. 

Po roce 1989, změně režimu a po zvládnutí zásadního problému majitelství tří budov (o něž byl veden 

dlouhodobý spor s bývalým KNV Ostrava), přijala obecní rada myšlenku napravit starou křivdu a získat 

zpět titul „MĚSTO“. 

Dne 10.8.1992 podala obecní rada na adresu Okresního úřadu v Šumperku žádost o určení obce Štíty 

městem. Žádost byla vypracována podle rámcových kritérií pro posuzování návrhů obcí na určení městy. 

Kritéria obsahovala základní ukazatele podle zákona takto: 

 

1. Minimální počet obyvatel 1500 (bez integrovaných obcí). 
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2. Soustředěná městská zástavba, náměstí, zpevněný povrch chodníků a ulic. 

3. Veřejný vodovod, kanalizace, osvětlení, vícepodlažní zástavba. 

4. Rozvinutá síť veřejných služeb pro místo i okolí,  organizovaný svoz domovního odpadu. 

5. Udržovaná veřejná zeleň, kulturní památky. 

6. Zdravotní zařízení s alespoň třemi stálými lékařskými místy, lékárna, společenský sál, kino, pošta, 

peněžní služby, sportoviště, tělocvična, ubytování, úplná základní škola, obecní kronika. 

 

Rovněž se přihlíželo k dalším aspektům, odlišujícím městská sídla od výrazně venkovských. Tato kritéria 

pak posuzovaly orgány Poslanecké sněmovny a vlády České republiky. 

Dne 24.8.1992 došel obci přípis ministerstva vnitra s požadavkem dalšího zpracování a doplnění údajů, 

které obec bezodkladně provedla. Zástupci ministerstva vnitra a Svazu měst a obcí poté navštívili Štíty,  

aby shlédli vybavenost obce a posoudili možnost získání titulu. Ke štítecké žádosti vyjádřili kladné 

stanovisko. 

V roce 1993 došlo  při jednání vlády k dalšímu zpřísnění kritérií v oblasti vývoje místa, složení 

obyvatelstva, vybavenosti, kulturních tradic, slavných osobností atd., kterému obec opět vyhověla. 

Podle příslibu vlády mělo dojít k projednávání udělení titulu v říjnu toho roku.  Situace se opět změnila po 

podzimním zasedání vlády – z tisku vyšlo najevo, že bylo zpřísněno další kritérium a to počet obyvatel nad 

3000 proti původnímu ustanovení na 1500. Tomuto požadavku většina žádajících obcí nemohla vyhovět,  

Štíty mezi nimi. Vládou byly navrženy pouhé 4 obce. 

Obecní rada se však svého úmyslu nevzdala. V únoru 1994 se obrátila dopisem přímo na předsedu 

Parlamentu České republiky PhDr. Milana Uhdeho. Ve své žádosti uváděla všechny důvody svědčící pro 

navrácení názvu „město“, poukazovala na historickou dlouhověkost, význam místa pro široké okolí, 

dokládala všechny potřebné dokumenty a znovu zdůrazňovala potřebnost satisfakce za křivdu v minulém 

režimu. Pan předseda Uhde inkognito Štíty navštívil a shlédl jejich tvář. 

 Důsledkem toho bylo kladné rozhodnutí Parlamentu ze zasedání 1. července 1994, které se však  do obce 

ve správném čase nedostalo. Proto byli zástupci Štítů pozváni 16. září 1994 k  předsedovi Parlamentu 

panu Uhdemu na krátkou oficiální návštěvu a poté jim byl  na slavnostním zasedání předán  Dekret 

opravňující obec Štíty užívat titul „MĚSTO“. 

 

 
 Stará křivda byla napravena. I když tímto pojmenováním nevznikly městu žádné výhody, všichni občané 

kvitovali s radostí navrácení správného názvu. 

17. září proběhly v nově jmenovaném městě oslavy za účasti mnoha hostů a hlavně za účasti 

novopečených měšťanů. Městem projel historický průvod bývalých držitelů šilperského panství v kočárech 

a na vyšperkovaných  koních. Osobami šlechtických majitelů,  panem Protivenem a  Šternberky počínaje, 

pány Žalkovskými pokračuje, dále přes Jana Odkolka až k Lichtenštejnům se před zraky diváků  na 

náměstí odvíjela historie Šilperka. Členové herecké skupiny předvedli  i popravu Ješka ze Šilperka, 

rozdílení svobod a práv Bohunkou Meziříčskou, dokonce volbu starosty v „Kocourkově“. Celou hru  

doplnil dechový kvintet zámeckými fanfárami.  A když šašek – průvodce celou hrou a událostmi z dějin  

Šilperka – popřál měšťanům šťastné a zdárné roky, rozprostřel se na tvářích štíteckých občanů úsměv 

zadostiučinění. 

Odpoledne  zazněl k poslechu koncert dechové hudby a večer rozsvítil oblohu nádherný ohňostroj. 

ŠTÍTY BYLY PO 45 LETECH OPĚT MĚSTEM ! 
V roce 1995 požádala městská rada Parlament ČR o právo přidat k titulu MĚSTO také užívání městského 

praporu a znaku. Heraldická parlamentní komise doporučila žádosti vyhovět. 

14.6.1995 předal předseda Parlamentu pan Uhde starostce města také právo užívat prapor a znak. 

 

ZNAK: 

Popis: v modrém poli zlatá osmihrotá hvězda provázená mezi hroty osmihrotými hvězdami 
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PRAPOR: 

Popis: modrý list s osmicípou žlutou hvězdou a osmi žlutými osmicípými hvězdičkami mezi cípy. 

           Poměr šířky k délce je 2 : 3 
Od té doby ve městě Štíty vlaje na radnici modrožlutý prapor s hvězdami a užívá se znak ve stejných 

barvách. Už dvacet let. 

 

19. Počasí 
 

Rok 2014 byl zcela výjimečný z hlediska mimořádně vysoké průměrné roční teploty vzduchu,  

údaj  9,4°C znamená v pověstné klementinské teplotní řadě (od r. 1775) rok vůbec nejteplejší. 

Plných 8 měsíců bylo teplotně mimořádně nadnormálních,  2 měsíce byly slabě nadnormální a jen 

2 byly jen nepatrně podnormální. Zima byla totiž velmi mírná, bez silných mrazů a jen s minimem 

sněhu. Podzim byl mimořádně teplý, za tři podzimní měsíce s průměrem 9,7 °C. Srážkově byl 

tento rok slabě pod normou, deficit deště byl citelný zvláště na jaře. Dalším extrémem byl velmi 

suchý únor s pouze 3 mm srážek. 

Rok začal nepříznivými rozptylovými podmínkami a smogem, nedostatkem sněhu a teplotami nad 

nulou (v lednu až 16,2 °). 1. února bylo na horách velké povětří s rychlostí větru až 150 m/s, ale 

sněhu jen málo. Celkově byl únor  typický nedostatkem srážek, silnými větry, ale také řadou 

pěkných slunečných dní. Astronomické jaro začalo 20. března, kdy bylo v Čechách zaznamenáno 

24,1 °C. V dubnu se počasí snažilo dohnat srážkový deficit, jaro již pokročilo, zelenaly se louky a 

kvetly první jarní květiny. Pátý měsíc přinesl konečně více vláhy, celkem bylo naměřeno více než 

300 mm srážek. Ledoví muži se nekonali a stromy bohatě kvetly. Červen byl chudý na srážky a 

přinesl několik tropických dnů s teplotou až 35,9 °. 

Prázdninové měsíce byly horké a vlhké, přinesly tropické dny i noci, dostatek slunce a nemnoho 

bouřek. Potěšením pro houbaře byl srpnový i zářijový skoro až příval pravých hřibů i ostatních 

hub. Teplota snížená na konci srpna se v září zase vyhoupla a babí léto bylo opravdu vydařené. 

9. října byl na našem území poslední letní den s teplotou kolem 25°. První sněhová pokrývka se 

objevila  v Česku 23. října, ale brzy roztála.  Koncem října se vyskytovaly podzimní bouřky, ale 

začátkem listopadu se vrátilo teplé počasí(nejvyšší teplota kolem 20°), i když obloha byla 

převážně zamračená. Ve Štítech přišel první sníh 25. listopadu. 

1. prosince překvapilo obyvatele silné náledí, nastala dopravní kalamita, nejely vlaky, autobusy, 

tramvaje, některé školy byly uzavřeny. Ledovka zavinila i řadu  dopravních nehod. Celkově byl 

však měsíc teplotně nadnormální až do Vánoc, poté přišlo pár studených dní s teplotou kolem -14 

°C. Silvestr byl v bílém kabátě. 

 

 

III. ZÁVĚR 

 

Zápis kroniky města za rok 2014 byl schválen na zasedání Rady města dne 

21.10.2015. Text zpracovala a zapsala Mgr. Marie Lauermannová. 


