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I.  Ú V O D

Mezinárodní situace

V čele EU pro 1. pololetí roku 2015 stanulo Lotyšsko, pro 2. pololetí Lucembursko. Od 
1.ledna se stala 19. členem Eurozóny Litva. Island po 6letech stáhl žádost o přijetí do EU.
V lednu demonstrovalo v Drážďanech přes deset tisíc lidí proti islámu.
 Vzápětí  po tomto aktu zaútočili  teroristé v  Paříži  na redakci magazínu Charlie  Hebdo. 
Zabili  deset  novinářů  a  na  útěku  ještě  dva  policisty.  Následující  číslo  časopisu  bylo 
distribuováno  do  mnoha  zemí,  náklad  tiskoviny  se  zvedl  na  6  milionů.  Islámský  stát 
zastrašuje předváděním rituálních poprav význačných osobností.
Kurdské milice   vytlačily  islámský stát  z  města  Kobani,  o  které  sváděly  tuhé boje.  Na 
základnu Strany kurdských pracujících v iráckém Kurdistánu zaútočilo  turecké letectvo. 
Proti Kurdům použil islámský stát dokonce i yperit. Ozbrojenci z islámského státu pokračují 
v devastaci starověkého města Palmýra.
Válka v Sýrii již měla 230 000 obětí, neoficiální čísla jsou mnohem větší.
Francie  vyslala  do  boje  proti  islámskému státu  svoji  vlajkovou loď Charles  de  Gaulle. 
Vzápětí na několika místech v Paříži zazněly výbuchy a střelba. Několik skupin atentátníků 
napadlo francouzskou metropoli, zemřelo na 140 lidí. K útoku se přihlásil islámský stát a 
prezident Francie Hollande   vyhlásil islámu válku. V Bruselu ve čtvrti Molenbeek zasáhla 
policie proti islámským  teroristům. Koncem roku přepadlo 8 atentátníků koncert v Paříži a 
postřílelo 129 návštěvníků a 300 jich zranilo. Rusko se leteckými útoky v Sýrii zapojilo do 
války po boku prezidenta a vládních syrských sil.
Celý rok se nesl ve znamení uprchlíků mířících do Evropy. U italského ostrova Lampedusa 
utonulo  tisíc  migrantů  poté,  co  se  převrátila  dvě  plavidla  plující  z  Libye.  Měsíc  nato 
zachránili italští námořníci téměř 6000 libyjských migrantů z rozbouřeného Středozemního 
moře.
OSN vydala zprávu o stavu lidských práv v Eritreji. Vyzvala státy, aby nevracely eritrejské 
uprchlíky do vlasti. Obyvatelé této východoafrické země jsou po Syřanech druhou největší 
skupinou migrantů do Evropy. Maďarsko vypovědělo platnost dohody o evropské azylové 
politice. Nebylo v jeho silách přijímat migranty, které ostatní státy vracejí do země, v níž 
požádali o azyl. Budapešťské nádraží kolabovalo pod náporem uprchlíků.  Byl zde schválen 
zákon  o  výstavbě  175  km  plotu  proti  nekontrolované  migraci  na  srbsko-maďarských 
hranicích.  V  příhraničních  oblastech  Makedonie  byl  vyhlášen  výjimečný  stav.  Stovky 
uprchlíků zde prorazily policejní  kordony na hranicích. Na rakouské dálnici byl objeven 
odstavený kamion s 71 mrtvými uprchlíky, byly mezi nimi i děti.  Na nádraží v Břeclavi 
zadržela policie 214 migrantů převážně ze Sýrie, cestovali vlakem do Německa. Slovensko, 
Maďarsko, Rakousko i Německo rozhodlo o obnovení kontrol na hranicích. Totéž provedla 
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na rakouské hranici i Česká republika pomocí policie a vojáků. Slovinská armáda postavila 
na své hranici plot.
Situace na Ukrajině stále není vyřešena. V lednu se zhroutilo smluvené příměří a znovu 
vypukly boje, nejsilnější v doněcké oblasti.  Zahynulo více než 9000 lidí. Země trpí také 
ekonomickou krizí.  Interpol  vydal  zatykače na svrženého prezidenta  Janukovyče a další 
představitele  země.  V běloruském Minsku  se  sešla  trojice  politiků  –  Putin,  Hollande  a 
Merkelová k jednání o Ukrajině, podepsali zde mírové dohody. Hnutí  Antimajdan svolalo 
do Moskvy protiukrajinskou demonstraci  proti  prozápadnímu směřování Ukrajiny. Země 
stále není svobodná, ale již  není ve středu zájmu evropských států.
Sudetoněmecké  krajanské  sdružení  vypustilo  ze  stanov  požadavek  na  vrácení  majetku 
odsunutým Němcům.
V Bostonu odsoudili   teroristu Džochara Carnajeva  k trestu smrti za podíl na útoku na 
zdejší slavný maraton.
V Řecku dále trvá krize, v srpnu padla lednová vláda premiéra Tsiprase,ovšem v zářijových 
volbách opět jeho strana zvítězila.  Aténská burza  po znovuotevření  propadla o  23%.
V březnu  se  zřítil  ve  francouzských  Alpách   airbus  se  150  lidmi  na  palubě,   všichni 
zahynuli. Letadlo navedl do horského masivu schválně německý pilot.
Na pláži v tuniském Sousse bylo teroristou zastřeleno 37 rekreantů převážně z Německa a 
Británie. Indický oceán vyplavil trosky Boeningu 777, který beze stopy zmizel v roce 2014.
V říjnu se zřítil  na Sinaji   ruský airbus s 224 lidmi vypravený z Egypta.  K atentátu se 
přihlásil islámský stát.
Zemětřesení o síle téměř osm stupňů zasáhlo Nepál. Zemřelo 5800 lidí, státy, mezi nimi i 
Česko, poslaly  humanitární a zdravotnickou pomoc.
Americká sonda New Horizons prolétla kolem Pluta, poprvé uvidíme, jak trpasličí planeta 
vypadá. NASA objevila exoplanetu – zatím nejvíc podobnou Zemi. Je od nás vzdálena 1400 
světelných let. Američtí astronomové objevili nejvzdálenější těleso ve sluneční soustavě – 
trpasličí planetu s názvem V774104.
Ve více evropských státech proběhly volby – v Chorvatsku,  Řecku,  Kazachstánu,  Velké 
Británii, Polsku, Dánsku a Austrálii. Po 54 letech otevřela Kuba ambasádu v USA.

Rok 2015 v České republice

Tento rok se v Česku projevil vysokým ekonomickým růstem, řadou zahraničních investic a 
klidem  v  politice.  Prezident  Zeman  i  další  politici  podrobili  kritice  uprchlickou  krizi. 
Důsledné zastávání protiislámské linie přineslo osobě prezidenta prudký nárůst popularity 
(až 54%). Česko díky politice premiéra Sobotky mělo dobré jméno v EU, plní volební sliby 
a koaliční plány, vláda předkládá ke schválení zákony, neprojevily se žádné politické aféry.
Na  svůj  post  ministryně  spravedlnosti  rezignovala  Helena  Válková,  byla  nahrazena 
Robertem  Pelikánem.  Premiér  Sobotka  odvolal  ministra  školství  Marcela  Chládka  pro 
údajnou šikanu podřízených, nahradila jej  Kateřina Valachová. Předsedou hnutí  ANO se 
100% hlasů stal  Andrej  Babiš.  Vrchní soud odsoudil  Davida Ratha na 8,5 roku,  soudce 
Ondřeje Havlína na 6,5 roku a soudce Josefa Kotka na 5,5 roku. Krajský soud ve Zlíně 
udělil  7 obžalovaným v kauze metanol tresty ve výši  5,5 – 9 roků.  Jana Nagyová byla 
osvobozena,  omluvu  ministerstva  spravedlnosti  a  finanční  odškodné  obdrželi  3  členové 
ODS Šnajdr, Tluchoř a Fuksa.
 Podle hodnocení EU je Praha městem s nejnižší nezaměstnaností.
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V lednu objevili čeští egyptologové v Abúsíru hrobku , která je stará 4500 let a patří dosud 
neznámé manželce faraona Raneferety Chentkause III.
V Horním Jiřetíně na Mostecku proběhla demonstrace  za zachování těžebních limitů, které 
chce  prolomit  ministr  Jan  Mládek.  Znamenalo  by  to  bourání  části  města.   Na  oplátku 
demonstrovalo před ministerstvem průmyslu  na 7 set horníků za úplné prolomení limitů 
těžby uhlí, tudíž za svou práci. V říjnu vláda rozhodla  prolomit limity na hnědouhelném 
dole Bílina.
V lednu se také konalo slavnostní zahájení projektu Evropské hlavní město kultury – pro 
rok 2015 jím byla ustavena Plzeň.
Společnost OKD ohlásila masové propouštění  - jedná se o 1 600 zaměstnanců.
V březnu a září projelo územím republiky 115 vozidel a 500 vojáků armády USA při cestě 
na vojenská cvičení.
V Uherském Brodě se v restauraci Družba odehrála tragedie – ozbrojený muž zde zastřelil 8 
lidí a poté sebe. Případ rozvířil polemiku o postupu policie a jednoduchosti získat zbrojní 
průkaz. Po dvou letech se do vlasti vrátily dvě unesené ženy, jejich propuštění u al-Káidy 
zařídilo Turecko. 
Linka A pražského metra byla prodloužena o 4 stanice do zastávky nemocnice Motol.
V Čihošti byly pohřbeny ostatky faráře Toufara umučeného Státní bezpečností. Pět Čechů 
bylo uneseno v Libanonu, spekuluje se o souvislosti  s držením Libanonce Alí Fajáda v 
české vazbě.
V červenci narazil na přejezdu u Studénky rychlovlak Pendolino do odstaveného polského 
náklaďáku. Střet nepřežili 3 lidé, 18 bylo zraněno. V srpnu se vzňal v litvínovské chemičce 
Unipetrol zásobník s plynem. Bylo evakuováno na tisíc lidí. Američan Dahlgren, podezřelý 
u nás  ze čtyřnásobné vraždy, byl vydán z USA k českému soudu.
Prezident Miloš Zeman se setkal s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem při své návštěvě v 
Číně a pozval jej do Prahy. Na protest proti prezidentovi vyvěsili členové skupiny Ztohoven 
nad Pražským hradem červené trenýrky, akce, kterou vyšetřovala policie, měla různé ohlasy.
Po  několikaletých  odkladech  byl  v  Praze  otevřen  tunel  Blanka,  jeho  výstavba  stála  43 
miliard korun.
Prezident  Zeman  při  příležitosti  slavností   28.  října  udělil  na  Hradě  vyznamenání  35 
osobnostem.
Na pražském Albertově se sešli studenti a příznivci, aby si připomněli studentské boje za 
svobodu  a  demokracii.   Sešli  se  až  4  dny  po  výročí,  protože  dřív  je  sem  nepustila 
prezidentova ochranka.
Česká republika chce vrátit Polsku území o rozloze 370 ha. Dluh vznikl v 60. letech při  
narovnávání zemské hranice. Obcím, jejichž pozemky k navracení patří, se záměr nelíbí.
Při prosincovém zasedání sněmovny prošel hladce návrh zákazu kouření  v restauracích.
 
Kultura.
Sedm nominací proměnil film Cesta ven v anketě Český lev 2015. V Národním divadle byly 
uděleny ceny Thálie – za celoživotní dílo získala cenu Blanka Bohdanová a Josef Zíma,  
herečkou  roku  se  stala  Vilma  Cibulková,  hercem  Michal  Isteník.  Jubilejní  sedmdesátý 
ročník hudebního festivalu Pražské jaro zahájil Hamburský symfonický orchestr. Jubilejní – 
padesátý- byl rovněž filmový festival v Karlových Varech.
Zpěvák Karel Gott byl hospitalizován pro závažnou chorobu, přesto se dostavil na převzetí 
40. slavíka a byl odměněn bouřlivým potleskem.
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Smutnou událostí je odchod několika známých tváří kultury – spisovatele Ludvíka Vaculíka, 
herce  Ladislava Chudíka,  kameramana Miroslava Ondříčka a  herce Lubomíra Lipského. 
Mnoho  lidí  také  zarmoutilo  loučení  se  106letým  zachráncem  českých  dětí  Nicholasem 
Wintonem.

Sport.
V halovém mistrovství Evropy v atletice v Praze získal zlatou medaili  Pavel Maslák na 
400m  a Jakub Holuša na 1500 m, celkem získali naši atleti 6 medailí. Na mistrovství světa  
v Kontiolahti získala  smíšená štafeta v biatlonu (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec) 
zlatou medaili. Stříbro a bronz získal ještě Moravec a další stříbro Soukalová.  Česko hostilo 
mistrovství světa v hokeji. Po urputných bojích získalo naše mužstvo 4. místo za Kanadou, 
Ruskem a USA. Mistrem fotbalové ligy je Plzeň,  mistrem hokeje  Litvínov.  Mistrovství 
světa v atletice v Pekingu ozdobilo naši Zuzanu Hejnovou zlatem, oprávněně se v prosinci 
stala sportovkyní roku. Ondřej Synek má zlato z mistrovství světa ve veslování, Knapková 
byla stříbrná. Naše tenistky porazily v Praze Rusko a získaly FED CUP.

II. ROK 2015 VE MĚSTĚ

1. Evidence obyvatel
K 31.12.2015 bylo ve Štítech přihlášeno 2045 obyvatel.  Během roku se přistěhovalo 42 
osob, 46 obyvatel se odstěhovalo. 21 občanů zemřelo a narodilo se 18 dětí – 12 chlapců a 6 
dívek. Nejstarší občankou Štítů zůstává paní Františka Šulová z Crhova, která oslavila 96. 
narozeniny. 
Počet obyvatel: Štíty – 1615, Březná – 243, Crhov – 90,  Heroltice – 97, celkem 2045.
Průměrný  věk  obyvatel  byl  ve  Štítech  40,82,  na  Březné  37,09,  v  Crhově  41,57  a  v 
Herolticích 49,23.

2. Městské zastupitelstvo

15 členné Zastupitelstvo města se během roku sešlo na 5 zasedáních. Na nich řešilo zásadní 
problémy a události ve městě.
Navrhovalo a schvalovalo závěrečný účet města Štíty za rok 2014 a  závěrečnou zprávu 
Hlavní  inventarizační  komise,  rozpočet  a  rozpočtová  opatření,  kupní  smlouvy,  nabytí, 
prodeje  a  pronájmy  majetku  a  směny  nemovitostí,  etický  kodex  člena  Zastupitelstva, 
pořízení Územního plánu, návrh investic a oprav. Projednávalo zprávy z jednání  Městské 
rady,  pravidelné  zprávy  finančního  a  kontrolního  výboru,  poskytování  podpor  a  dotací, 
uzavření  veřejnoprávní  smlouvy  s  městem  Zábřeh  o  přestupkovém  řízení,,  dovybavení 
odpadového hospodářství.  Určilo  členy osadních výborů,  stanovilo  odměny za  funkce a 
členství,  odsouhlasilo  účetní  závěrky  ZŠ  a  MŠ.  Vzalo  na  vědomí  pravidelné  zprávy  o 
činnosti  a  hospodaření  města,   analýzu daňových příjmů a  zprávu komise  pro  přípravu 
Územního plánu, dále zprávy o činnosti ZŠ a MŠ, Sokola Štíty a hospodaření v městských 
lesích,  také  pořádání  kulturních  akcí  a  pronájmy KD.  Schválilo  Výzvu  podnikatelským 
subjektům  a  občanům  města,  Obecně  závaznou  vyhlášku  O  zákazu  konzumace 
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích a Obecně závaznou vyhlášku o 
komunálních odpadech. Při každém zasedání Zastupitelstva byla provedena kontrola plnění 
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usnesení z předcházejících jednání.

3. Městská rada a městský úřad

Složení Rady města: starosta Bc. Jiří Vogel,  místostarosta Luboš Skácel,  radní Ing. 
Pavel Meixner, Jaroslav Hudousek, Antonín Čech.
Městská rada na svých zasedáních připravovala jednání Zastupitelstva a  vzala na vědomí 
plnění  usnesení  z  jednání  vzniklá,  byla  seznámena  se  stavem  majetku  města,  stavem 
závazků a pohledávek, účtů a pokladny. Schvalovala smlouvy o dílo,  smlouvy o kulturních 
akcích, jmenovací dekrety, složení komisí města,  dotace, dary, nákupy, finanční příspěvky a 
darovací  smlouvy  na  různé  akce,  rovněž  vyřazení  majetku  z  evidence,  realizaci 
vodovodních  přípojek,  cenovou  nabídku  na  nákup  softwaru.  Pověřila  starostu  a 
místostarostu  vedením  sňatků,  určila  den  pro  jejich  konání,  uložila  starostovi  zahájit 
přípravu projektové dokumentace na výstavbu přechodů pro chodce na silnici I. třídy. Vzala 
na vědomí plán zimní údržby, schválila rekonstrukci tří  učeben v ZŠ, opravu podlahy v 
sokolovně, frézování komunikace na náměstí, návrh rozpočtu ZŠ a MŠ.
Schválila  nákup  materiálu na stavební akce, elektronických komponentů,  výdaje a dary 
spojené s oslavami 300 let heroltického kostela, dary pro partnerské akce a odpisový plán.
Rovněž schválila převzetí záštity nad závodem Rampušák a znění kroniky města 2014.
Vzala na  vědomí bezpečnostní  situaci  v působnosti  OOP Zábřeh,  zprávu ekonomického 
úseku o plnění daní,  výpověď smlouvy o nájmu s Českou spořitelnou,  zprávu o plnění 
harmonogramu oprav  a  investic,   fyzickou a  dokladovou inventarizaci  majetku,  přehled 
daňových příjmů. Schválila návrh slunečních hodin, návrh Hlavní inventarizační komise a 
cenovou nabídku Šumperské provozní vodohospodářské komise na odběry a analýzy vzorků 
vod, vzala na vědomí cenové nabídky na výměnu oken v KD.
Městský úřad
Složení :sekretářka: Eva Šatánková, 
              ekonomické oddělení: ekonom Pavlína Minářová, účetní Milana Bartošková, 
              referent Markéta Hudousková
              majetkové oddělení: ing. Pavla Machová
              matrika: Iveta Horvátová
              bytové hospodářství: Václav Haltmar
              Místní hospodářství: Václav Haltmar
              TIC:  Stanislava Smrčková
              knihovna a KD: Květoslava Lakomá
Zaměstnanci  MěÚ plní  úkoly  vzešlé  z  usnesení  Zastupitelstva  a  Městské  rady  a  úkoly 
starosty města.

4. Činnost výborů a komisí

Finanční výbor
Členové  finančního  výboru  na  svých  jednáních  pravidelně  prováděli  kontrolu  pokladní 
hotovosti,  dodržování  oběhu  účetních  dokladů,  oprávněnost  a  průkaznost  jednotlivých 
výdajových položek v hospodaření města Štíty pro celý rok.
Kontrolovali  pokladnu  TIC,  pokladnu  matriky,  pokladnu  účtárny,  bytové  hospodářství, 
nákupy, opravy zařízení, služby a stavbu fotbalové kabiny.
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Dále  bylo  jejich  povinností  kontrolovat  stav  závazků  a  pohledávek  města,  aktuálnost  a 
průkaznost  vymáhání  pohledávek  po  lhůtě  splatnosti  a  sledovat  přehled  o  DPH.  Bylo 
zjištěno, že provedená opatření vůči dlužníkům jsou dostatečná, závazky města jsou hrazeny 
ve lhůtách splatnosti.
Také kontrolovali finance hospodaření v městských lesích, finanční vyhodnocení kulturních 
akcí  a  akcí  pro  partnerství.  K  jejich  povinnostem  patřila  také  kontrola  hospodaření  a 
využívání  finančních  prostředků  TJ  Sokol  Štíty,  a  kontrola  hospodaření  a  účelovosti 
využívání finančních prostředků v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Štíty.
V žádné z těchto oblastí nebyly zjištěny závady.

Kontrolní výbor 
Výbor  na  svých  měsíčních  schůzkách  prováděl  pravidelně  kontroly  plnění  Usnesení 
Zastupitelstva města a pohybu majetku města v jednotlivých měsících. Rovněž kontroloval 
zprávu k inventarizaci majetku a stav výběru poplatků za odpady. Členové zjišťovali plnění 
plánu  oprav  a  investic,  projednávali  výsledky  práce  likvidační  komise.  V  závěru  roku 
provedli kontrolu bytového hospodářství, stavu úhrad za užívání bytů a stavu pohledávek. 
Posledním úkolem bylo vypracování plánu práce pro příští rok.

SPOZ
Všechny v tomto roce narozené děti se svými rodiči  byly matrikářkou pozvány na vítání 
občánků a zápis do pamětní knihy.  Letos se vítání konalo třikrát a celkem bylo zapsáno 31 
nových  občánků.  Slavnostní  pořad  doprovázelo  vystoupení  žáků  ZŠ  vedených  jejich 
učitelkou.
Jako každým rokem bylo blahopřáno jubilantům k jejich výročí – gratulaci obdrželo celkem 
222 občanů.  Jsou zasílány písemné gratulace a pro jubilanty vyššího věku je vyhrazena 
osobní  návštěva  členek  SPOZ.  V obřadní  síni  se  odehrálo  9  občanských  sňatků,  byly 
oslaveny čtyři zlaté svatby.
SPOZ se také podílel na rozloučení s absolventy základní školy a na přivítání nové školní 
vlny – letošních prvňáčků.

Školská a kulturní komise
Komise jednala v průběhu roku na 5 schůzkách, kde projednávala přípravu, organizaci a 
zajištění plánovaných kulturních akcí. Její členky prováděly na těchto akcích pořadatelské 
služby (vystoupení  dvojice  Kamélie na  Štítecké pouti,  divadelní  představení  Medvěd a 
Námluvy, Mikulášská nadílka, Vánoční setkání). 

Komise sociální a zdravotní
V letošním roce byla komise požádána o tři šetření Okresním soudem v Šumperku. Nebyly 
zjištěny žádné nedostatky, o rodinné příslušníky je dobře postaráno. Dále komise vyřizovala 
žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění. U soudu probíhalo další 
řízení o změně opatrovníka, navrženým je Město Štíty. To vykonává funkci opatrovníka již 
pro 5 občanů,  úkolem komise je potom  kontrola příjmů a výdajů svěřené osoby .

Komise redakční
Komise  se  schází  pravidelně  pro  vydávání  Štíteckého listu.  Její  členové  shromažďují  a 
připravují  články  a  zprávy  z  různých  oblastí  města  a  okolí,  rovněž  ilustrace  a 
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fotodokumentaci. Před vydáním každého čísla je veřejnost upozorňována na data vydání a 
žádána o příspěvky. Časopis tiskne vydavatelství VEDUTA Štíty.  

Komise pro partnerství 
Úkolem  této  komise  je  příprava  a  organizace  akcí  spojených  s  partnerstvím  s  městy 
Niemodlin a Belvedere Ostrenze, což v průběhu roku plnila. 

Komise ochrany přírody a krajiny
V roce 2015 bylo v městských lesích vytěženo 2 887,3 m³ dříví s průměrným zpeněžením 
1 147 Kč/m³. Celkový příjem z prodeje dříví činil 3 312 661,5 Kč. Jednalo se převážně o 
úmyslnou těžbu,  podíl  nahodilé  byl  v  důsledku sucha  a  s  tím souvisejícího  namnožení 
kůrovce cca 40 %.
Celkové výdaje města na pěstební činnost byly ve výši 328 795 Kč. Byl proveden úklid 
klestu,  první  zalesňování,  ožínání,  ochrana  proti  zvěři,  výřez  nežádoucích  dřevin, 
prořezávky a další práce.
Zisk za celý rok vykázal částku 2 983 666,5 Kč.

Komise pro přípravu nového územního plánu
Nová  komise  ve  svých  jednáních  započala  přípravu  nového  územního  plánu   a  jeho 
následného schvalování, což představuje termín do konce roku 2018. Byl probrán územní 
systém  ekologické  stability,  prvky  z  územního  plánu  vyššího  územního  celku  a  různé 
územně plánovací podklady. Členové komise se zabývali možnostmi rozšíření ploch pro 
bydlení  a  vytipováním  předimenzovaných  ploch  a  ploch  pro  sport  a  rekreaci.  Byly 
posuzovány plochy smíšené výrobní a zemědělské výroby a změny z výhledové plochy pro 
bydlení. Dne 22.4.2015 bylo usnesením Zastupitelstva města schváleno pořízení Územního 
plánu v souladu s usnesením  § 44 zákona 183/2006 Sb.

5. Osadní výbory

Činnost v obcích

Březná
V osadním výboru pracují: předseda Ing. Ota Wonke, členové Josef Malý a  Jindřich Benda.
SDH  Březná  pořádal  dne  14.3.  Maškarní  ostatkovou  merendu,  21.3.  Dětský  maškarní 
karneval.  Počátkem  května  pořádali  březenští  v  Řáholci  „Pálení  čarodějnic“  a  koncem 
května  Kácení máje. V červenci pozvalo MS Tetřívek své členy a příznivce na Posezení u 
táboráku. 29.8. se v prostorách Řáholce odehrávala Pohárová soutěž SDH. Závěrem roku 
pořádali myslivci svou Poslední leč.

Crhov  
V osadním výboru pracují: předseda Tomáš Hamáček, členové Eva Pecháčková, Bc. Jan 
Švéda.
Spolek Crhovská chasa pořádal dne 8. února Masopust s maškarním průvodem po celé vsi a 
s pochováváním basy. V závěru léta byly  na rozloučenou s prázdninami pozvány do lesa 
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děti  –  prostřednictvím  her  poznávaly  přírodu,  prověřovaly  postřeh  a  šikovnost,  hmat  i 
paměť. Procházka byla zakončena příjemným občerstvením ve Spolkovně.
 Další neobvyklá  akce bylo umístění „Knihovny na zastávce“ v autobusové čekárně. Sbírka 
starších  knih,  police  z  půdy  a  ochotné  ruce  vytvořily  pro  crhovské  čtenáře  místo  pro 
odpočinek  s  knihou,  s  možností  půjčit  si  výtisk  domů  a  pak  jej  zase  vrátit.  Do  nové 
„knihovny“ stále přibývají další knihy a netradiční akce má velký úspěch. 
V červenci  zapálili crhovští tradiční pouťový táborák se soutěžemi a balónky pro děti, s  
pouťovou střelnicí, pokusy na hrnčířském kruhu, občerstvením  a příjemnou muzikou.
Podzim  zaznamenal  pro  crhovské  hned  dvě  akce.  První  z  nich  navazovala  na  loňský 
pamětnický večer  setkáním starších  i  mladších obyvatel  nad dalšími  částmi  crhovských 
kronik, získaných opisem z šumperského archívu. Byl to kouzelný večer objevování starých 
událostí,  zápisů  i  fotografií.  Další  listopadové  setkání  bylo  zaměřeno  zejména  na  děti 
-přírodní  materiály  podzimu ožily  v  rukou malých i  velkých ve  výtvarné  dílně  divadla 
Líšeň. Příjemným zakončením tvořivého odpoledne bylo představení pohádky „ Andělé z 
lesa“ o příhodách malé holčičky.
Na  Štědrý  den  se  dostalo  celé  veřejnosti  pozvání  Crhovské  chasy  na  „Vánoční  hru  o 
narození“ pořádanou ve štíteckém kostele.  Slavnostní  den tak byl ozdoben vystoupením 
herců v tradičním vánočním příběhu, což spolek ještě zopakoval v crhovské Spolkovně na 
den sv. Štěpána.
Čtenáři  Štíteckého  listu  byli  v  několika  článcích  Bc.  Kateřiny  Švédové  seznamováni  s 
historií Crhova.

Heroltice
V osadním výboru pracují : předseda František Haltmar, členové  Petr Beneš, David Kubišta 
a Jana Knápková.
Heroltičtí  občané  pořádali  Tříkrálovou  sbírku  s  výslednou  částkou  4  945  Kč.  V únoru 
uspořádali  Hasičský ples a  Dětský maškarní  karneval.  V dubnu se občané podíleli  na 
úklidu obce při příležitosti Dne Země. Květen byl ve znamení Pálení čarodějnic a Pochodu 
indiánskou stezkou. Modeláři předváděli své modely na červnové přehlídce a také v září na 
Modelářském dnu. V červenci probíhala v několika lekcích Heroltická škola zpěvu.
12. července oslavili občané společně s hosty 300. výročí kostela sv. Jana  Křtitele, slavnou 
mši  celebroval  Mons.  Josef  Hrdlička.  SDH  Heroltice  se  během  léta  zúčastnil  osmi 
hasičských soutěží. V adventním čase proběhl v kostele koncert sdružení Musica Variata 
Olomouc. V prosinci měli občané  možnost uvítat osobní vlak na trati, kde byla po 4 letech 
obnovena  železniční doprava.

6. Hospodaření města

První stranu týdeníku Týden na severu ozdobil dne 20. ledna 2015 titulek:  Štíty prostaví 
milióny korun, dotace nechtějí. Autor článku píše o záměru štítecké radnice prostavět v 
tomto roce desítky miliónů korun bez přispění dotací tak, že většinu prací provede město 
vlastními silami a prostředky. Podle starosty ušetří městská kasa nemalé finance, protože se 
takto  vyhne  předražování  zakázek  stavebními  firmami.  Jeho  recept  na  hospodaření  s 
financemi funguje. Loňský rok město hospodařilo bez jediné dotační koruny a tento způsob 
praktikovaly Štíty i letos.
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Štítecké zastupitelstvo schválilo dne 25.3.2015 na svém 3. zasedání vyvážený rozpočet 
ve výši 42 052 334 Kč.
Hlavní rysy a směry schváleného rozpočtu  pro tento rok se nesly v zásadách:
Vyváženost – město se nezadlužuje a postupně každý rok zadluženost snižuje.
Školství -  finanční podpora – celková rekonstrukce škol, modernizace tříd, výstavba opěrné 
zdi MŠ -oblast, která je investicí do budoucnosti.
Byty ve správě města – modernizace, opravy, při dobrém hospodaření není nutné zdražovat 
nájmy a nabídnout mladým rodinám kvalitní bydlení.
Údržba zeleně – zvýšení kvality péče o veřejná prostranství.
Projektová  činnost -příprava  projektů  městské  knihovny,  hasičské  zbrojnice  Březná, 
veřejného osvětlení v Crhově, vybavení odpadového hospodářství, přecházení na sinici I/43.
Opravy kulturního dědictví -oprava fasády kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích a kříže 
Nejsvětější Trojice v Herolticích.
Sport – dokončení kabin a sociálního zařízení areálu TJ Sokol Štíty.
Kultura  –  Štítecký  jarmark,  Den  Mikroregionu  Zábřežsko,  Setkání  na  pomezí  Čech  a 
Moravy, 300 let heroltického kostela, Štítecká pouť.
Komunikace – dokončení chodníku v Nákladní ulici, dláždění parkoviště na náměstí Míru.

Investiční akce.
1.  Investice - dokončení chodníku v Nákladní ulici                                   1,5 mil. Kč
2.  Investice - dokončení výstavby kabin a sociálního zařízení                   5,5 mil. Kč
3.  Investice - nová čekárna Březná                                                               60 000 Kč
4.  Investice – nákup kropicího a zametacího stroje                                    4    mil. Kč
5.  Oprava fasády kostela Sv. Jana Křtitele v Herolticích                            1,5 mil. Kč
6.  Restaurátorská práce na kříži u kostela v Herolticích                             150 000 Kč
7.  Výměna oken v KD Štíty                                                                         500 000 Kč
8.  Oprava opěrné zdi u MŠ Štíty                                                                  300 000 Kč
9.  Oprava parkoviště a chodníku v horní části náměstí                               500 000 Kč
10. Oprava tří bytů -nám. Míru č.46, 47, Na Pilníku č. 239                         700 000 Kč
11. Oprava prostor matriky MěÚ                                                                   150 000 Kč
12. Oprava tří tříd ZŠ Štíty                                                                             650 000 Kč
13. Investice – nové veřejné osvětlení Crhov                                               280 000 Kč
14. Výměna oken v objektu č.3 nám. Míru a č. 239 Na Pilníku                   200 000 Kč
15. Oprava chatky a oplocení na hřišti Crhov                                               100 000 Kč
16. Oprava bytu č. 3 nám. Míru                                                                     150 000 Kč
17. Oprava střechy MH Štíty a domu č. 239 Na Pilníku                                200 000 Kč
18. Dovybavení odpadového hospodářství Štíty                                            1 mil. Kč

V závěru roku bylo konstatováno, že pomocí rozpočtových opatření hospodařilo Město 
Štíty s příjmy ve výši 56 658 960,92 Kč a výdaji 54 608 980,67 Kč. Po úhradě úvěrů 
činil  čistý zisk za tento rok  140  721,27 Kč.
Konečné  přezkoumání  hospodaření  města  Štíty  bylo  provedeno  pracovnicemi 
krajského úřadu Olomouc ve dnech 21. a 22. března 2016. Nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky. Zastupitelstvo Města Štíty schválilo Závěrečný účet Města Štíty za rok 
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2015 a zprávu o výsledku hospodaření města za rok 2015 na svém 10. zasedání dne 
22.6.2016.

7. Volby
Po rychlém sledu prezidentských, sněmovních, evropských, komunálních a senátních voleb 
se v roce 2015 žádné volby nekonaly. Politickou scénu tohoto roku nejvíce ovlivňovalo dění 
uvnitř politických stran.

8. Významné události ve městě

4.2.   Tříkrálová sbírka -10  tříkrálových skupinek za zpěvu koled vybralo od občanů částku
         27 876 Kč.
8.3.    Masopustní průvod  Crhovské chasy v Crhově.
9.3.   Společný projekt ZŠ a firmy KLEIN automotive v programu PARTNERSTVÍ nazvaný
         „Šikovné ruce“. Cílem je představit technické vzdělání jako perspektivní pro budoucí
          profesi. Firma podporuje projekt materiálně a odborně, zařídila na škole 14 pracovišť
          školní dílny potřebným vybavením.  
9.3.    Do vozového parku města přibylo vozidlo Bokimobil pro úklid komunikací.
9.3.    Poslední rozloučení s farářem Církve československé husitské panem Mgr. Janem
           Sladovníkem, který vykonával bohoslužby ve Štítech.
16.3.   Štítecké tanečnice získaly ocenění a medaile na vystoupení v České Třebové a v
           Praze.
28.3.   Podnikový ples firmy KLEIN automotive s programem a hudbou NOVIOS.

8.4.      V prvním čtvrtletí  byly zrekonstruovány 3 byty v pekárně a 1 byt v domě Na Pilníku
            č. 239, pokračovalo se ve výstavbě fotbalových kabin, zkvalitnil se úklid ulic.
            Byla započata oprava fasády heroltického kostela k 300. výročí jeho vzniku.
18.4.    Celonárodní akce „Ukliďme Česko“. Dobrovolníci sbírali odpadky ve svém okolí,
            uklízeli i žáci ZŠ 22. dubna v rámci Dne Země.
25.4.    Další úspěch štíteckých tanečnic na soutěži Děti fitness v Olomouci. 
7.5.      Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Štíty v rámci projektu „Učíme se pro život“.
17.5.    Májová mše svatá spojená s koncertem Chrámového sboru Březolupy (účastníkem
            přehlídky Cupra Maritima – Musica festivalu v italské bazilice Santuario della Santa 
            Casa).
14.5.    Český den proti rakovině – žáci ZŠ nabízeli žluté kytičky, získali 8 134 Kč.
15.5.    Den otevřených dveří  Bioplynové stanice  v areálu ŽV Březná.
23.5.    Pochod indiánskou stezkou v Herolticích s účastí 45 odvážných, kteří po trase plnili
            různé „indiánské“ úkoly. V cíli je potom čekalo chutné občerstvení.
 30.5.   Štítecký jarmark: vystoupení Big Bandu Lanškroun a skupiny Méďa Band, produkce 
            místní taneční skupiny, vystoupení dětí MŠ a ZUŠ Štíty a taneční dvojice z Vyšehoří
            koncert dua Eva a Vašek, soutěž O nejlepší sváteční koláč Mikroregionu Zábřežsko,
            fotografická soutěž Nejzdařilejší projekty naší obce, stánky s prezentacemi obcí,
            ukázky řemesel, pouťové atrakce. Tenisová utkání, malá kopaná, stolní tenis. 
            Slavnostně proběhlo  svěcení renovované sochy sv. Jana Nepomuckého.
            Jarmark byl uskutečněn jako akce Svazku obcí Zábřežsko za jeho finanční účasti.
5.6.      Dětská minioperka „Karkulka“ žáků ZUŠ Štíty.
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13.6.    Setkání s RC modely v Herolticích sledovalo se zájmem přes 200 návštěvníků.
24.6.    Finále pěvecké soutěže „Rozezpívej Evropu“ pořádané MEIS Štíty
.25.6.    Slavnostní vyřazení absolventů ZŠ – žáci 9. tříd převzali v obřadní síni svá poslední 
             vysvědčení. Za přítomnosti rodičů jim blahopřáli starosta města Bc. Jiří Vogel, 
             ředitel školy PaedDr. Miloš Harnych a jejich učitelé.     
27.6.    Setkání na pomezí Čech a Moravy ve Valteřicích – mše sv. V kostele Povýšení sv.
            Kříže, vystoupení dechové hudby Mistříňanka, zpěváka Wabiho Daňka a Xindla X.
            Prezentace turistické nabídky Olomouckého a Pardubického kraje, atrakce pro děti,
            bohaté občerstvení, myslivecké speciality.
            Akce se konala za  finanční  spoluúčasti  Olomouckého a  Pardubického kraje, pod
            záštitou pardubického hejtmana.
3.7.      Heroltická s.r.o. vyhlašuje  spolu s TIC Štíty 2. ročník soutěže „Rozkvetlé okno“.
4.7.     Pouťový táborák spolku Crhovská chasa na hřišti s hrami, soutěžemi a občerstvením.
5.7.     První ročník Heroltické školy zpěvu s osobnostmi Františkem Černým, primášem
            BROLN a Janem Teleckým, sólistou BROLN.
12.7.    Oslavy 300 let od počátku výstavby heroltického kostela sv. Jana Křtitele – mše sv.
            celebrovaná Mons. Josefem Hrdličkou doprovázená zpívanou mší Missa Brevis v  
            podání Pěveckého sboru Křížkovský z Opavy. Kostel dostává nový vzhled. Je 
            dokončena první fáze renovace fasády, následovat bude oprava věže.
18.7.    Posezení u táboráku v Řáholci na Březné pořádalo MS Tetřívek.
20.7.    Revitalizace sochy sv. Jana Nepomuckého je dokončena – barokní socha světce,
           která je dominantou dolní části náměstí, podstoupila dvouletou obnovu díky podpoře 
           Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Socha vévodí odpočinkovému
           prostoru s lavičkami, okrasnými keři a vodní kaskádou a ve světle reflektorů za noci.
29.8.   14. ročník soutěže požárních družstev o putovní pohár SDH Březná
29.8.   Koncert smíšeného pěveckého sboru AMOC Olomouc ve štíteckém kostele.
1.9.     Zahájení nového školního roku – ve školní budově bylo vedle stávajících žáků při-
           vítáno starostou města, ředitelem školy i třídní učitelkou  i 18 prvňáčků. 
8.9.     Letecký den v Herolticích – 17 modelářů předvedlo své modely početným divákům.
9.9.     Kytarový recitál  jednoho z nejlepších evropských virtuosů Vladislava Bláhy ve ští-
           teckém kostele -  prostor kostela zaplněný  posluchači se rozezněl tóny vážné hudby,
           která potěšila všechny posluchače.
Od 26.9.   moštování ovoce v budově moštárny.
29.9.   Slavnostní otevření nové vlakové zastávky na Červené Vodě Pod rozhlednou.
           Za přítomnosti pardubického hejtmana Martina Netolického a dalších významných
           osobností byla otevřena  zastávka na trase Králíky – Štíty, kudy projel zvláštní vlak.
6.10.   Den otevřených dveří Domova pro seniory Štíty  s  programem, výstavou výrobků
           a přednáškou pana faráře Josefa Altmana.
13.10. Vyhodnocení a odměnění vítězů soutěže Rozkvetlé okno Heroltickou s.r.o.
14.10. 16. ročník celonárodní sbírky Bílá pastelka – provedli studenti SOŠ Zábřeh.
31.10.  Divadelní spolek Václav z Václavova uvedl hry A.P.Čechova Námluvy a Medvěd
            ve štíteckém kulturním domě.
31.10.  Čtení starých kronik v Crhově.
27.11.  Návštěva štíteckých občanů ve zvonařské dílně mistra Josefa Tkadlece v Halenkově,
            kde byli svědky odlévání nového zvonu pro heroltický kostel. 
4.12.    Mikulášská nadílka

12



5.12.    Adventní koncert Musica Variata Olomouc v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích
            na přivítání nového zvonu sv. Václav z dílny mistra J.Tkadlece z Halenkova.
7.12.    Vánoční koncert ZUŠ Štíty s minioperkou  Zdeňka Svěráka O dvanácti měsíčkách.
12.12.  Vánoční setkání s Jiřím Helánem a Liborem Pantůčkem v kulturním domě.
24.12.  Roznášení Betlémského světla skauty ve Štítech, Herolticích, Crhově a na Březné.
24.12.  Živý betlém s otevíráním jesliček a Vánoční hra o narození v podání Crhovské chasy
            ve štíteckém kostele.
 
9. Partnerství města

Niemodlin

Na podzim loňského roku proběhly v Polsku, stejně jako u nás, komunální volby. Do vedení 
města byla zvolena starostkou paní Dorota Koncewicz. 27. června 2015 přijela nově zvolená 
Rada města Niemodlin navštívit  Štíty při pořádání  tradičního  Setkání na pomezí Čech a 
Moravy.
V sobotu  13.  června se  štítecké fotbalové družstvo starší  přípravky pod vedením svého 
trenéra  Pavla  Kohoutka  vydalo  na  sportovní  den  do  Niemodlinu.  Mezinárodního 
fotbalového turnaje  se  zúčastnilo  pět  družstev  s  následujícím umístěním:  Pražmo (ČR), 
Vechelde (Německo), Niemodlin (Polsko), Štíty, Grazce (Polsko). 
Ve dnech 9. a 10. září  přivítali  štítečtí  občané mezi sebou niemodlinské radní v čele se 
starostkou paní Dorotou Koncewicz. Během dvoudenního setkání si hosté prohlédli krajské 
město  Olomouc,  baziliku  na  Svatém  Kopečku  a  vyslechli  kytarový  koncert  virtuosa 
Vladislava Bláhy ve  štíteckém chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Na pracovní večeři se 
sešli  se  štíteckými  zastupiteli  a  hovořili  o  možnostech  budoucí  spolupráce,  která  bude 
spočívat zejména ve vzájemných sportovních utkáních, možné součinnosti hasičských sborů 
a vzájemných návštěvách. Další den prošli hosté naše město, navštívili základní i mateřskou 
školu,  Acrobatpark,  sportovní  areál  a  radnici,  kde  proběhla  prezentace  firmy  KLEIN 
automotive.
Setkání podpořil finančním příspěvkem Olomoucký kraj.
V závěru roku vyhlásilo město Niemodlin již 6. ročník polsko-české gastronomické soutěže 
o nejlepší pokrm z ryb – Svátek kapra – Karpik 2015.  Ze Štítů bylo předloženo pět rybích 
pokrmů, z nichž hranolky z kapra paní Jany Tejklové získaly první místo.

Belvedere Ostrenze

Po loňské návštěvě italských partnerů u nás následoval krátkodobý pobyt štíteckých občanů 
v Belvedere Ostrenze ve dnech 17.8. -20.8.2015. 
Setkání s italskými přáteli se konalo u příležitosti 70. výročí konce II. světové války. Na 
mezinárodní konferenci, které se zúčastnili kromě Čechů a Italů také Francouzi, měl hlavní 
projev   starosta  Štítů  pan   Jiří  Vogel,  promluvil  také  zástupce  Belvedere  Ostrenze  a 
francouzského města  Saint  Pal  de  Chalencon.   Italští  přátelé  pořádali  k  této příležitosti 
mezinárodní výtvarnou soutěž. Její zadání spočívalo ve vytvoření návrhu poštovní známky 
tematicky se vztahující  k 70.  výročí  konce II.  světové války.  Ze Štítů  se svými návrhy 
účastnili žáci Jan Knápek a Jaroslav Švéda a oba jejich obrázky byly oceněny. 
Během pobytu se štítečtí  hosté seznámili  s  životem italských rodin,  sledovali  exkurzi  v 

13



sirných  dolech  a  ve  vinařství,  prohlédli  jeskyni  Grotte  di  Frasassi,  navštívili  přímořské 
letovisko Senigallia a historické město Serra de Conti.
Vzájemné setkání posílilo přátelství mezi občany zúčastněných měst.
Při svém zářijovém pobytu v České republice zavítala do Štítů bývalá starostka Belvedere 
Ostrenze Monika Moriconi s rodinou. Právě ona stála v čele města v době podpisu smlouvy 
o partnerství v roce 2008. Tehdy očekávala narození dvojčátek a tak se do Štítů dostala až 
letos.  Bylo  to  dojemné  setkání  a  paní  Monika  neskrývala  obdiv  nad  budováním  a 
investicemi v našem městě.

10. Policie

Zpráva o bezpečnostní situaci v naší oblasti uvádí, že v katastru města Štíty došlo v roce 
2015 ke spáchání celkem 10 trestných činů. V 7 případech byly objasněny, u zbývajících 3 
doposud policie pátrá po pachateli.  Ve srovnání s  rokem předchozím se jedná o snížení 
trestné činnosti  o 3 skutky. V přestupkovém řízení bylo řešeno 47 skutků, což znamená 
navýšení  o  12  případů  oproti  loňsku.  Příčinou  řízení  byly  přestupky  v  dopravě,  proti 
veřejnému  pořádku,  narušení  občanského  soužití  a  drobné  majetkové  přestupky.  V 
blokovém řízení bylo na Štítecku uděleno 33 pokut.
Příčinou zkvalitnění bezpečnostní situace bylo   zlepšení preventivní činnosti a organizování 
vlastních bezpečnostních akcí policie. Policisté také zabezpečovali bezproblémový průběh 
společenských akcí – Den Mikroregionu Zábřežsko, Štítecký jarmark, akce v Akrobatparku 
a závod Rampušák.
Největším problémem  lokality je každoročně řešená sjízdnost silnic v zimním období. Této 
problematice bude i nadále věnovaná pozornost ve spolupráci s dopravní policií a správou 
silnic. Trvalé řešení tohoto problému je bohužel zatím v nedohlednu.

11. Ostatní instituce

Římskokatolická farnost ve Štítech

Tříkrálová sbírka proběhla ve dnech 2. -  11.1.2015 a vynesla ve Štítech 27 876 Kč, na 
Březné 3 946 Kč, na Bukovici 6 465 Kč, v Crhově 3 823 Kč a v Herolticích 4 945 Kč. 
Celkový výtěžek za děkanát činil 1 276 851 Kč.
Svátky a slavnosti probíhaly podle pastoračního plánu farnosti, který je vždy vyvěšen  na 
nástěnce  ve  farním  kostele.  Jednotlivá  společenství  růžence,  modlitby  matek,  ženy 
obstarávající  výzdobu kostela  a  schola,  které  připravily  důstojnou oslavu velikonočních 
svátků,  svátků Božího Těla,  svatodušních svátků,  pouti  a hodů ve Štítech,  Herolticích a 
Crhově a hlavně svátků vánočních. Po delší době se ve Štítech 7. června, v neděli po mši 
sv.,  konal průvod Božího těla s  dechovou hudbou a družičkami ke čtyřem vyzdobeným 
oltářům kolem farního kostela. Dne 21. června se konal na farním dvoře farní den s bohatým 
občerstvením, harmonikou a pěkným  počasím. Účastnilo se ho asi 40 farníků a všem se zde 
líbilo.
Poutě farníků:  11. dubna Děkanátní pouť za rodiny, kněžská a řeholní povolání na Hoře 
Matky Boží v Králíkách, slavnostní mši svatou celebroval arcibiskup olomoucký Mons. Jan 
Graubner a kněží děkanátu.
V pondělí 28. září se konala tradiční pouť na Horu Matky Boží a Králík. Odpoledne mohli 
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farníci navštívit Svatováclavský koncert Českého chlapeckého sboru Boni pueri, komorní 
filharmonie Pardubice s britskou sopranistkou. Následovala mše sv. sloužená P. Josefem 
Altmanem. 
Významnou akcí byla oprava fasády kostela sv. Jana Křtitele. 1. etapa oprav byla ukončena 
při příležitosti oslav 300 let od založení kostela při slavnostní mši v neděli 12. července,  
kterou  celebroval  biskup  Mons.  Josef  Hrdlička.  Liturgii  doprovázel  Pěvecký  sbor 
Křížkovský z Opavy svým hudebním ztvárněním mše Missa Brevis. Účastnilo se mnoho 
významných osobností města Štíty, zástupců firem, které se podílely na opravě a farníci ze 
Štítů a širokého okolí.
Koncerty ve farnosti. 
17. května doprovodil liturgii mše sv. chrámový sbor Březolupy a  odpoledne  koncertoval 
pro přítomné návštěvníky. Produkce  sboru byla velkým zážitkem.
Pěkným zakončením prázdnin byl v sobotu 29. srpna koncert smíšeného pěveckého sboru 
AMOC z Olomouce. 9. září se konalo ve štíteckém chrámu  vystoupení jednoho z nejlepších 
evropských kytaristů Vladislava Bláhy.
27. listopadu se někteří farníci s P. Josefem účastnili odlití zvonu pro kostel v Herolticích ve 
zvonařské dílně mistra Josefa Tkadlece v Halenkově.
5.  prosince  se  v  kostele  sv.  Jana  Křtitele  v  Herolticích  konal  koncert  Musica  Variata 
Olomouc, jehož výtěžek byl věnován na údržbu kostela. Byl zde umístěn již odlitý zvon, 
který byl nazván zvonem usmíření a jménem Václav.
Spolek Crhovská chasa zahrál  na Štědrý den ve farním kostele Vánoční hru o narození. 
Následovalo  Otvírání  betléma  a  oživení  jesliček  se  soutěží  o  dárečky  pro  děti.  Slavná 
půlnoční mše byla 24. prosince ve 22 hodin. Doprovázela ji místní schola.
Opravy ve farnosti: oprava fary 186 000 Kč, fasáda heroltického kostela 1 397 000 Kč z 
dotace města, pořízení zvonu 254 000 Kč ( z toho dary 205 000 Kč).

Domov důchodců

V této instituci vznikl nový orientační systém. Proběhla modernizace osvětlení v prostorách 
budovy.  Během měsíce  června byla  vyměněna  okna v  1.  patře  a  pokoje  uživatelů  byly 
vymalovány  podle  jejich  přání.  V  červenci  bylo  na  pořadu  vybavení  nábytkem  a 
vytapetování  „Dobového koutku“.  Od listopadu bylo  navázáno vzájemné mezigenerační 
setkávání s dětmi 3. Základní školy Zábřeh. Širší spolupráce byla také navázána s místním 
panem farářem,  se  kterým se  klienti  setkávají  na  pravidelných  schůzkách  –  zejména  v 
období křesťanských svátků. Od nového roku je vydáván „Domovský časopis“, který si 
zájemci  mohou  přečíst  každé  čtvrtletí  na  webových  stránkách.  Tradičně  proběhla 
Svatomartinská slavnost v kulturním domě.

Dětský domov

Na počátku roku 2015 bylo v dětském domově 23 dětí,  funkci  vedoucího zastává  pan 
Martin Prušek.
V červnu úspěšně ukončil maturitou studium na střední škole jeden z chovanců a byl přijat 
na vysokou školu v Pardubicích. Další z dětí absolvoval zápis do první třídy.
V domově fungovaly tři rodinné skupiny s maximálním počtem 8 dětí a jeden startovací byt. 
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O chovance pečoval nadále stejný kolektiv 11 pedagogických pracovníků a 3 provozních 
zaměstnanců. Jejich cílem bylo neustále se snažit zpestřit dětem pobyt v domově různými 
akcemi.  Tradičně  se  vyráželo  na  lyžařské  výcviky  a  výlety.  Návštěvy  muzeí,  krytých 
bazénů, výstav či různé soutěže připravili pro děti nejen zaměstnanci domova, ale i spousta 
různých  sponzorů  a  přátel.  Například:  návštěva  u  hasičů,  prohlídka  hradu  Potštejna, 
návštěva biofarmy, pořádání Dne Země, turistika, akce „Ukliďme svět“, prázdninové pobyty 
na Pastvinách, Velkých Pavlovicích, Strážné, tvrzi Orlice, prohlídka  Aquatery Olomouc, 
návštěva keramické dílny, koncert v Havlíčkově Brodě.
Konec roku byl společně oslaven vánoční besídkou s posezením s přáteli a sponzory.
Byla budována nová krytá terasa, vyráběn nábytek, upravovány pokoje. Děti byly vedeny k 
samostatnosti, k vlastní obsluze a pomoci ostatním. V současné době se starají o veškeré 
domácí práce, včetně nakupování a přípravy potravin. V zařízení nepracují žádné uklízečky, 
kuchařky, pradleny ani švadleny, děti si vše obstarají samy.
V závěru roku 2015 2 děti navštěvovaly mateřskou školu, 6 dětí  základní školu, 5 chovanců 
je žáky praktické školy, dalších 8 studuje na  odborných učilištích, 1na střední škole a 1 na 
škole vysoké. 
Charita 
Ošetřovatelská  služba  Charity  Zábřeh  poskytovala  v  štíteckém  regionu  svou  péči  8 
pacientům. Bylo provedeno 183 ošetřovacích návštěv, z toho 31 ve dnech pracovního volna 
a klidu. V rámci návštěv byly prováděny převazy ran,  rehabilitace,  odběry biologického 
materiálu (nejčastěji  odběry krve),  měření krevního tlaku. Pro jednoho klienta prováděla 
rehabilitační službu terénní fyzioterapeutka Charity Zábřeh.
Celkem bylo  v  péči  Charitní  pečovatelské  služby  13 klientů.  Devíti  z  nich  byly  pouze 
dováženy obědy, ostatní využívali i  služeb v hygieně, nákupech a úklidu.
………………………………………………………………………………………………
Humanitární pracovnice Charity Olomouc navštívila na podzim vesnici Baie de Henne na 
Haiti, kde žijí dvě  děti podporované štíteckými občany. Za podporu a finanční pomoc byl 
Štítům vyjádřen veliký dík. 
Po dobu adventu a  vánočních svátků probíhala v kostele ve Štítech sbírka na pomoc dětem 
trpícím podvýživou s názvem Vánoční hvězda dětem. Sbírka se konala pod záštitou Nadace 
Unicef.

12. Průmysl
KLEIN automotive s.r.o.
Do roku 2015 vstoupila firma pod novým názvem KLEIN automotive s.r.o. Změnilo se i 
firemní  logo  a  webové  stránky  dostaly  novou  podobu.  Formálně  tak  skončilo  pětileté 
období, kdy firma nesla název obou původních majitelů, přestože stoprocentním majitelem 
je již od roku 2010 pouze pan Petr Klein.
Z pohledu obchodu a výroby byl rok 2015 velmi úspěšný a navázal tak na předchozí roky. 
Významným  prvkem,  ovlivňujícím  dění  roku  2015,  byla  implementace  nového 
informačního  systému  SAP.  Mimo investiční  náročnosti  si  vyžádala  i  posílení  lidských 
kapacit a transformování velké řady interních procesů. Samotné spuštění provozu SAP bylo 
z důvodu neúspěšných integračních testů posunuto na polovinu roku 2016.
Největší brzdou dalšího rozvoje společnosti jsou lidské zdroje. Na trhu práce již není pouze 
nedostatek technicky vzdělaných lidí, ale lidí obecně. Je stále těžší zajistit  personál i  do 
operátorských profesí  u  strojů.  Region i  celá  ČR pociťuje  tento nedostatek velmi  silně.  
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KLEIN automotive reaguje navyšováním mezd a náborem pracovních sil v Polsku. Stav 
zaměstnanců k 31.12.2015 je 740.

ZEAS Březná a.s.
V tomto roce uzavřela akciová společnost již 22. rok hospodaření, které skončilo účetním 
ziskem 10 245 077 Kč (oproti  loňskému roku jde o pokles o 35,7 %).  Hlavní příčinou 
propadu bylo snížení realizační ceny mléka.
Mlékárně  Agricol  s.r.o.  Polička  bylo  prodáno  4  290  340  l  mléka  o  tučnosti  4,18  % s 
průměrným obsahem bílkovin 3,6% ( v porovnání s rokem 2014  to bylo o 199 549 l více).
Prodej čerstvého mléka v mléčném automatu klesl na 70 l  denně, celkový prodej 25 006 l 
znamená pokles o 18%. Mléko je pod pravidelnou veterinární a hygienickou kontrolou.
Průměrná realizační cena činila 8,301 Kč/l (pokles o 16,7%),přičemž nákladová cena byla 
8,349 Kč/l (pokles o 2,8%). Roční průměrná užitkovost byla 6 806 l mléka na dojnici (102% 
loňska). Byla dosažena tržnost mléka 98%.
V tomto  roce  bylo  prodáno  157,9  tun  masa  v  průměrné  ceně  59,147  Kč/kg  (111,9  % 
minulého roku) a 662,7 tun obilí za průměrnou cenu 3 968 Kč/t. Vyrobilo se 1 880,4 tun 
obilovin při průměrném výnosu 4,894 t/ha ( meziroční pokles o 572,5 t, hektarový výnos se 
snížil na 86,8%, rovněž osetá plocha se snížila na 384 ha, tj. o 11,7 %).
Ceny rostlinných výrobků vzrostly u obilovin o 7,3%, u olejnin o 10,5%.
Obiloviny byly prodány v průměru za 3 968 Kč/t při průměrných nákladech 4 080 Kč/t.
Bioplynové stanice při maximálním instalovaném výkonu 526 kW vyrobily 4 412 MWh 
elektřiny, z čehož vlastní provoz BPS spotřeboval 592, provoz ŽV Březná 311  na 2227 tun 
kukuřičné siláže, 5 203tun travní siláže a 8 593tun  hnoje. 3 510 MWh bylo prodáno. 
Byl  pořízen nový dlouhodobý majetek za  13 082 tis.  Kč – pozemky za  6 188 tis.  Kč, 
zemědělské stroje za 6 728 tis. Kč, plemenný býk za 92 tis. Kč, výpočetní technika za 45 tis. 
Kč a regál na nádobí za 29 tis. Kč.
ZEAS zaměstnává celkem 72 pracovníků.

ZK KOVOVÝROBA Žerníček
V posledních dvou letech prošla firma celou řadou změn. Je stabilní, má dostatek zakázek a 
pravidelně investuje do nových technologií.  Kopíruje vzestupnou ekonomickou situaci v 
celé Evropě. Hlavní doménou je výroba kovových logistických palet. Pro firmu je klíčový 
automobilový trh, který stále sílí. Firmě se dostalo ocenění podniku Škoda Auto, kde byla v 
roce  2015  vyhlášena  za  jednoho  z  hlavních  dodavatelů  logistických  palet.  Dalšími 
zákazníky jsou  koncerny značek Mercedes, BMW, Audi, Porsche atd. 70 % produkce firmy 
míří do zemí EU.  I v roce 2014/15 byly investovány nemalé částky do nových technologií 
-dva  svařovací  roboty,  Fiber  laser,  ohraňovací   CNC  lis.  Byla  provedena  kompletní 
rekonstrukce  výrobní  haly  a  jejího  okolí  (asfaltové  cesty  kolem  firmy,  oplocení  ), 
vybudovány nové šatny a zázemí pro zaměstnance.
Největším úskalím se jeví zajištění kvalifikovaných zaměstnanců. Problémem se jeví naše 
lokalita, kde se mladší občané raději stěhují do větších měst. Zaměstnanci potom dojíždějí i 
z větších vzdáleností.
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13. Školství

Základní škola a mateřská škola Štíty
Výuka a výchova v mateřské škole je vedena podle vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání „Učíme se hrou“, v základní škole podle programu „Společně pro život“ pro 
základní vzdělávání. Počet žáků  – 250 v ZŠ, 70 v MŠ.
Během školního roku proběhly všechny tradiční akce – projekt Český rok, Dětský karneval, 
pořad   Ahoj  léto,  projekt  „Učíme  se  pro  život“  spojený  s  Dnem  otevřených  dveří, 
cyklistický  závod  Rampušáček,  divadelní  představení,  karneval  v  MŠ,  projekt  primární 
prevence, společenská výchova, lyžařský výcvik, soutěže v ZŠ i v MŠ.
Dále pokračovala zájmová činnost – 6 zájmových útvarů v ZŠ (kromě tradičních také nově 
kroužek elektrotechniky ve spolupráci s VOŠ a SOŠ Šumperk), ve kterých pracovala více 
než polovina žactva.
V  MŠ  tradičně  probíhaly  nadstandardní  aktivity  –  mažoretky,  country  tance,  zpěv,  ve 
kterých se děti velmi úspěšně účastnily veřejných vystoupení. Fungoval  Klub Batole, ve 
kterém se budoucí žáčci seznamovali s prostředím školky.
Ve spolupráci s SPC Šumperk – Schola Viva o.p.s. pokračovala činnost logopedické péče 
pro děti MŠ i ZŠ.
S velkým úspěchem se setkaly jazykové vzdělávací pobyty žáků ZŠ v zahraničí financované 
z dotace MŠMT – 20 žáků v Anglii, 10 žáků v Německu.
Pokračovala spolupráce školy a firmy KLEIN automotive s.r.o. v projektu „Partnerství“- 
žáci jsou vyučováni v nově nadstandardně vybavených dílnách (další vybavení získala škola 
z dotace MŠMT). Byla posílena hodinová dotace pro technické vzdělávání. V této oblasti 
pokračuje spolupráce s VOŠ a SOŠ Šumperk
Žáci  MŠ i  ZŠ  dosáhli   cenných  úspěchů v  soutěžích  –  florbal,  anglická  konverzace,  
zeměpisná olympiáda, výtvarné soutěže.
Pokračuje spolupráce s partnery z polského Niemodlinu a italského Belvedere Ostrense – 
společné  sportovní  akce,  korespondenční  komunikace  mezi  žáky  školy  a  italskými 
kamarády. 
K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 25 dětí, zapsáno bylo 20 žáků.  Také v mateřské škole – 
bylo zapsáno pouze 21 přihlášených – mohlo být vyhověno všem žádostem.
Pokračovalo vydávání školního časopisu „Záškolák“.
Byla provedena komplexní rekonstrukce tří učeben v 1. a 2. podlaží, započata první etapa 
rekonstrukce  bývalého  služebního  bytu  na  prostor  pro  zájmové  vzdělávání,  dokončena 
výměna všech oken v budově ZŠ a byl rekonstruován školní rozhlas.

Základní umělecká škola Štíty
V roce 2015 bylo v ZUŠ vyučováno 55 žáků, kteří navštěvovali výuku hry na klavír, kytaru, 
elektronické klávesové nástroje, bicí, klarinet, zobcovou flétnu a učili se zpěvu.
Během roku bylo provedeno několik vystoupení  – v programu  Štíteckého jarmarku,  v 
červnu koncerty pro žáky škol a pro veřejnost, v prosinci  vystoupení na Mikulášské nadílce 
a  koncertech  vánočních.  V  prostorách  obřadní  síně  na  radnici  proběhly  besídky  žáků 
pěveckého a kytarového oddělení. Na podzim navštívili žáci Prahu, kde vyslechli koncert 
Karneval zvířat
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14. Kultura

Městská knihovna
V tomto roce registrovala MěK 201 čtenářů (z nichž je 53 dětí do 15 let), kteří si zapůjčili  
13  087  knih,  a  728  uživatelů  internetu.  Výrazně  přibývá  prolongací  výpůjček,  protože 
čtenáři  častěji  využívají  k  prodlužování  výpůjček   on-line  katalog,  zároveň si  rezervují 
požadované  tituly  a  zjišťují  aktuální  knižní  novinky.  Přístup  do  knihovny  po  starém 
schodišti je pro starší čtenáře náročný. Také z tohoto důvodu je naplánován přesun knihovny 
do jiných prostor. V tomto roce se nepodařilo zahájit plánovanou opravu budovy č. 12. Byl 
již zpracován projekt, ale pro pozdržení stavebního povolení se rekonstrukce přesouvá na 
rok 2016.
MěK je pověřena výkonem regionálních funkcí a zajišťuje provoz pro sedm knihoven v 
okolí jako v minulých letech.
V letošním roce si  čtenáři  vypůjčili  8 922 monografií  a  4 165 periodik.  Do 7 místních 
knihoven bylo dovezeno 1 115 svazků a odvezeno 1 109 svazků v rámci cirkulace knih.
Pět knihovnických lekcí  pořádaných ve spolupráci se ZŠ a MŠ vyslechlo 128 žáků, 23 
zájemců  navštívilo  dvě  besedy.  V domově  důchodců  proběhlo  „Čtení  povídek“  pro  13 
seniorů.
V roce 2015 navštívilo a bylo v MěK Štíty obslouženo  3 537 návštěvníků.
V knihovním fondu přibylo  231 svazků z  rozpočtu  města,  54  svazků z  projektu Česká 
knihovna,  44  knižních  darů,  147  svazků  z  výměnných  fondů  Olomouckého  kraje  a  70 
svazků  z  finančních  příspěvků  okolních  obcí.  Celkem  bylo  knihovnicky  zpracováno  a 
zkatalogizováno v programu KpwinSQL 572 svazků v hodnotě 108 118 Kč.
Záznamy o knihovním fondu knihovnického střediska Štíty jsou veřejnosti k dispozici na 
adrese  www.stity.cz sekce  Knihovna  v  elektronickém katalogu  OPAC.  Tohoto  katalogu 
využilo dalších 7 386 virtuálních návštěvníků. Aktuální měsíční statistiky a informace pro 
čtenáře jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.stity.cz sekce Knihovna, kde 
bylo zaznamenáno celkem 1 426 návštěv.

Kulturní události 2015
7.2. 2015           Masopust v Crhově  - Crhovská chasa
7.2. 2015           Hasičský ples – SDH Heroltice
13.2.-13.3.        Vernisáž a výstava obrazů Jarmily Krňávkové „Zpět z nebe na zem“
21.2. 2015         Myslivecký ples MS Tetřívek Štíty
14. 3.2015         Dětský maškarní karneval Štíty
14. 3.2015         Maškarní ostatková merenda – SDH Březná      
18.3. 2015         Koncert žáků ZUŠ v obřadní síni - Štíty
21. 3 2015         Dětský karneval  SDH Březná
28. 3.2015         Firemní ples KLEIN automotive
2. 5. 2015          Pálení čarodějnic – Řáholec Březná
7.-10.5.2015     Sportovní a taneční soustředění Heroltice 
17.5. 2015        Odpolední koncert Březolupského chrámového sboru – kostel Štíty
23.5. 2015        Heroltický máj – Pochod indiánskou stezkou – SDH
30.5. 2015        Štítecký jarmark a Mikroregion Zábřežsko
30.5. 2015        Kácení máje – Řáholec SDH Březná
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2. a 5.6.2015    Koncerty ZUŠ pro školy a veřejnost -Štíty
13.6. 2015        Letecký den – Heroltice
17.6. 2015        Koncert ZUŠ v obřadní síni – Štíty
20.6. 2015        Rampušák -Štíty, diskotéka Evropa II
24.6. 2015        Dětské vystoupení Ahoj léto – Štíty
24.6. 2015        Pořad MEIS Štíty Rozezpívej Evropu
27.6. 2015        Setkání na pomezí Čech a Moravy -Mistříňanka, Wabi Daněk, XINDL X
4.7. 2015          Pouťový táborák - Crhovská chasa
5.7. 2015          Heroltická škola zpěvu – Cimbálovka
12.7.2015         Oslava 300. výročí kostela v Herolticích – koncert pěveckého sboru 
                         Křížkovský Opava
18.7. 2015        Táborák MS Tetřívek – Březná
16.8. 2015        Štítecká pouť – koncert skupiny KAMELIE
29.8. 2015        Pohárová soutěž SDH Březná
29.8. 2015        Koncert pěveckého sboru AMOC Olomouc – kostel Štíty
5. 9. 2015         Letecký den Heroltice
9. 9. 2015         Kytarový recitál doc. Mgr. Vladislava Bláhy – kostel Štíty
26.10.2015       Hallowen ZŠ a MŠ Štíty
31.10.2015       Divadelní spolek Václav Václavov – představení – Štíty
7.11. 2015        Poslední leč MS Tetřívek
13.11.2015       Svatomartinská slavnost Domova důchodců Štíty 
4.12. 2015        Mikulášská nadílka – Štíty
5.12. 2015        Adventní koncert Moravské filharmonie Olomouc . Kostel Heroltice
7.12. 2015        Vánoční koncert ZUŠ pro školy a veřejnost
12.12.2015       Zábavný vánoční pořad J.Helána a Z. Pantůčka Štíty
22.12.2015       Vánoční besídka Skautů Skalička Zábřeh – Štíty
24.12.2015       Vánoční hra Živý betlém a otvírání jesliček Crhovské chasy -kostel  Štíty
26.12.2015       Živý betlém v Crhově
26.12.2015       Poslední leč MS Tetřívek      

15.  Zájmové organizace

Sbor dobrovolných hasičů Štíty

Členskou základnu SDH Štíty činilo v tomto roce 31 členů a je snahou celého kolektivu 
základnu rozšiřovat. Být hasičem je hlavně o práci, odvaze a ochotě pomáhat bližním.  Lidí 
schopných a  ochotných dělat takovou  dobrovolnou práci v hasičských sborech není mnoho 
a přitom je práce těchto sborů tak důležitá a nutná.
Zásahová jednotka SDH měla 13 členů a je zařazena do kategorie JPO 2, což znamená 
poloprofesionální  jednotku.  Během roku provedla 49 zásahů – 8 požárů,  13 dopravních 
nehod, 22 případů technické pomoci občanům a 6 případů ostatní pomoci městu.
Sbor  uspořádal  na  místním hřišti  dvě  soutěže v požárním sportu  –  okrskovou soutěž  o 
postup do okresního kola a  soutěž o pohár SDH Štíty.
Soutěžní družstvo se zúčastnilo 26 soutěží, z toho 16 jich  bylo  zařazeno do Velké ceny 
okresu Šumperk. Získalo 2. místo ve Štítech, v Okresním kole  obsadilo 10. místo, ve Velké 
ceně bylo na 11. místě se ziskem 165 bodů.
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Členové zásahové jednotky navštívili se svou technikou mateřskou a základní školu, kde 
dětem představili činnost sboru a tím prováděli propagaci a nábor nových členů. 
Podle Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru zajišťuje HZS Šumperk 
nebo  Zábřeh   školení  členů,  kterého  se  štítečtí  hasiči  pravidelně  zúčastňují.  Je  hlavně 
zaměřeno na dopravní nehody.
Ve sboru je prováděna údržba a testování zásahové techniky.
Byl  pořízen  nový  materiál  –  hadice,  zásahový  rozdělovač,  požární  proudnice,  kulové 
ventily,  páteřní  rám, pákové kleště,  zásahová obuv,  bezpečnostní  pásy a další  potřeby v 
celkové hodnotě 80 000 Kč.  Převodem byly získány 3 zásahové obleky s přilbami. Opravy 
vozidel jsou prováděny nákladem města.
Poděkování patří všem členům SDH a také městu Štíty a TJ Sokol za podporu sboru.

Skautský oddíl Hledači

V oddíle pracovalo 49 registrovaných členů, vůdcem oddílu je mnoho let Luboš Skácel.
V lednu přijelo na družební návštěvu 50 skautů z družebního oddílu Marjan z chorvatského 
Splitu. Přátelství s nimi trvá již od roku 2007 a je naplňováno společnými akcemi, výlety a 
návštěvami. Marjanovci bydleli v Herolticích, lyžovali na sjezdovkách a v závěru návštěvy 
oslavili společně s Hledači 60 let trvání svého oddílu.
Duben byl ve znamení střediskové výpravy na Nové Hrady. I za nepříznivého počasí se 
konala soutěž ve vaření guláše a družina Studýňáci získala 3. místo.
1. května se na Zábřežském jarmarku všechny oddíly střediska Skalička-Zábřeh  spojily ke 
stavbě obřího indiánského tee-pee, ve kterém byla jídelna s makrelami pro děti i dospělé. 
Pro malé diváky byly také připraveny zábavné hry.
V červnu se Hledači na pozvání chorvatských skautů z oddílu Poseidon zúčastnili  jejich 
projektu „BlueSports“. 13 dnů na ostrově Hvar u městečka Jelsa pro účastníky ze tří zemí – 
Česka, Rumunska a Chorvatska – bylo plných sportu, zábavy a přátelství. Jedním z hlavních 
cílů projektu bylo povzbudit  mladé lidi  k  účasti  ve   sportovních aktivitách spojených s 
mořem a  zdravým životním stylem.
Letošní tábor se konal v Drozdově, kde se střídali skauti z Horních Studének a Štítů. Náplní 
tábora bylo téma „Egypt“. Plno her i pochoďák střídala také práce, zábavu představovala 
noční hra na oživení mumie či její polapení. 
Koncem srpna organizoval štítecký oddíl ve spolupráci s šumperskými skauty mezinárodní 
projekt Zero2Hero. Z Chorvatska, Slovinska, Rumunska i Česka přijelo do Kunčic na chatu 
Junior  téměř  40  skautů.  Projekt  byl  zaměřen  na  zhoršující  se  čtenářskou  gramotnost. 
Všechny cíle projektu se podařilo naplnit díky snaze a dobrého zapojení všech účastníků. 
Všichni odjížděli spokojeni s novými poznatky.
V září hodnotily všechny oddíly svou celoroční činnost na střediskovém ohni v Zábřehu.
Hledači se zapojili do celostátní akce „Společně proti leukémii“ svou aktivitou při službách 
na  benzinové  pumpě.  Získaná  finanční  částka  4308  Kč  byla  zaslána  na  Nadaci  pro 
transplantaci kostní dřeně.
V říjnu se několik členů oddílu zúčastnilo osmidenní výměny mládeže v rámci projektu 
„Erasmus+“ v  chorvatském Solinu.  32  mladých lidí  ze  Slovinska,  Chorvatska,  Česka  a 
Rumunska se zapojilo do 1. etapy projektu „Mlad za samozaposlijv“, která byla zaměřena 
na  spolupráci mladých v rámci zvýšení schopnosti najít si práci. 2. etapa proběhne v roce 
2016.
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17.11. zaplanul u Jöklovy skály tradiční „Poslední oheň“.  Zazněla skautská hymna, byli 
přivítáni noví členové a další 4 složili skautský slib. Závěr roku 2015 byl oslaven vánoční 
besídkou v kulturním domě. Na Štědrý den zajistili skauti roznášení Betlémského světla.   P 
po Štítech, Herolticích, Březné a Crhově a také v hospici na Laudoně.

Myslivecké sdružení Tetřívek

V roce 2015 mělo sdružení 23 členů a 4 stálé hosty. Na březnové výroční schůzi odstoupil 
Jaromír  Švéda  z  funkce  předsedy  a  na  jeho  místo  byl  zvolen  Pavel  Bartoň.  Funkce 
místopředsedy  se  ujal  Vlastimil  Kulhánek.  Podle  nového  občanského  zákoníku  se  MS 
transformovalo během roku na Myslivecký spolek Tetřívek Štíty z.s.
V průběhu roku  se  spolek  rozloučil  se  zesnulými  členy  Janem Pospíšilem a  Vojslavem 
\Drlíkem.
Z mysliveckých akcí byly pořádány dva hony, Myslivecký ples a táborák na Březné.
Bylo uloveno 37 ks srnčí zvěře, 52  divočáků, 1 jelen a 1 laň, 4 jezevci, 34 lišek, 4 zajíci na 
honu a 23 divokých kachen. Všichni členové se aktivně podíleli na přikrmování zvěře v 
období nouze.
 Několik členů se aktivně věnovalo chovu a výcviku mysliveckých psů. Stálý host spolku 
Jaroslav Hudlík byl zvolen předsedou okresní kynologické komise. Eva Dušková se stala 
vedoucí mysliveckého kroužku a psala články o myslivosti do Štíteckého listu. 
16.Turistické informační centrum

Hlavní činností TIC je bezplatné poskytování informací veřejnosti a shromažďování údajů 
za účelem vytváření komplexní a aktuální databanky cestovního ruchu dané oblasti. Tyto 
informace  poskytuje  TIC  veřejnosti  verbálně,  telefonicky  i  prostřednictvím  tiskovin  či 
internetu. Nabízí také doplňkové služby související s cestovním ruchem.
Informační centrum ve Štítech navštívilo v roce 2015 3 936 osob, z toho 35 zahraničních 
turistů. Nejžádanějšími službami byly kontaktní informace na instituce, obchody a služby, 
kopírování pro veřejnost, předprodej vstupenek na kulturní akce v místě i okolí a možnost 
využití internetu.
TIC rovněž organizovalo kulturní akce ve městě, řídilo internetové stránky města, podílelo 
se  na  vydávání  Štíteckého  listu,  propagovalo  město  a  region,  aktivně  spolupracovalo  s 
podnikatelskou sférou. Součástí centra je Městské evropské informační středisko (MEIS), 
které  v  tomto  roce  realizovalo  pěveckou  soutěž  „Rozezpívej  Evropu“,  projekt  „Letní 
putování po Olomouckém kraji“ a soutěž „Pohádková Evropa“. Na provoz TIC finančně 
přispíval Olomoucký kraj. Vedoucí byla paní Stanislava Smrčková.

17.  Sport

TJ SOKOL Štíty

Rok 2015  znamenal  určitý  zlom v  zákonech  pro  tělovýchovu.  Byly  vypracovány  nové 
stanovy, které podléhaly schválení VH TJ – dne 6. února 2015. Stanovy byly odeslány na 
krajský soud do Ostravy na registraci, na kterou TJ čekala až do konce října 2015. Důležitá 
věc se podařila. Před koncem roku 2015 začalo také fungovat vedení ČUS, které stanovilo 
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novou členskou statistiku, úpravu oddílů, členskou základnu, finanční správu atd. Velkou 
zásluhu připisuje předseda TJ panu Miroslavu Čermákovi za jeho zásluhy o vypracování 
elektronických podob dokumentů.
V činnosti TJ jsou tři oddíly (kopaná, tenis a stolní tenis) a jeden odbor (Asociace sportu pro 
všechny),  funguje  také  skupina  turistů.  Celkový  počet  členů  TJ  pro  tento  rok  je  217, 
statutárním zástupcem je  předseda Ivar Směšný, v kontrolní komisi pracují předsedkyně 
Dana Opravilová s členkami Markétou Hudouskovou a Naděždou Viktorínovou.

Oddíl kopané

V tomto oblíbeném sportu soutěží za Štíty dvě družstva mužů, dorostenci, mladší žáci a dvě 
družstva přípravky.
Mužstvo I.A třídy skupiny A O KFS získalo v ročníku 2014/15 12. místo ze 14 účastníků. 
Mužstvo Štíty B obsadilo v okresní soutěži 2. místo z 10 družstev.
V okresním přeboru se na 7. místě z 8 družstev umístil štítecký dorost.
Velký úspěch zejména pro budoucnost štítecké kopané zaznamenalo družstvo mladších žáků 
ziskem titulu PŘEBORNÍK OKRESU ŠUMPERK. Své 1. místo obhájili mezi 7 účastníky. 
Rovněž družstva přípravky se účastnila okresního přeboru – starší žáci obsadili  5.  místo 
mezi 11 soupeři a mladší žáci 6. místo ze 14 účastníků.
Ve vedení klubu pracovali: předseda  oddílu Pavel Hrdina, členové výboru Vojtěch Langer a 
Radek Sedláček, sekretář Jaroslav Purkert a editor webových stránek Miroslav Čermák.
V březnu  2014 byla  zahájena  stavba  nových kabin  v  prostoru  hřišť.  Po  celý  rok  2015 
probíhala  stavební  činnost  -  byly  provedeny  rozvody  vody,  topení  a  odpadů, 
elektroinstalace, osazeny dveře, vystavěna kotelna a prádelna, garáž, klubovny, kuchyňka s 
vybavením,  kabiny  pro  mužstva,  vyřešeno  vytápění  a  ohřev  vody,  provedeny  obklady, 
nátěry a zateplení.
V  říjnu  provedli  stavebníci  přípravu  pro  kolaudaci,  která  10.  listopadu  2015  úspěšně 
proběhla. Vzniklo vynikající zázemí pro kopanou se čtyřmi šatnami, klubovnou, sociálním 
zařízením, kuchyňkou, místností pro zdravotníka a rozhodčí. Celá stavba byla financována z 
rozpočtu města a oproti plánovanému rozpočtu 9,5 mil. Kč činila skutečnost 5,5 mil. Kč. 
Rozdíl se městu podařilo zajistit tím, že celá stavba byla postavena pracovníky města.

Oddíl tenisu
V letošním roce uspořádal oddíl v měsíci červenci a srpnu 4 turnaje ve čtyřhře mužů. Byl 
rekonstruován spodní trakt budovy na hřišti, ve kterém  byly  průběžně upravovány prostory 
pro ubytování. Kolem kurtů byl postaven nový plot.

Oddíl stolního tenisu

Družstvo A hrálo Krajskou soutěž II. třídy B krajského svazu Olomouc a obsadilo 4. místo z 
12 družstev. V následující sezóně bude hrát stejnou soutěž.
Družstvo B hrálo Regionální přebor I regionálního svazu Šumperk a umístilo se na 6. postu 
z 11 účastníků. Rovněž toto družstvo bude pokračovat ve stejné soutěži.
Družstvo C hrálo Regionální přebor II regionálního svazu Šumperk a skončilo na 10. místě 
z 12 družstev. I toto družstvo bude soutěžit ve stejné skupině.
29.12.2015  se  konal  v  sokolovně  Štíty  tradiční  Vánoční  turnaj,  ve  kterém na  zelených 
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stolech předvedlo své umění 16 hráčů.
 První tři místa mezi jednotlivci obsadili Štěpán Kobza, Martin Kocián a Zdeněk Drlík. 
V soutěži  čtyřher získali 1. místo Zdeněk Drlík a Rudolf Vicenec, 2. místo  Jiří Vogel a 
Tomáš Štěpán a 3.  Pavel Kudláček a Martin Pospíšil.

Asociace sportu pro všechny
Cvičební lekce ve Štítech:
BODYFORM S ŠÁRKOU – vede Šárka Žerníčková, pro ženy, každé úterý v tělocvičně ZŠ;
PILATES S JARKOU –vede Jarka Berkyová, pro ženy, každou středu v tělocvičně ZŠ;
PILATES PRO DĚTI – vede Jarka Berkyová, každou středu v tělocvičně ZŠ;
JÓGOVÉ CVIČENÍ – vede Eva Haltmarová, pro ženy, každý čtvrtek v budově družiny;
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ  – vede Kamila Uhlířová, pro ženy, každou středu v sokolovně.

Turistika

V oddíle turistů provozovalo letos pěší výlety 19 členů společně s 22 dalšími milovníky 
chůze.  Bylo  uspořádáno  29  výletů,  kterými  bylo  zdoláno  451  km a  navštíveno  mnoho 
zajímavých míst a cílů (některé v blízkém okolí – Heroltice, Herbortice, Výprachtice, Bušín, 
Drozdovská pila, Buková hora, Gansberg, Václavov, Jakubovice, Písařov, Suchý vrch – a 
další  poněkud  vzdálenější  –  Velké  Losiny,  Šerák,  Vozka,  Kralický  Sněžník,   Klepáč, 
Severomoravská chata, Hanušovice, Dolní Morava a další). V červnu podniklo 13 turistů 
společný výlet na Šumavu se skupinou šumperských železničářů. Ubytování v Nové Peci 
poskytovalo  výlety  v  okolí  nejvyššího  šumavského  vrcholu  Plechý  a  Plešného  jezera, 
Třístoličníku, podél Schwarzenberského kanálu, v okolí  Medvědí stezky, Stožce a Volar s 
návštěvou Vítkova Hrádku a Lipna. Turistický rok byl uzavřen výšlapem na Olšanské hory 
na Martinskou pouť.

Cvičení s Helčou

Také v letošním roce pokračovalo cvičení dětí i dospělých pod vedením Ing. Heleny Gálové, 
jehož hlavní náplní je aerobik a zumba.
Choreografie: Minihvězdičky – tanec Brazil
                       Hvězdičky – Poca yo
                       Stars – Zumba dale
                       Rakety – Kulikitaka
Veřejná vystoupení: 
7.2.-   hasičský ples Heroltice  a ples Horní Studénky– Stars a Rakety;
8.2.-   maškarní dětský karneval Heroltice – Minihvězdičky a Hvězdičky;
21.2.- myslivecký ples Štíty –Minihvězdičky,  Hvězdičky a Stars;
7.3.-  Českotřebovský taneční pohár – 1. místo Minihvězdičky, 2. místo Hvězdičky,1. místo 
Stars,  a 5. místo Rakety mezi 730 tanečníky;
14.3.- soutěž Žij pohybem Praha – 6. místo Minihvězdičky, 2. místo Hvězdičky, 4. místo 
Stars mezi 1 400 závodníky;
21.3. - motorkářský ples Zborov – Rakety;
28.3.- firemní ples KLEIN Štíty – Stars;
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24.4. - soutěž Děti fitness Olomouc -2. místo Minihvězdičky, 3.  Hvězdičky, 2. místo Stars;
30.4. - Čarodějnice Olšany -Stars;
16.5.  -soutěž  Perníková  kopretina  Pardubice  -1.  místo  Minihvězdičky,  3.  Hvězdičky,  4. 
Stars, 3. místo Rakety ;
23.5. -soutěž Děti fitness finále Praha – 3. místo Minihvězdičky, 8. Hvězdičky, 3. Stars, 2. 
Rakety ze 4000 účastníků;
30.5. - jarmark Štíty - všechny skupiny, včetně společného vystoupení;
13.6. - Motošok Zborov - Rakety
20.6. - Rampušák – všechny skupiny
15.8. - Fořtův den Červená Voda – všechny skupiny.
 
Rampušák 2015
Den před letním slunovratem – 20. června – se konal 19. ročník závodu Rampušák. Situace 
z loňského roku se stabilizovala nejen v organizačním výboru, ale hlavně při vyjednávání s 
úřady o povolení celé akce bez větších problémů.
K již tradičně velmi dobré podpoře města Štíty, firmy Nutrend D.S. a dalších partnerů se 
letos  přidal  i  výrobce  kol  SCOTT.  Pořadatelům  se  podařilo  uvést  do  provozu  nové 
internetové stránky a postupně vylepšovat komunikaci na sociálních sítích.
Organizační  výbor  pod  hlavičkou  Cykloklubu  Rampušák  pracoval  ve  složení:  Ing.  Jiří 
Jelínek (ředitel  závodu),  Zdeněk a Jana Axmannovi,  Marek a Josef Rýznarovi,  David a 
Ondřej  Axmannovi  a  Tomáš Brokeš,  kterým  vypomáhala  téměř stovka nejmenovaných 
dobrovolníků.
Kaňkou letošního ročníku byla nepředpokládaná nižší účast závodníků – celkový počet 404.
Pořadatelé  připisují  nižší  účast  především  velmi  špatnému  počasí  (  teplota  ve  Štítech 
dosáhla maxima 12°C, na horské prémii na Šerlichu se blížila zimním podmínkám  - vždyť 
na Sněžce v té době sněžilo), ale také odlivu závodníků z MTB tras na různé další závody 
pořádané ve stejném termínu.
Dobrou zprávou naopak bylo pouze jedno vážnější zranění,  závod se obešel bez větších 
problémů.
Trasy závodu MTB vedly již tradičně po svazích Bukové hory a Zábřežské vrchoviny v 
délce 30 a 60 km, silniční trasy  měřily 120 a 187 km a vedly známými místy Orlických hor  
(Čenkovice, Jablonné nad Orlicí, Rokytnice, Deštné, Šerlich, Komáří vrch, Zemská brána, 
Adam).
Vedle pořadatelů si zaslouží pochvalu společnost Sportsoft pro bezproblémové měření časů.
Vítězi závodu se stali: 187 km – Petr Novák a Lenka Bartošová, 120 km – Martin Spudil a 
Tereza Gargelová, 60km – Martin Záleský a Iva Fidlerová, 30 km – Lubomír Petruš a Klára 
Kubínová.
Občerstvení  a  následnou večerní  diskotéku rádia  Evropa  2  organizačně  zajišťoval  oddíl 
kopané Sokola Štíty.
 
18. Acrobatpark Štíty

Dění  v  největším  akrobatickém  parku  na  světě  Acrobatparku  Štíty  se  odvíjelo  jako 
každoročně  od  tuzemských  i  zahraničních  návštěv.  Byly  pořádány  týdenní  i  vícedenní 
kempy,  tréninky  sportovců  i  dalších  zájemců  z  této  sportovní  oblasti.  Návštěvníkům  i 
sportovcům bylo k dispozici několik sportovišť doplněných servisem v oblasti ubytování, 
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stravování i tréninku ve fitcentru a Welness centru. Tohoto využívali zájemci po celý rok, 
rovněž tak restauraci, která byla k dispozici i dalším návštěvníkům.

19. Historie

Tentokrát se řádky v této rubrice budou týkat historie jen zčásti, přejdou pozvolna až do 
současnosti. Zaznamenáme přerod heroltického kostela sv. Jana Křtitele do dnešní podoby.

Historie kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích
Kostel  byl  původně  vystavěn  jako  kaple  s  pozdně  barokními  prvky  v  roce  1718.  Má  
obdélníkový půdorys a půlkruhový presbytář s valenou klenbou. Na boční straně vstupu s  
volutovým štítem je  umístěna 28 m vysoká věž s jehlancovitou střechou. Loď kostela má  
plochý strop. Převážná část výzdoby kostela (kromě křížové cesty) je věnována životu a  
smrti  sv.  Jana  Křtitele.  Pro  oko  návštěvníka  je  zajímavá  květinová  výzdoba  hladkých  
vnitřních omítek. Jde o šablonovou výzdobu stěn vytvořenou při celkové rekonstrukci v roce  
1910.  Tehdy  byla  také  opatřena vnitřní  dřevěná kruchta  kostela   varhanami  (  autorem  
Riegerem z Krnova). 
V roce 1970 byla stavba opatřena novou omítkou, ale téměř 300 let existence stavby se  
později podepsalo na stavu letitých stěn až skoro k jejich zániku.
 Město  Štíty  se  rozhodlo  pro   celkovou rekonstrukci  kostelíka  a  vyhlásilo  sbírku  „Živé  
Heroltice“.Při vyhlášení byl přítomen i Mons. Jan Graubner, olomoucký arcibiskup,  Mons.  
Dominik Duka, v té době královéhradecký biskup. Do sbírky přispívali sponzoři, občané  
města i okolí, částky pocházely i z kulturních akcí, divadel a výstav. Přispěl také bývalý  
občan Heroltic pan Hubert Kostron, který žil v USA a na sklonku života navštívil místní  
kraj. Sbírka probíhala dva roky  a  celková částka  činila 400 795 Kč. Renovace starobylé  
stavby začala v roce 2009, kdy byl  kostel státem prohlášen za kulturní památku.
Opravu  značně  poškozené  budovy  rozdělilo  město  do  několika  etap.  Nejdříve  střechu  
ozdobil  dřevěný  šindel,  poté  byla  obnovena  fasáda,  věž  dostala  nové  oplechování.  
Restaurátorské  práce  se  nevyhnuly  ani  interiéru.  Varhany  z  roku  1910  byly  kompletně  
rozebrány a zrestaurovány,  čímž se starobylý královský nástroj  stal  opět plně funkčním.  
Omlazením prošel i kamenný kříž Krista a Svatá Trojice před kostelem. Celkové náklady na  
rekonstrukci dosáhly zhruba 5 miliónů korun.
Za  zvláštní  kapitolu  znovuzrození  heroltického  kostela  lze  považovat  absenci  pravého  
zvonu. Na věži kostelíka byly původně pravděpodobně zvony tři. 
V lidském životě měly a mají zvony nezaměnitelný význam. V Čechách jsou datovány od 9.  
století našeho letopočtu, kdy byly spojeny s příchodem křesťanství. Ohlašovaly počátek dne,  
klekáním doprovázely podvečerní konec lopoty, nahrazovaly časové dělení dnů, oznamovaly  
radostné události a prostřednictvím umíráčku také ty smutné. A když se krajem prohnala  
válečná vřava, zvon obětoval svůj hlas i tělo. Byl spuštěn z věže, odvezen od svého stánku a  
jeho kov byl rozpuštěn do děloviny pro kanóny. Je zaznamenáno, že  válečná rekvizice v  
Čechách odnesla na 12 000 zvonů. Ne všechny padly za oběť při výrobě děl, mnohé se také  
ztratily a dodnes nejsou nalezeny.
Tak tomu bylo i v místním kraji, ve Štítech a okolí a rovněž v heroltickém kostele. Jeho zvony  
byly spuštěny, odvezeny a jejich osud není znám. Na věži zůstal jen jediný zvon z oceli s  
německým textem. Ten doposud vyzváněl krajem..
Podníceni  zdárným  průběhem  rekonstrukce  rozhodli  se  heroltičtí  občané  k  obnově  
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kostelního  zvonu.  Neodradil  je  ani  počáteční  nedostatek  prostředků  a  začali  jednat  s  
mistrem  sochařem Josefem  Tkadlecem  z  Halenkova  na  Valašsku,  který  vlastní  tradiční  
zvonařskou dílnu. Hlas zvonů vzešlých z jeho rukou zní krajinami na Moravě, v Čechách ,  
na Slovensku, v Rakousku i Německu, dokonce i v Indonésii, Kazachstánu a Gruzii. Mistr  
zvonař nabídku přijal, přijel do Heroltic, prohlédl interiér, proměřil prostory a vypracoval  
velmi  náročný  technický  koncept  výroby  a  zavěšení  zvonu.  Nastal  čas  výroby.  Mezitím  
nadšenci  sháněli  prostředky.  Nebylo  to  jednoduché,  šlo  pouze  o  dobrovolné  příspěvky  
občanů , mecenášů a firem, ale podařilo se v krátkém čase docílit částky přesahující čtvrt  
milionu.
Po uplynutí nutné doby příprav, kdy mistr provedl návrhy, propočty, výtvarné zpracování,  
projektovou  a  výkresovou  dokumentaci   technického  vybavení  zvonu,  přikročila  dílna  k  
realizaci  výroby.  Bylo vytvořeno dřevěné žebro – šablona určující  tvar zvonu- položeno  
jádro, izolační vrstva, poté tzv. košile -t.j. falešný zvon, na něj nápisy a reliéfy z vosku, plášť  
a koruna. Vše se vypálilo, falešný zvon se odstranil a do vzniklé mezery se v licí jámě do  
formy nalil roztavený kov. V té chvíli se dílna změnila ve žhavé peklo a zároveň v slavnostní  
síň zrození zvonu. Až potom  nastal čas zklidnění rukou a chladnutí kovu.
Závěrečné fázi  výroby byli  přítomni také občané Heroltic  a Štítů a mohli  tak obdivovat  
fortel a zkušenost zvonařů a jejich mistra.  Ze zázraku zrození zvonu pro Heroltice si odvezli  
nádherné životní zážitky až domů. 
Po neuvěřitelně krátkém dalším týdnu se s novým zvonem setkali návštěvníci adventního  
koncertu v heroltickém kostele, kam zvon doprovodil i jeho tvůrce. Každý si mohl vyzkoušet  
jeho krásný jasný hlas a obdivovat jeho kovovou krásu.
Zvon byl nazván „Zvonem usmíření“ a ozdoben jménem „Václav“. Na jeho těle jsou reliéfy  
ze života svatého Václava a nápis:

HANC  CAMPANAM  VT  SIGNVM  RECONCILIATIONIS  INTER  NATIONEM 
BOHEMICAM GERMANICAMQVE ET SICVT GRATIARVM ACTIONEM PRO 

VITA  TRANQVILLA  IN  PACE  CIVES  VICORVM  HEROLTICE  ET  ŠTÍTY 
EORVMQVE  PROXIMI  ATQVE  AMICI  DEO  DEDICAVERNVT  TEMPORE 
R.D.STANISLAI SUCHÁNEK ET R.D. JOSEPHI ALTMAN
Teď čeká novotou svítící tělo zvonu na vysvěcení a následné zavěšení do prostoru věže.

20. Počasí
Rok 2015 byl naprosto výjimečný z hlediska mimořádně vysoké průměrné roční teploty 
vzduchu,  která  svou  hodnotou  9,02°  C  je  dosud  nejvyšší  v  celé  historii  měření  teplot 
pražského Klementina (od r. 1775). Ani jeden měsíc nebyl teplotně podnormální, 5 měsíců 
bylo nadnormálních a dokonce prosinec byl nejteplejší v celé historii.
Zima byla velmi mírná, napadlo minimum sněhu, trochu zimní byl pouze únor. Jaro příliš 
příznivé nebylo, občas mírně sněžilo a teploty se pohybovaly mezi 12 - 20°C. Teplo začalo 
až počátkem června a hned se projevil nedostatek srážek a sucho zaviněné absencí sněhu.. 
Ke konci měsíce stoupla teplota přes 30° a potom nastala pravá vedra. Počátkem července 
přepadla okolní kraj bouře s vichřicí, která natropila velké škody v Králíkách a na Dolní 
Moravě. Do okolních lesů se z důvodu bezpečnosti nesmělo dlouhou dobu chodit.  Červenec 
i srpen pak byly mimořádně horké. V Česku jsme tak zažili 53 tropických dní (teplota nad 
30°C). Srpen byl vůbec nejteplejším měsícem od roku 1961. 8. srpna byla v Řeži u Prahy 
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naměřena  teplota  40°C.  Meteorologové  vysvětlovali  extrémní  vedro  přílivem  horkého 
vzduchu  ze  Sahary,  dále  prouděním  převážně  jihozápadních  větrů,  vyvrcholením 
jedenáctiletého „slunečního období“ a vlivem jevu zvaného El Niňo v Tichém oceánu.
 Arktický den, kdy teplota klesá pod -10°C, nebyl u nás ani jeden.
Srážkový deficit byl citelný už od jara a stále se prohluboval, vydatnější déšť nepřineslo ani 
září  a  říjen.  Teprve  v  listopadu nastaly  časté  srážky,  silné  až  bouřlivé  větry,  ale  škody 
vlivem sucha se v přírodě již  nenapravily. První sníh napadl 16.listopadu,  brzy roztál  a 
následoval až nepřirozeně teplý prosinec.  Vánoce byly na blátě, pouze Silvestr se ohlásil 
mrazem a mírným sněžením.

III. ZÁVĚR

Zápis kroniky města Štíty za rok 2015 byl schválen na 44. zasedání 
Rady města dne 19.10.2016.  Text zpracovala a zapsala Mgr. Marie 
Lauermannová.
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