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I.  Ú V O D 

 

Události ve světě 

 
Předsednictví EU se pro první půlrok 2016 ujalo Nizozemí. 

V lednu 2016 oznámila Severní Korea, že úspěšně otestovala vodíkovou bombu, což experti 

Jižní Korei omylem považovali za zemětřesení. Rada bezpečnosti OSN v březnu zpřísnila 

sankce proti Pchjongjangu tak, že veškeré zásilky do této země budou procházet důkladnou 

kontrolou. V září však Severokorejci po páté zopakovali pokus, tentokrát o mnohem větší 

síle. 

 Koalice, která bojuje pod vedením USA proti islámskému státu,  potvrdila, že protivník 

ztratil  40% území v Iráku a 20% v Sýrii. Za pětileté trvání války v Sýrii  počet obětí  stoupl 

na 470 tisíc. V červenci si sebevražedný útok v Bagdádu vyžádal na 250 životů, premiér 

Iráku vyhlásil třídenní smutek. 

Tisíce Poláků demonstrovaly  proti novele tiskového zákona, která by vládě umožnila 

dosazování svých lidí  do funkcí ve veřejnoprávních médiích. 

V únoru se konalo v USA 1. kolo tradičních republikánských primárek. Vedle Donalda 

Trumpa stálo dalších 11 kandidátů. Koncem května získal  Trump potřebný počet hlasů k 

volbě prezidentem . 8. listopadu vyhrál proti Hillary Clintonové  a stal se 45. prezidentem 

USA.  

Takzvaná balkánská trasa, po které se do Evropy dostávaly statisíce migrantů, se uzavřela. 

Makedonie oznámila, že přes své hranice s Řeckem nepustí už žádného běžence.  Summit 

Evropské unie o migraci se  dohodl s Tureckem – cesta z Turecka přes Řecko do Evropy má 

být  pro nelegální migranty uzavřena. Maďarsko  povinné kvóty pro migranty odmítlo. 

V druhé polovině roku se ujímá vedení EU Slovensko. 

V Turecku zavládl v červenci chaos, když část armády povstala proti vládě prezidenta 

Recepa Erdogana, při tomto  puči zahynulo na sto osob. 

Centrem EU Bruselem otřáslo několik teroristických útoků islamistů -dva výbuchy na letišti 

a další v metru. V červnu zažilo město Orlando na Floridě největší masovou vraždu, kdy 

afgánský občan  postřílel v klubu na padesát obětí. 

V tragédii se změnila oslava státního svátku ve francouzské Nice. Ozbrojený terorista vjel 

autem mezi slavící dav a usmrtil 86 lidí. K teroru se přihlásil islámský stát. Francouzský 

prezident vyhlásil smutek a obnovil výjimečný stav. Podobný incident se udál ve městě 

Rouen, kde islamisté zavraždili kněze. 

Střílelo se také v Mnichově před nákupním centrem. Islámista íránského původu zastřelil 9 

obětí a 21 zranil, sám potom obrátil zbraň proti sobě. Ještě v prosinci u fotbalového stadionu 

v Istanbulu vybuchla bomba nastražená sebevražedným teroristou, zahynulo 40 lidí. V 

Turecku se odehrálo takových útoků s obětmi několik. 19. prosince  vjel do davu na 

vánočních trzích v Berlíně nákladní vůz řízený teroristou, na dlažbě zůstalo 12 mrtvých a na 

pět desítek raněných. Tento výčet není úplný, takových tragedií se stalo v tomto roce 

mnohem více. 

Sérii přírodních katastrof roku 2016 zahájila únorová erupce sopky Sakuradžima na  ostrově  

Kjúšů. Zemětřesení  se 646 obětmi zasáhlo Ekvádor, rovněž i jižní Japonsko. Silné 

přívalové deště v Evropě zvedly hladiny řek  a zatopily vesnice a města s mnoha  lidskými 
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obětmi, nejvíce v Německu a Francii.  Čtyři týdny trvající povodně připravily v Indii  o 

život na 300 lidí a vyhnaly z domovů miliony obyvatel. Postižen byl také Nepál a 

Bangladéš. V červnu zabilo tornádo 78 obyvatel ostrova Ťiang-su. V srpnu zasáhlo ničivé 

zemětřesení italskou Perugii, zničilo několik  měst a vesnic, zemřelo 267 obětí. 

V New Yorku podepsalo v dubnu 175 zástupců zemí mezinárodní  klimatickou dohodu, 

která má zpomalit globální oteplování a zmírnit jeho důsledky. V červenci se ve Varšavě 

konal dvoudenní summit Severoatlantické aliance pro potvrzení soudržnosti a síly všech 

spojenců. 28 států odsouhlasilo vyslání čtyř mnohonárodních praporů do Pobaltí a do Polska 

k odrazení Ruska od možné agrese. 

Spojené království ukončilo členství v Evropské unii na základě referenda britských občanů. 

BREXIT by měl být uzavřen do dvou let. Premiérkou Velké Británie byla zvolena 

konzervativní politička Theresa Mayová. 

Rakousko volilo prezidenta, stal se jím Alexander Van der Bellen.  V ruských zářijových 

volbách zvítězila ruská strana Jednotné Rusko, blízká Putinovi. 

Největší a nejdelší konflikt ve světových dějinách je u konce – po 52 letech byla podepsána 

mírová dohoda mezi prezidentem Kolumbie a povstalci z FARC. 

25.11. zemřel vůdce Kuby Fidel Castro. 

V prosinci se zřítilo do Černého moře ruské letadlo  ze Soči do Sýrie. Na jeho palubě 

zahynulo 91 cestujících, převážně členů souboru Alexandrovci. 

V astronomii se podařil objev století – američtí vědci zachytili gravitační vlny. Díky tomu 

lze spatřit ve vesmíru i jevy, o jejichž existenci se vůbec nevědělo. Americká sonda Juno 

dorazila na oběžnou dráhu Jupitera, cílem výzkumu  je osvětlit vznik celé sluneční soustavy.  

Z dalších  nových bádání vyplývá, že se začíná zacelovat ozónová díra. Vědci zjistili, že se 

od roku 2000 zmenšila o rozlohu Indie. 

Koncem srpna objevila Evropská jižní observatoř (jejímž členem je i Česko) novou planetu 

u nejbližší hvězdy Proxima Centauri vzdálenou 4,25 světelných roků od Země. Je v 

obyvatelné zóně a mohla by tam být i voda. 

 

 

 

Události v České republice 

 

Česká ekonomika se v roce 2016 dále udržovala na rostoucí úrovni. Úlohu hlavního zdroje 

růstu si udržela spotřeba, zejména vlivem rostoucích výdajů domácností v souvislosti s 

růstem zaměstnanosti a příjmů. Významným faktorem se stal zahraniční obchod s vyšší 

podporou vývozu oproti dovozu. Největší obchodní výměna byla realizována se zeměmi 

EU. Vrcholné období také zaznamenal trh práce, nezaměstnanost v zemi byla nejnižší v celé 

unii. 

Praha byla vyhlášena hlavním evropským městem sportu pro tento rok. 

V republice  od ledna začala platit daň z přidané hodnoty ze všech pozemků vhodných ke 

stavbě. Daň ve výši 21% zvedla ceny pozemků o statisíce korun.  

Byl zrušen Vojenský újezd Brdy a na většině jeho území byla vyhlášena Chráněná krajinná 

oblast Brdy. Ministerstvo dopravy zrušilo kategorii rychlostních silnic a většinu převedlo do 

dálniční sítě. 

Od roku 2017 začnou díky novému zákonu fungovat občanské průkazy s čipem. 
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V únoru zahynulo v lavině v Tyrolských Alpách pět Čechů ze 17 členné výpravy 

skialpinistů, platil přitom 3. stupeň lavinového nebezpečí. 

Bylo oznámeno, že se do Česka vracejí vlci, fotopast je zachytila v Beskydech. Poslední vlk 

byl u nás zastřelen v roce 1918. 

Epidemie chřipky si u nás vyžádala 27 obětí.  

V dubnu ukončila Česká vláda  program Nadačního fondu Generace 21 na přesídlení 

uprchlíků z řad iráckých křesťanů k nám  poté, co 25 těchto uprchlíků požádalo o azyl v 

Německu. 

Za přítomnosti pražského arcibiskupa Dominika Duky a prezidenta Miloše Zemana 

podepsali zástupci církve a Pražského hradu dohodu o vyrovnání majetku. 

Prahu navštívil čínský prezident Si Ťin-pching. Jeho příjezd se neobešel bez bouřlivých 

nepokojů mezi jeho příznivci a odpůrci čínské okupace Tibetu. 

Soud rozhodl, že ČSSD musí svému někdejšímu právnímu zástupci Zdeňku Altnerovi 

zaplatit 337 milionů korun. Právník se peněz nedočkal, neboť v listopadu zemřel. 

Čeští politici odmítli přijmout návrh Evropské komise rozdělovat žadatele o azyl podle 

jednotného klíče. Podle premiéra Bohuslava Sobotky musí zůstat migrační politika pod 

kontrolou jednotlivých členských států unie.  

Česká republika má nové jednoslovné označení Czechia, které by se mělo používat v cizině. 

Ministerstvo zahraničí požádalo OSN o doplnění krátkého názvu do databází. Název se však 

mezi Čechy neuchytil. 

Vláda  schválila  návrh týdenního placeného volna  otce po narození dítěte od roku 2017.  

Celý rok 2016 se nesl ve jménu Karla IV., jehož 700. výročí narození se oslavovalo. Ve 

Vladislavském sále Pražského hradu byla uspořádána mimořádná výstava korunovačních 

klenotů, jednou z největších akcí byla unikátní výstava na hradě Karlštejn, která 

představovala  Karlštejnský poklad. 

Vědci z českobudějovického  Biologického centra Akademie věd a brněnského 

Výzkumného ústavu veterinárního lékařství objevili skupinu látek účinných proti viru 

klíšťové encefalitidy a viru zika. 

Po reorganizaci protikorupční a protimafiánské policie vznikla Národní centrála proti 

organizovanému zločinu, která oba útvary sloučila. Bezpečnostní informační služba 

uveřejnila výroční zprávu, v níž poprvé varuje, že Česku také hrozí teroristický útok. 

Senátní novela zákona o pomoci v hmotné nouzi obnovila veřejnou službu, zvýšila 

minimální mzdu, zpřísnila podmínky pro nezaměstnanost  a změnila pravidla pro lidi v 

exekuci. Cílem je snížit nezaměstnanost, která se drží nad 4 %. 

Věřitelé OKD schválili reorganizaci  těžební firmy, která se kvůli miliardovým dluhům 

ocitla v insolvenci. Schválení otevřelo cestu vládní půjčce 700 milionů Kč. 

V Berlíně ukázala mladoboleslavská Škodovka nejnovější  model automobilu Škoda kodiaq. 

Ministerstvo vnitra schválilo Novelizaci přestupkového zákona, který přísněji dohlíží na 

noční klid. Od října musí být akce po 22. hodině nahlášeny rok dopředu. 

Ve třetině senátních obvodů se konaly říjnu volby do Senátu  a současně v celé republice  

kromě Prahy volby do zastupitelstev krajů. V těchto volbách triumfovalo hnutí ANO, 

vyhrálo v 9 krajích, ČSSD uspěla ve dvou. 

28. října odměnil prezident Miloš Zeman vyznamenáním vybraných 30 osobnosti, z toho 8 

in memoriam. Slavnostní ráz večera zastínil spor o udělení pocty Jiřímu Bradymu. 

V závěru roku se na předčasném ukončení smlouvy o spolupráci dohodli představitelé TOP 

09 a hnutí Starostové a nezávislí. Ve vládě skončili v listopadu dva ministři – zdravotnictví 
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Svatopluk Němeček a pro lidská práva Jiří Dienstbier, oba z ČSSD. Nahradili je ředitel 

motolské nemocnice Miloslav Ludvík a poslanec Jan Chvojka. 

Začala platit elektronická evidence tržeb (EET), zahrnující povinnost evidovat tržby za 

ubytovací a stravovací služby. 

Vládní koalice prosadila rozpočet se schodkem 60 miliard Kč. 

Japonská pivovarnická společnost Asahi Group Holding Ltd koupila Plzeňský Prazdroj za 

200 miliard korun. 

V prosinci zahájil provoz Evropský satelitní  systém navigace Galileo. 

V závěru roku byl otevřen poslední 12 kilometrový úsek dálnice D8 Praha – Sasko. 

Sněmovna schválila povinný poslední rok v mateřské škole a jednotné přijímací zkoušky na 

střední školy. 

 

Kultura 

 

Národní galerie  a Akademie umění oslavily 220 let trvání, byla uspořádána výstava  

Velkorysost. Ceny Thálie převzalo 24 herců, za celoživotní  mistrovství Stanislav Zindulka a 

Ladislav Županič.  V květnu proběhl ve 176 českých městech festival Muzejní noc, v červnu 

zase v mnoha chrámech Noc kostelů. V prosinci slavil velké vítězství u diváků film Anděl 

Páně 2. 

Ze známých osobností opustili naše řady architekt Bořek Šípek, gymnastka Věra Čáslavská,  

malíř Adolf Born, herec František Peterka a muzikant Radim Hladík. 

 

Sport 

 

Šárka Strachová dosáhla nejlepšího výsledku v sezoně 2. místem ve slalomu Světového 

poháru. Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala zlatou medaili v závodě na 3000 m  a 

stala se po čtrnácté světovou šampionkou a zároveň se po čtvrté stala mistryní světa ve 

víceboji. Gabriela Koukalová získala křišťálový glóbus ve Světovém poháru v biatlonu. 

Plzeň obhájila již 4. titul ve fotbalové lize, hokejovým mistrem se stal Liberec. 

5. srpna začaly v brazilském Riu letní olympijské hry. Naši sportovci si z nich přivezli 10 

medailí. Zlato vybojoval judista Lukáš Krpálek, stříbro kajakář Josef Dostál a biker Jaroslav 

Kulhavý. Bronzové medaile získali vodní slalomář Jiří Prskavec, skifař Ondřej Synek, 

oštěpařka Barbora Špotáková,  tenisty Petra Kvitová,  Lucie Šafářová, Barbora Strýcová a 

Lucie Hradecká, Radek Štěpánek a čtyřkajak Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan 

Štěrba. 

Tenisové reprezentantky vyhrály potřetí v řadě FED CUP – Petra Kvitová, Barbora Strýcová 

a Karolína Plíšková. Biatlonistka Gabriela Koukalová vyhrála závod Světového poháru v 

Novém Městě na Moravě před 34 000 diváky. 

 

 

II. ROK 2016 VE MĚSTĚ 

 

1. Evidence obyvatel 
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K 31.12.2016 bylo přihlášeno 2 026 obyvatel. Během roku se přistěhovalo 54 osob, 

odstěhovalo se 76. Zemřelo 21 občanů a narodilo se 24 dětí – 17 chlapců a 7 dívek. 

Nejstarší občankou v roce 2016 byla paní Františka Šulová z Crhova, která oslavila 97. 

narozeniny. 

Celkový počet obyvatel: Štíty – 1598,  Březná – 239,  Heroltice – 102,  Crhov – 87. 

Věkový průměr: Štíty – 41,05,  Březná – 37,55,  Heroltice – 46,63,  Crhov – 43,74. 

 

 

2. Městské zastupitelstvo 

 

Zastupitelstvo města Štíty se v roce 2016 sešlo na 6 zasedáních.  

Na 8. zasedání dne 17.2.2016 projednalo návrh investic a oprav pro počínající rok a zprávu 

o činnosti a hospodaření města, zprávu z jednání Rady města, rovněž závěrečnou zprávu o 

inventarizaci za rok 2015 Hlavní inventarizační komise a rozhodlo o rozpočtových 

opatřeních a změnách, 

Na 9. zasedání dne 23.3.2016 schválili zastupitelé rozpočet města pro rok 2016 a 

rozpočtový výhled do roku 2019, kontrolovali plnění usnesení  zasedání ZMě,  schválili 

zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru  a zprávu o hospodářské činnosti v lesích. 

Vzali na vědomí zprávu Krajského úřadu Olomouckého kraje o přezkoumání hospodaření 

města za rok 2015, projednali smlouvy o poskytování dotací, prodeje a pronájmy 

nemovitostí a pozemků. 

Na 10. zasedání dne 22.6.2016 členové zastupitelstva vzali na vědomí plnění 

harmonogramu investic a oprav města, schválení účetní uzávěrky škol a zprávy výborů.  

Schválili Závěrečný účet města Štíty za rok 2015,  Zprávu o přezkoumání hospodaření 

města Štíty za rok 2015 a účetní závěrku města. Dále projednali záměry nabytí, prodeje a 

pronájmu majetku města. 

11. zasedání dne 31.8.2016 znamenalo po projednání předložených zpráv, návrhů a 

připomínek zejména směnu nemovitostí, nákupy a kupní smlouvy. 

Po provedené kontrole plnění předchozích usnesení projednali zastupitelé na 12. zasedání 

dne 21.9.2016  zprávy o činnosti výborů, ZŠ a MŠ,  harmonogram plnění investic a oprav a 

přehled hospodaření. Schválili rozpočtové opatření a dotační prostředky, odpis pohledávek, 

text výzvy podnikatelským subjektům a občanům, podání žádostí Pozemkovému úřadu  a 

rozhodli o zadání zpracování Územního plánu Štítů Stavoprojektu Šumperk. Odsouhlasili 

nákup služebního vozidla. 

Na posledním 13. zasedání  dne 14.12.2016 projednalo zastupitelstvo rozpočtová opatření a 

provizorium pro rok 2017, plán zasedání ZMě,  zprávy výborů a škol a hospodaření města. 

Schválilo ceny vodného a stočného, Obecně závaznou vyhlášku o komunálním odpadu, 

smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol, nabytí pozemků, realizaci úprav hlavních i 

vedlejších polních cest na Březné a odpis nedobytné pohledávky. 

 

3. Městská rada a městský úřad 

 

Složení Rady města bylo stejné jako v loňském roce. 

Na každém zasedání byla rada seznámena s přehledem stavu majetku, stavem závazků a 

pohledávek a stavem účtů a pokladny a prováděla kontrolu plnění usnesení.  
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Schvalovala nákupy,  odměny, dotace, cenové nabídky na restaurátorskou činnost, 

rekonstrukce a stavební činnost ve městě a návrhy rozpočtových změn.  Připravovala ke 

schválení smlouvy  o kulturních vystoupeních, o poskytování elektronických služeb a 

knihovnických služeb, o dodávce slunečních hodin, rovněž o nájmech a výpůjčkách, o 

provozu hydrogeologického vrtu ve Štítech. Připravila smlouvu na projektovou 

dokumentaci na novostavbu hasičské zbrojnice na Březné. Velká pozornost byla věnována 

zdárnému průběhu Setkání na pomezí Čech a Moravy, jak po stránce finančního zajištění, 

tak také kulturního a zábavného programu, včetně občerstvení. Byl také schválen prodej 

publikace „Pomezí Čech a Moravy od Suchého vrchu po Lázek na starých pohlednicích a 

fotografiích“. Rada schválila nákup sportovního vybavení, publikací a odměn pro sportovní 

utkání, také výsledky hospodaření ZŠ a MŠ. Vzala na vědomí zprávu policie o bezpečnostní 

situaci ve městě, také statistiku konání kulturních a společenských akcí. Schválila finanční 

částky pro zdárné zajištění Štíteckého jarmarku, a interní směrnici „O ubytování v objektech 

města Štíty“ a dodatek „Oběh účetních dokladů“. 

Rada vzala na vědomí termín a uspořádání  voleb do krajských zastupitelstev, cenové 

nabídky na stavební činnosti a další pořizování nákupů. Schválila smlouvu pro správu 

webové prezentace pro správu portálu www.stity.cz. Vzala na vědomí odvolání města proti 

rozhodnutí České inspekce životního prostředí proti správnímu deliktu o odpadech a zdárné 

rozhodnutí v této věci. 

Schválila realizaci rekonstrukce městského parku, rovněž provedení fyzické a dokladové 

inventury majetku města. 

Schválila dohodu o spolufinancování na rekonstrukci prodejny potravin s Jednotou Zábřeh. 

 
Městský úřad 

Složení pracovníků městského úřadu bylo stejné jako v minulém roce, změna nastala pouze 

v obsazení TIC. Paní Stanislava Smrčková odešla z místa referenta a nahradila ji v září paní 

Radka Jánešová. 

Úřad nabízí pro občany zprávy na úřední desce, využití CZECH POINTU, elektronické 

podatelny, registr oznámení a povinně zveřejňované informace a dokumenty. 

 Zaměstnanci plnili úkoly vzešlé z usnesení Rady a Zastupitelstva a dále úkoly zadané 

starostou města. 

 

 

4. Činnost výborů a komisí 
 

Kontrolní výbor 

Schůze kontrolního výboru se konaly jedenkrát měsíčně. Na jednáních projednával výbor 

pohyb majetku města, plnění plánu oprav a investic, stav výběru poplatků, změny v Profilu 

zadavatele, plnění nápravných opatření po inventarizaci a práci Likvidační komise, 

zpracování územně plánovací dokumentace, kontroloval náležitosti nově uzavřených smluv, 

činnost bytového hospodářství, nesplněné úkoly a sestavoval plán vlastní práce. 

 

Finanční výbor 

Členové finančního výboru na svých jednáních kontrolovali pokladní hotovost, dodržování 

oběhu účetních dokladů, oprávněnost a průkaznost výdajových položek, hodnotili 

hospodaření města, stav závazků a pohledávek města, kontrolovali aktuálnost a průkaznost 

http://www.stity.cz/
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vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, finanční vyhodnocení kulturních akcí a 

partnerství města, hospodaření lesů města, hospodaření a využívání finančních prostředků 

TJ Sokol a Základní a mateřské školy Štíty. 

 

Komise pro přípravu nového územního plánu 

Komise se sešla na dvou jednáních , na kterých iniciovala publikaci „Výzva podnikatelským 

subjektům a občanům“ pro podněty k přípravě nového Územního plánu. Doporučila 

starostovi města firmy, které mají být osloveny do výběrového řízení pro vypracování 

tohoto plánu. Členové  v obcích Heroltice a Březná shlédli místa vhodná pro možný rozvoj 

nebo změnu charakteru využití v rámci návrhu ÚP, v obci Crhov konstatovali, že zde není 

třeba změn. 

 

Školská a kulturní komise  

Členové se sešli na osmi schůzkách, na kterých řešili zajištění koncertu Big Bandu 

Lanškroun, představení ochotnického divadla souboru Tyl Králíky Řeči, koncert Davida 

Mattioliho, program na Štíteckou pouť – koncert Záhorácké kapely, koncert cimbálové 

muziky Grande Moravia Ladislava Pavluše, přípravu a průběh Mikulášské nadílky a  

organizaci koncertu Dechového orchestru SEMPRE ZUŠ Zábřeh. 

 

SPOZ 

Všechny narozené děti byly se svými rodiči pozvány na vítání občánků, které v tomto roce 

proběhlo dvakrát. Celkem bylo v obřadní síni MěÚ přivítáno 17 chlapců a 7 dívek, jejichž 

jména byla zapsána do pamětní knihy a potvrzena podpisem rodičů. K slavnostní atmosféře 

vítání přispěly děti základní školy  svým vystoupením s doprovodem varhan. Rodiče s jejich 

ratolestmi fotografoval pozvaný odborník. 

Ve městě a přilehlých vesnicích je dobrým zvykem blahopřát jubilantům. Členky SPOZ tak 

popřály 183 občanům, některým písemně, starším při osobní návštěvě – při 70. 75. a všech 

dalších narozeninách.  

 V obřadní síni bylo pořádáno 8 občanských sňatků. Kromě toho byly slaveny čtyři zlaté 

svatby. 

V závěru školního roku členky SPOZ spolupracovaly při organizaci přijetí absolventů ZŠ 

představiteli města. Při této slavnostní příležitosti byly žákům předány jejich závěrečná 

vysvědčení  a za přítomnosti rodičů se hoši a dívky rozloučili se základní školou. 

V září zase byli členkami SPOZ přivítáni ve školní budově noví prvňáčci. 

 

Komise ochrany přírody a krajiny 

Činnost v lesích města: za rok 2016 bylo vytěženo 3 235 m³ převážně jehličnatého dřeva s 

zpeněžením 1 116 Kč/m³, celkový příjem byl 3 609 100 Kč. Jednalo se převážně o 

úmyslnou těžbu, podíl nahodilé byl v důsledku sucha a kůrovce asi 33%. 

V pěstební činnosti bylo vynaloženo 373 748 Kč. 

Byl proveden úklid klestu v objemu 3 011 m³, první zalesňování 9 400 ks sazenic, ožínání 

na 6,46 ha, ochrana proti zvěři na 40 910 ks stromků, výřez nežádoucích dřevin na 7,58 ha, 

prořezávky na 8,32 ha a ostatní práce za 25 156 Kč. 

Finanční výsledek za rok 2016: příjem           3 609 100 Kč 

                                                   výdaje              373 748 Kč 

                                                   --------------------------------- 
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                                                   zisk                3 235 352 Kč. 

 

Komise sociální a zdravotní. 

Členky komise se scházely podle požadavků klientů a soudu. Hlavním cílem jednání je 

pomoc při vytváření podmínek pro uspokojování přirozených potřeb občanů a to formou 

podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnosti pro plnohodnotný a 

důstojný život. 

Od roku 2013 je Město Štíty dle soudního rozhodnutí  opatrovníkem, kdy zastupuje 

zletilého občana, který je omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům. Má v 

opatrovnictví 4 osoby, kdy provádí opatrovnictví podle jejich potřeb  (vedení financí, 

hlídání plateb za pobyt a energie, daňových přiznání, jednání u soudu ap). Město o této 

činnosti pravidelně podává hlášení. 

Členky komise provedly šetření jedné domácnosti, zajišťovaly služby Charity, kontaktovaly 

sociální péči v Zábřehu. Spolupracovaly s Okresním soudem v Šumperku, provedly šetření 

ve věci svéprávnosti 1 osoby a podávaly hlášení soudu. 

 

Komise redakční a komise  pro partnerství  pokračovaly ve své tradiční práci podle svých 

plánů práce. 

 

5. Osadní výbory 

 

Březná 

Akce: Maškarní ostatková merenda – pořádal dne 19.3. SDH, 

           Dětský maškarní ples 26.3. 

           akce Ukliďme svět  dne 16.4. 

           Pálení čarodějnic dne 30.4. 

           Kácení máje dne  28.5. 

           Posezení u táboráku MS Tetřívek 2.7. 

           Pohárová soutěž SDH Březná 27.8. 

           Poslední leč MS Tetřívek dne 5.11.  

Heroltice 

Akce:Hasičský ples 6.2. 

          Dětský maškarní karneval  7.2. 

          Ukliďme svět  dne 16. 4.  

          vyhlášení 3. ročníku soutěže „Rozkvetlé okno“ 

          během prázdnin sportovní soustředění a dětské tábory 

         Setkání s RC modely dne 2.7. 

          Výstava jiřin  v KD Heroltice dne 27. a 28. 8. 

          Hasičská soutěž „O pohár SDH Heroltice“ dne 10.9.  a Letecký den 

          Žehnání zvonu sv. Václava v heroltickém kostele dne 24.9.  

           Vyhodnocení soutěže „Rozkvetlé okno“  

          Adventní koncert  dne 10.12. 2016 

 

Crhov 

I v tomto roce působil v Crhově aktivně spolek Crhovská chasa, který dbá na uchovávání 

vesnických tradic, vytváří příležitosti pro setkávání sousedů a stará se o společenský život 
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malé vesnice. Brzy po Novém roce se crhovští sešli nad tradiční rukodělnou technikou 

filcování suchou jehlou z ovčí vlny a vyrobili si pro sebe kabelky, obrázky a závěsné 

ozdoby z barevné ovčí vlny. Již potřetí uspořádala Crhovská chasa v Crhově Masopust. 

Lidé se nejvíce těší na tradiční Pochovávání basy, které je vždy doprovázeno výčtem všeho, 

co se ve vesnici podařilo a nechybí u toho ani spousta legrace a vtipkování. 

Spolkové setkávání pokračovalo na jaře Velikonoční dílnou s výrobou jarních ozdob i 

netradičním zdobením vajíček. 

 Crhovští občané se také zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko, dospělí i děti uklízeli a 

vyváželi odpady.  

Malá pietní slavnost na hřbitově připomněla hrdinství místních partyzánů na sklonku 2. 

světové války, na místě jejich posledního odpočinku byly zapáleny svíce a z úst přítomných 

zazněla slova státní hymny. Tím bylo velkým  i malým připomenuto hrdinství i prostých 

obyčejných lidí. 

Již potřetí se Crhovská chasa účastnila dění Štíteckého jarmarku, tentokrát to nebyly 

pouze tradiční výtvarné dílničky, ale také soutěž o tričko Crhovské chasy. 

Léto bylo zahájeno  tradičním pouťovým táborákem a divadlem  na počest crhovských 

patronů, sv. Cyrila a Metoděje.  

Crhovské děti odjely na indiánský tábor v Lukách nad Jihlavou, kde se naučily šifrované 

písmo a indiánská znamení. Toho potom využily koncem prázdnin ve stopovací hře. 

V létě se také podařila jedna výjimečná akce – za pomoci města a hlavně rukou místních 

občanů byla vyčištěna bývalá požární nádrž a nyní slouží ke koupání zájemců. 

Při návštěvách architekta Radana Volnohradského byli crhovští vyzváni ke komunitnímu 

plánování společného prostoru návsi, prostoru před bývalou školou, kaplí a cestou na 

hřbitov. Společná aktivita přinesla již první ovoce – byl zbourán starý školní plot a 

vytvořena volná plocha pro budoucí činnost. 

28. října byla na této nové návsi slavnost odhalení rekonstruovaného pomníku padlým 

hrdinům. Představitelé města, pan farář a občané uctili památku mužů, kteří položili  životy 

za svou vlast. 

Třetí Pamětnický večer se jako předešlé těšil velkému zájmu. Při společném promítání 

fotografií se dařilo doplnit ještě neznámé události a osoby. Přítomné potěšilo i malé 

sousedské divadlo připravené podle historických dokumentů Muzea Šumperk „Spor o 

hospodskou licenci mezi hospodskými Šulou a Havlenou z let 1923 – 27“. 

Poprvé v novodobé historii zavítal do Crhova také svatý Mikuláš. Malá mikulášská 

slavnost s nadílkou v místní kapli byla uspořádána hlavně pro děti. 

Od sv. Martina probíhaly zkoušky již tradiční crhovské Komedie o narození, vánočního 

divadla o příchodu Ježíška na svět.. Tentokrát byly texty obohaceny i o místopisné 

zvláštnosti a jazyk. Divadlo bylo za velkého zájmu obecenstva odehráno na Štědrý den 

odpoledne ve štíteckém kostele a na Štěpána ve Spolkovně v Crhově. 

 
   

6. Hospodaření města 

 

Na 9. zasedání Zastupitelstva města byl schválen rozpočet na rok 2016 v celkové výši 

40 982 896,98 Kč (v příjmech i výdajích). 

Letošní rok byl velmi ekonomicky i administrativně náročný, přesto se podařilo uskutečnit 

řadu úspěšných akcí, za jejichž realizací se skrývá úsilí a práce mnoha lidí. Mezi 
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nejvýznamnější patří probíhající úprava domu čp. 12, dále oprava střechy a vstupního 

portálu kulturního domu, opravy fasád domů v památkové zóně, jejichž návrat k 

historickému  vzezření je pozitivně vnímán občany i návštěvníky. Nedostatek parkovacích 

míst  byl řešen opravou a vydlážděním ulice z náměstí směrem dolů kolem pomníku 

padlým. Zrestaurováním a odhalením památníku padlým v 1. světové válce v Crhově byl 

napraven stoletý dluh vůči těm, kteří padli v bojích za českou samostatnost v různých 

koutech světa. Nemalé finanční částky jsou téměř každoročně věnovány obnově kulturního 

dědictví – tak byla letos opravena skulptura Nejsvětější Trojice na Březné. Modernizace  

prostředí základní školy byla dovršena opravou posledních tří tříd. 

Stavební úpravy i ostatní práce jsou ve městě prováděny bez jakýchkoliv dotací vlastními 

silami. Starosta města pan Jiří Vogel byl vyzván ministerstvem financí, aby přednášel o 

hospodaření města na Magistrátu hlavního města Prahy pro pracovníky státní správy a 

samosprávy, dále v Praze Dejvicích na Setkání starostů a zastupitelů, také na UP Olomouc a 

VŠ ve Zlíně.  Jeho zasvěcená slova zazněla rovněž v Českém rozhlase Olomouc a  byla 

uveřejněna v časopise Moderní obec s následnou velmi pozitivní reakcí. V časopise se 

hovoří o Štítech jako o městě, které jde vlastní vyšlapanou cestou, dynamicky se rozvíjí a 

dokáže hospodařit bez dotací. Všude se předávání  zkušeností  setkalo s velkou pozorností, 

zájmem a spoustou dotazů. Ukázal tak široké veřejnosti, jak lze úspěšně hospodařit pouze se 

svými vlastními silami a zejména prostředky. 

Pan starosta byl také odměněn medailí sv. Jana Sarkandra, kterou mu předal v katedrále sv. 

Václava v Olomouc olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ocenil tak jeho aktivní a 

nezištnou práci pro církev, zvláště pak velkorysou pomoc při zajišťování oprav kostelů a 

restaurátorských prací. 

 

Investiční akce v celkové hodnotě 15 milionů Kč 

 

1.   Oprava tří tříd ZŠ a MŠ Štíty 

2.   Restaurování sochy Nejsvětější trojice na Březné 

3.   Oprava fasád domů čp. 41 a 42 , náměstí Štíty 

4.   Oprava chodníku ZŠ  -  KD  Štíty 

5.   Oprava střechy kulturního domu, výměna prosklené části portálu 

6.   Přechody přes silnici I/43 

7.   Oprava komunikace z náměstí k silnici I/43 

8.   Projekt a stavební povolení na výstavbu hasičárny na Březné 

9.   Restaurování pomníku padlým v Crhově, úpravy prostranství u bývalé školy 

10.  Nákup a instalace nových úředních desek v Crhově, Březné a Herolticích 

11.  Oprava lesní cesty od autoservisu k Horním Studénkám 

12.  Nákup techniky pro jednotku SDH Štíty 

13.  Sportovní herní prvky umístěné ve sportovním areálu 

14.  Sociální zařízení v objektu čp. 6 pro MH 

15.  Oprava bytu 2+1, nám. Míru 42 

16.  Oprava fasád domů čp. 46,  47,  5,  6  a 7 na nám. Míru 

17.  Oprava bytu 2+1 v ul. Nákladní 345 

18.  Vyčištění vrtu pitné vody u cihelny Štíty 

19.  Nákup a umístění dvou měřičů rychlosti aut 

20.  Nákup nového služebního vozidla Octavia pro MěÚ 
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21.  Nákup nové zahradní traktorové sekačky pro MH 

 

 

K 31.12.2016 bylo konstatováno, že  díky dlouhodobě dobré činnosti a úsilí  skončilo 

hospodaření města přebytkem. 

Příjmy                                                      52 340 755,08 Kč 

Výdaje včetně splátky úvěrů                  51 008 536,14 Kč 

Přebytek                                                     1 332 218,94 Kč 

 

Konečné přezkoumání hospodaření města Štíty bylo provedeno pracovnicemi 

krajského úřadu Olomouc  ve dnech 5. - 7. 12. 2016 a dále 6. - 8. 3. 2017 a bylo 

shledáno, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

Zastupitelstvo schválilo na svém 16. zasedání dne 21.6.2017 Závěrečný účet Města 

Štíty za rok 2016 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 

2016  a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.      

 

 

 

7. Volby 

 

Ve dnech 7. a 8. října se konaly ve městě volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. V 

seznamu bylo zapsáno 1660 voličů, vydáno  i odevzdáno bylo  730 obálek, z čehož bylo 

platných 717 hlasů. Volební účast byla 43,98 % hlasů. 

Prvních 5 stran v pořadí:   Občanská demokratická strana     373 hlasů 

                                           ANO 2011                                      76 hlasů 

                                           KSČM                                            72 hlasů 

                                           Koalice pro Olomoucký kraj         62 hlasů 

                                           Starostové pro Olomoucký kraj      34 hlasů 

Počet hlasů pro ostatních 16  stran byl nepodstatný. 

 

Starosta města Štíty Bc. Jiří Vogel byl zvolen do Zastupitelstva Olomouckého kraje. 

Celá veřejnost mu blahopřeje! 

 

8. Významné události ve městě 

 

Rok 2016 byl zahájen opět Tříkrálovou sbírkou s celkovým výsledkem 43 986 Kč. V 

plesové sezóně se mohli občané pobavit na  Podnikovém plese firmy KLEIN automotive ve 

štíteckém kulturním domě, na Hasičském plese v Herolticích a na ostatkové merendě na 

Březné. Děti si užily maškarní karneval ve Štítech, Herolticích i Březné. Crhovská chasa 

uspořádala masopustní veselici. Na oslavách MDŽ zahrál lanškrounský Big Band. V dubnu 

vystoupil ochotnický spolek TYL z Králík s divadelní hrou Řeči. 

Duben je měsícem úklidu prostředí – dobrovolníci ze Štítů a přilehlých obcí se zúčastnili 

celorepublikové akce Ukliďme Česko. 11. května podpořili občané svými příspěvky akci 

Český den proti rakovině, prodejem 350 ks kytiček bylo získáno 7 796,- Kč. 
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Štítecké náměstí poslední květnovou neděli patřilo Štíteckému jarmarku, zaplnilo se 

pouťovými atrakcemi, stánky s různým zbožím a občerstvením.  Crhovská chasa připravila 

kreativní dílny pro děti. Hudební program odstartovala dechová hudba Bojané, následovala 

vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ a pohybového studia Háčko. Souběžně probíhala sportovní klání 

– turnaj ve stolním tenise a zápasy v kopané. Mezi pozvanými nechyběli přátelé a sportovci 

z polského Niemodlinu. 

4. června oslavovala Základní škola 90 roků zahájení výuky ve stávající budově, pozvání 

přijali bývalí zaměstnanci a spousta bývalých žáků. Škola připravila různé výstavy, kulturní 

a výukové programy, ukázky prací žáků a mnohá vystoupení. 

MEIS Štíty uspořádalo 16. června přednášku Libuše Novotné na téma Evropský klíč k 

bohatství. V sobotu 18.6. se  sportovci z celé republiky  sjeli na tradiční cyklistický závod 

Rampušák, který se však konal bez silniční části (tato část závodu nebyla Policejním 

prezidentem povolena). 

Osmý ročník Setkání na pomezí Čech a Moravy se ve Valteřicích konal 25. června. Po mši 

svaté v kostele Povýšení sv. Kříže přivítali hosty starostové Jiří Vogel a Luděk Skalický. 

Mezi hosty nechyběl poslanec PS Parlamentu Martin Novotný a starosta Uničova Dalibor 

Horák. Bohatý kulturní program zajišťovala Cimbálová muzika Aleše Smutného s Karlem 

Hegnerem,  zpěvák Martin Maxa a Fešáci s Michaelou Tučnou. Významným počinem byl 

křest knihy z této oblasti „Pomezí Čech a Moravy od Suchého vrchu po Lázek na starých 

pohlednicích a fotografiích“ za přítomnosti autorů Zdeňka Gáby a Petra Možného. Skautský 

oddíl Hledači připravil soutěže pro děti. Bohaté občerstvení, myslivecká kuchyně a pouťové 

atrakce doplnily příjemnou atmosféru.  

29. června proběhlo v obřadní síni MěÚ slavnostní předávání vysvědčení absolventům 9. 

ročníku ZŠ za přítomnosti rodičů žáků, starosty města, ředitele školy a třídní učitelky 

Marcely Hřebíčkové. 

2. července se v Herolticích odehrála  přehlídka RC modelů. Ve stejný den připravilo MS 

Tetřívek v Řáholci na Březné posezení u táboráku. 30. července oslavil spolek SDH Štíty 

140. výročí založení  na fotbalovém hřišti s doprovodným programem. 

8. srpna zavítali do Štítů na týdenní pobyt přátelé z  italského města Belvedere Ostrense a 

francouzského města Saint Pal del Chalencon. Vzácným hostům bylo představeno naše 

město a Olomoucký kraj. Kromě poznávacích výletů a exkurzí se účastnili všech konaných 

kulturních akcí, obdiv sklidil rozvoj a proměny města i okolí. 

 Partneři ze tří měst se dohodli na spolupráci zejména v oblasti školství, sportu a kultury. 9. 

srpna se hosté zúčastnili varhanního koncertu Martina Jakubíčka v kostele doplněného 

sopránovými sóly Lenky Cafourkové. MEIS uspořádalo Italský večer s ochutnávkou 

italských specialit a s koncertem italského zpěváka Davida Mattioliho. 

Na štítecké pouti 14.8. zahrála v kulturním domě Záhorská kapela. Výstavu jiřin 27. srpna 

doplnily staré hračky, kočárky a panenky. 

V průběhu prázdnin probíhala soutěž MEIS s názvem Pohlednice Evropy – 3 vylosovaní 

výherci obdrželi jako odměnu cestovní kufr. 

Heroltická s.r.o. vyhlásila společně s TIC soutěž Rozkvetlé okno, nezávislá porota zvolila 

vítěze a všichni zúčastnění byli pozváni na pohoštění do restaurace v Herolticích. 

První zářijový den zasedlo poprvé  do školní lavice 21 prvňáčků, které uvítaly členky 

SPOZ.  

24. září se v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích konalo slavnostní žehnání nového zvonu 

Sv. Václav, mši celebroval Mons. Josef Nuzík s 5 kněžími. 
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30.září ožil štítecký kulturní dům cimbálovkou Ladislava Pavluše  Grande Moravia se 

sólisty Václavem a Veronikou Řihákovými. 

7. - 8. října se v celém státě i ve Štítech odehrály volby do krajských zastupitelstev. 

 Oslava 98. výročí vzniku Československa měla v letošním roce mimořádný slavnostní ráz, 

28. října byl v Crhově odhalen restaurovaný pomník obětem obou válek.  Byla odsloužena 

mše v crhovské kapli a následně byl farářem P. Jackem Broňczykem pomník vysvěcen.  

19. listopadu se zástupci města účastnili 8. ročníku kulinářské soutěže v Niemodlinu 

„Svátek kapra“, kde utržili za své pokrmy pěkné 3. místo. 

Přednášku o oslavách Vánoc v zemích Evropy připravilo MEIS ve spolupráci s 

Eurocentrem Olomouc na 28. listopadu. Soutěžilo se o nejkrásnějšího perníkového anděla, 

který  společně s ostatními ozdobil vánoční stromeček. Děti potěšila 2. prosince Mikulášská 

nadílka na náměstí u rozsvíceného vánočního stromu. Adventní koncert dechového 

orchestru Sempre ZUŠ Zábřeh naplnil v pátek 9. prosince celý štítecký kostel.  Také v 

Herolticích se vánočně muzicírovalo – sólisté Brněnského orchestru lidových nástrojů Jan 

Telecký a František Černý zahráli v heroltickém kostele. K nim se přidala se svým 

vánočním koncertem i ZUŠ Štíty. Farnost Štíty uspořádala poprvé Adventní zastavení na 

dvoře fary. Drobné dárečky z Charity i od dětí, perníčky, vánoční cukroví, punč a vánoční 

hudba potěšily návštěvníky ze Štítů i okolí. 

 Děti z keramických kroužků ZŠ uspořádaly ve škole prodejní výstavu svých  vánočně 

laděných výrobků. 

Na Štědrý den sehrála Crhovská chasa „Vánoční hru o narození“ ve  štíteckém kostele  a na 

Štěpána potom v crhovské spolkovně.   

 

 

 

9. Partnerství měst 

 

Niemodlin 

 

Již devátý rok trvá přátelství s partnery z polského Niemodlinu. V květnu 2016 byla u nás 

přivítána polská delegace v čele se starostkou Dorotou Koncewicz při příležitosti Štíteckého 

jarmarku. Přátelská utkání ve fotbale a stolním tenise ukázala i sportovní stránku družebních 

setkání. 

11. června oplatil štítecký oddíl kopané s družstvem starší přípravky návštěvu polských 

sportovců a  zúčastnil se niemodlinského mezinárodního turnaje v kopané. Družstvo 

chlapců vedené panem Kohoutkem velmi dobře reprezentovalo Štíty. V konkurenci 5 

družstev obsadilo krásné druhé místo za domácím oddílem Jedynka Niemodlin. 

Poslední společnou akcí byla účast štíteckých „kuchařů“ v kulinářské soutěži „Svátek 

kapra“ v Niemodlinu. Dne 19.11. se konal již 7. ročník , který si vysloužil velký zájem 

médií.  České soutěžní pokrmy získaly ve velké konkurenci pěkné 3. místo. 

 

Belvedere Ostrenze 

 

Ve dnech 8. - 13. srpna navštívili již po páté naše město přátelé z italského města Belvedere 

Ostrenze a s nimi poprvé hosté z francouzského města  Saint Pal en Chalencon. 
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Během týdenního pobytu bylo hostům představeno naše město a Olomoucký kraj – 

návštěvami Úsova, Bouzova, Letohradu, Hanušovic, Velkých Losin a samotné Olomouce. 

Velký obdiv sklidil rozvoj a proměny města – náměstí, park, základní škola i sportovní 

areál. 

V pátek 12. srpna se konal v kulturním domě „Italský večer“ pro italské a francouzské hosty 

i veřejnost, na kterém vystoupil se svým programem italský zpěvák Davide Mattioli. Byly 

podávány italské speciality, občané se družili se zahraničními hosty, zpívalo se i tančilo. 

Atmosféra večera potvrdila přátelské vztahy mezi přítomnými a slibovala jejich posílení i 

do budoucna. 

 

 

10. Policie 

 

V katastru města Štíty s obcemi Březná, Heroltice ,Crhov došlo v roce 2016 k spáchání 16 

trestných činů. V 10 případech se tyto činy podařilo objasnit, u zbývajících se dosud pátrá 

po pachatelích. Ve srovnání s minulým rokem se jedná o nárůst o 6 skutků – jedná se o 

navýšení majetkové trestné činnosti. Obvodní oddělení Zábřeh chce reagovat v roce 2017 

posílením hlídkové služby. 

V přestupkovém řízení bylo v lokalitě řešeno 55 skutků, což znamená také navýšení o 8 

přečinů. Jednalo se o přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku, narušení občanského 

soužití a drobné majetkové přestupky. V blokovém řízení bylo uděleno celkem 30 pokut. 

Policisté zabezpečovali bezproblémový průběh  akce Den mikroregionu Zábřežsko a 

Štítecký jarmark, dohlíželi na konání cyklistického závodu Rampušák.  

Největším problémem v této lokalitě je každoročně řešená sjízdnost silnic v zimním období. 

Této problematice bude i nadále věnována pozornost ve spolupráci s dopravní policií a 

správou silnic.  Trvalé řešení je zatím v nedohlednu  

 

 

 

11. Ostatní instituce 

 

Římsko-katolická farnost 

Ve dnech 2.-10. ledna proběhla Tříkrálová sbírka se ziskem -Štíty 32 664 Kč, Březná  4 509 

Kč, Bukovice  6 175 Kč, Crhov  2 887 Kč a Heroltice 3 926 Kč.  

Svátky a slavnosti probíhaly podle pastoračního plánu farnosti. Jednotlivá společenství 

růžence, modlitby matek a ženy, které se starají o výzdobu kostela, připravily důstojnou 

oslavu velikonočních svátků, svátku Božího Těla, svatodušních svátků, poutí a hodů ve 

Štítech, Herolticích a Crhově a hlavně svátků vánočních.  

7. května v katedrále sv. Václava v Olomouci při diecézní pouti k sv. Janu Sarkandrovi bylo 

arcibiskupem Janem Graubnerem předána  medaile svatého Jana Sarkandra  starostovi 

města Štítů Bc. Jiřímu Vogelovi. Ocenění rovněž převzaly farnice Veronika Kühnová a 

Vilma Knollová za obětavou práci pro kostel a faru. 

19. června se uskutečnila bohoslužba pro děti  s následnou odpolední oslavou s 

občerstvením na farním dvoře. 

1.7. byl P. Josif Altman přeložen do Kroměříže jako kaplan a ve Štítech nastoupil 35 letý 

kněz P. Jacek Broňczyk z děkanátu Holešov (v době nemoci byl P. Altman  zastupován P. 
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Bohuslavem Směšným z Horních Studének).  Pastorační a ekonomická rada projednala další 

aktivity a rovněž plán opravy pastorační místnosti na faře. Pouťová i další sbírky byly 

určeny právě pro tento účel. 

17. září se farníci účastnili Děkanátní poutě za rodiny, kněžská a řeholní povolání v 

olomoucké katedrále sv. Václava. 

28. září následovala tradiční pouť do Králík společně s hornostudénskými farníky s 

odpolední mší doplněnou legendou o sv. Václavu  P. Jacka Broňczyka. 

24. 9. se konala v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích slavnost žehnání nového zvonu sv. 

Václava. Slavnostní mši sloužil a zvonu požehnal generální vikář Mons. Josef Nuzík za 

asistence kněží P. Jacka Broňczyka, P. Josifa Altmana, P. Stanislava Suchánka a P. Ireneusze 

Szoczyňského z Bystřece.. Liturgii doprovázela štítecká schola. Přítomni byli také 

představitelé města Štíty v čele se starostou Jiřím Vogelem. 

16. října byla ve Farních informacích uvedena adresa internetových stránek farnosti, které 

vytvořil P. Jacek. Shlédnutí stránek přispěje  k představení farnosti a její činnosti. Webová 

adresa je: http://farnoststity.  

28. října požehnal P. Jacek Broňczyk nově odhalenému pomníku obětem válek v Crhově. 

Konaly se také akce pro děti (bohoslužby, adventní zdobení, výroby dárečků, zpívání).  

V rámci varhanního festivalu se v prostorách chrámu uskutečnil varhanní koncert mistra 

Martina Jakubíčka, který doprovázel také zpěv sopranistky Lenky Cafourkové. 

9. prosince hojně navštívili občané Adventní koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh, 

který se setkal s vekým úspěchem. Následoval Adventní koncert sólistů Brněnského 

rozhlasového orchestru lidových nástrojů Jana Teleckého a Františka Černého. Výtěžek 

úspěšného vystoupení byl věnován na instalaci nového zvonu. 

Spolek Crhovská chasa zahrál na Štědrý den odpoledne Vánoční hru o narození, po které 

následovalo Otvírání betléma a oživení jesliček. 

Slavná půlnoční mše svatá 24.12. ve 22 hodin sloužená P. Jackem, byla doprovázená místní 

scholou. 

Opravy ve farnosti: osvětlení kostela v hodnotě 42 587 Kč, opravy na faře - plastová okna, 

malování a úprava pastorační místnosti v ceně 27 928 Kč. 

 

Dětský domov 

 

Rok 2016 byl zahájen s plně obsazeným domovem – 24 dětí a 11 vychovatelů. 

Během roku byly pořádány kromě běžné výchovné a vzdělávací činnosti také další akce – 

lyžařské výcviky v rámci škol i domova absolvovali téměř všichni chovanci, nechyběly 

tradiční závody na sněhu. Oblíbené byly výlety – do Svíčkárny Olomouc, na farmu 

Bludoveček,  také soutěže -Děti, pozor červená a ve sportech, cyklistické výlety a akce Den 

Země 

První student vysoké školy Tomáš Friedl bohužel ukončil studia na stavební fakultě v 

Pardubicích a opustil dětský domov, další dvě dívky rovněž odešly do samostatného života a 

byly nahrazeny jinými děvčaty. Startovací byt využívají  dvě chovanky. 

Prázdniny trávily děti na různých táborech a pobytech – na Pastvinách, Velkých 

Pavlovicích, Orlici, Strážné a Bratrušově.  

Během letních měsíců byla realizovaná rekonstrukce opěrné zdi ve spodní části zahrady. 

Částečně byl obnoven nábytek na dětských pokojích a hernách. 

 

http://farnoststity/
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Domov důchodců 

 

Začátkem roku došlo k oficiální změně názvu – Domov Štíty – Jedlí, příspěvková 

organizace. Pro orientaci vznikly v blízkosti Domova Štíty orientační tabule. 

Během roku byly upraveny společné prostory – dobový a duchovní koutek, zdokonalené 

zákoutí u televize. Do zookoutku přibylo akvárium a klec s ptáčky. Proběhla renovace 

zahrady a byla postavena pergola – za využití finančních prostředků z daru Nadace 

Antonika Simony Krainové. Pergola byla ve velké oblibě, za pěkného počasí se griluje, 

beseduje, povídá. Na přání uživatelů se pořádaly oslavy narozenin, kdy se vaří strava na 

přání oslavence. V rámci mezigeneračních setkávání navštěvovaly domov děti z 3. ZŠ 

Zábřeh. 

Senioři z okolních domovů byli pozváni na III. Svatomartinské slavnosti. Proběhlo mnoho 

výletů, společenských a kulturních akcí – hudební vystoupení p. Pajera z Jeseníku, společná 

návštěva nové knihovny, velikonoční oslavy, výstavka s křesťanskou tématikou, 

čarodějnické veselení, návštěva divadelního představení v Šumperku, výlet do Velkých 

Losin a Moravské Třebové, do Hanušovického pivovaru, do svíčkárny Olomouc, návštěva v 

Domově v Lošticích, návštěva Akrobatparku, pořad Hašlerovy písničky, kytarové 

vystoupení Michaely Medek, sportovní hry v Domově v Šumperku, zahradní slavnost v 

Jedlí, vánoční jarmark v Olomouci a mnohá setkání – s dětmi MŠ Štíty a 3. ZŠ Zábřeh. V 

závěru roku se klienti pobavili na vánočním posezení a silvestrovském večírku. Za 

doprovodu aktivizačních pracovnic navštěvují cukrárnu, kavárnu či místní hospůdku. 

Do domova docházela muzikoterapeutka, canisterapeut a psycholog. Na přání byla rozšířena 

spolupráce s místním panem farářem, který docházel nejen na mše, ale i na společná 

posezení. Zájemce pravidelně navštěvovala dobrovolnice, která jim skupinově či 

individuálně předčítala. 

 

 

Charita 

 

Charitní ošetřovatelská služba poskytovala své služby v tomto regionu 12 klientům. Bylo 

provedeno 214 ošetřovatelských návštěv, z toho 56 ve dnech pracovního klidu a volna. 

V rámci ošetřovacích návštěv byly prováděny převazy ran, rehabilitace, odběry 

biologického materiálu (nejčastěji krve), měření krevního tlaku, hospicová péče (léčba 

bolestí, podávání infuzí). 

Za rok 2016 bylo v péči Charitní ošetřovatelské služby 13 klientů, jeden klient využíval 

službu Osobní asistence. 

 

Během adventu a vánočních svátků proběhla ve štíteckém kostele sbírka VÁNOČNÍ 

HVĚZDA DĚTEM na pomoc dětem trpícím podvýživou v Nigérii. 

Na farním dvoře se 18.12. poprvé konalo Adventní odpoledne s prodejem drobných dárků z 

Charity a od dětí školy i školky, s občerstvením pro malé i velké, s příjemnou vánoční 

hudbou. Výtěžek z akce ve výši 6 765 Kč byl zaslán na účet hurikánem zničeného Haiti. Z 

tohoto ostrova, kde podporujeme dvě děti, přivezla koordinátorka projektu  dva děkovné 

dopisy od  Rodleta Duverny a  Miguerty Desilus. Chlapec i dívka vřele děkují za podporu 

ve studiu, bez které by se dnes již nemohli obejít. Vzdělání pro ně představuje mnohem 

lepší život a uplatnění. 
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12. Průmysl 

 

Klein automotive s.r.o. 
Nejvýznamnější změnou v roce 2016 byla jednoznačně implementace a spuštění provozu 

nového informačního systému – SAP. Projekt, který byl zahájen již na konci roku 2014, 

dosáhl konečně finále. Dlouhé měsíce příprav byly u konce a od 1.7.2016 bylo 

odstartováno. Přechod na nový systém byl zvolen v polovině roku z důvodu tři týdny 

trvající dovolené našeho nejvýznamnějšího zákazníka – automobilky Škoda. Během 10 

pracovních dnů i nocí se systém podařilo úspěšně oživit bez ohrožení výroby a dodávat 

nadále zboží zákazníkům. Jde o jeden z nejlépe zvládnutých implementačních projektů 

systému SAP v Evropě, na kterém se podílela  s námi také společnost S&T. 

Pokračovalo se v optimalizaci interních procesů a zejména ve zvyšování produktivity. V 

oblasti využití lisovacích automatů pomáhalo i zavedení systému sledování využití 

výrobních kapacit MES. 

Přetrvával nedostatek zdrojů pracovních sil. I přesto se dařilo zajišťovat pracovníky pro 

všechny potřebné pracovní pozice. Na konci roku bylo evidováno 785 pracovníků. 

 

ZEAS Březná 

Hospodaření společnosti v roce 2016 skončilo účetním ziskem ve výši 13 570 336,25 Kč a 

to přes propad realizační ceny mléka (navýšení zisku oproti roku 2015 činilo 32,5%). 

Hlavním důvodem tohoto růstu byla především dotační politika státu a maximální úsilí 

vedoucí ke snížení jednotlivých nákladových položek. 

V roce 2016 bylo prodáno 158,8 t masa (62,5 Kč/ kg) a 755,8 t obilovin  (3 322 Kč/t). 

Mlékárně Agricol Polička bylo prodáno 4 582 912 l mléka  (navýšení o 292 572 l). Prodej 

čerstvého mléka z mléčného automatu poklesl o 58 l denně (o 15%), celkem se takto 

prodalo 21 312 l. 

Situace na trhu s mlékem se v září začala stabilizovat, průměrná cena činila 7,369 Kč/l, což 

znamená meziroční pokles ceny o 0,932 Kč/l, přičemž průměrné náklady činily 8,280 Kč/l. 

Roční průměrná užitkovost je 6 960 l mléka na dojnou krávu. Byla dosažena tržnost mléka 

97%, výběrové mléko činilo 100% veškeré výroby. 

Bylo vyrobeno  2 127,5 t obilovin při průměrném výnosu 5,104 t/ha. Průměrný hektarový 

výnos obilovin byl 4,894 t/ha (104,3 % loňska), osetá plocha se zvýšila o 8,5 % na 417 ha. 

Obiloviny byly prodány v průměru za 3 322 Kč/t při průměrných nákladech 3 756 Kč/t (tj. 

83,7 % loňského roku). Ceny rostlinných výrobků klesly u obilovin o 16,3 % a u olejnin o 

0,9 %. Výměra zemědělské půdy celkem je 1977 ha. Počet pracovníků ZEAS je celkem 64. 

Bioplynová stanice na Březné s maximálním výkonem 526 kW vyrobila celkem 4 347 

MWh za rok,  z čehož mimo vlastní spotřebu prodala 3 404 MWh. Vyprodukovala 1 664 t 

kukuřičné siláže, 4 513 t travní siláže a 7 116 h hovězího hnoje.  

Byl pořízen nový dlouhodobý majetek v celkové výši 11 463 000 Kč – pozemky za 5 305 

000 Kč, zemědělské stroje za 2 913 000 Kč, výpočetní technika za 26 000 Kč, plemenný 

býk za 32 000 Kč, technologie dojírny za 3 054 000 Kč, osobní auta za 51 000 Kč a ostatní 

zařízení za 32 000 Kč. 

 

 



19 

ZK kovovýroba Žerníček 

Uplynulý rok 2016 byl pro firmu úspěšný a tím navázal na předchozí roky. Firma stále 

udržovala stabilní  postavení v oblasti výroby logistických palet a pokračovala ve spolupráci 

s významnými výrobci automobilů. Mezi silné odběratele se zařadila německá firma 

Gebhardt Logistic Solutios GmbH, která patří mezi nejsilnější prodejce v oblasti 

logistických obalů v EU. Ve firmě se podařilo personálně stabilizovat výrobu a to především 

z řad agenturních pracovníků. Zajistit výrobu s novými pracovníky z blízkého okolí se 

nedaří, zaměstnanci dojíždějí do firmy např. z Hanušovic, Šumperka, Lanškrouna. Z 

místních mladých dojíždějí mnozí za prací do jiných podniků (např. do Kvasin), kde je 

lákadlem poměrně jednoduchá práce a nadstandardní výdělek 

 

13. Školství 

 

Základní škola a mateřská škola Štíty 

Vzdělávání dětí je vedeno v mateřské škole podle vzdělávacího programu „Učíme se hrou“, 

v základní škole dle „Společně pro život“. Vlastní vzdělávací program má také školní 

družina a školní klub. 

V základním vzdělávání byla od 1.9.2016  zavedena výuka angličtiny od 1. ročníku. Pro 

posílení role třídního učitele a osobnostní výuky žáků fungují třídnické hodiny jako součást 

vzdělávacího programu. Poprvé byla zřízena pozice asistenta- pedagoga pro práci  ve třídě s 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Počet žáků zůstal na úrovni předcházejících let – necelých 250 v ZŠ,  70 v MŠ. Byly 

realizovány tradiční akce a projekty (Český rok, Ahoj léto, Učíme se pro život,  cyklistický 

závod Rampušáček, divadla pro děti, karneval MŠ, Projekt primární prevence,  společenská 

výchova,  lyžařský výcvik pro 7. a 5. ročník apod.) Řada akcí byla organizována ve 

spolupráci se Sdružením rodičů- Dětský karneval, Rej čarodějnic, Den her. 

Další pokračování zájmové činnosti se odehrávalo v 6 zájmových útvarech jako v minulých 

letech – účastnilo se asi 50% žactva. 

 

Úspěšně pokračovala spolupráce školy a firmy KLEIN automotive v projektu Partnerství, 

rovněž i s VOŠ a SOŠ Šumperk – výsledkem je vyšší počet absolventů směřujících na 

technické obory. 

 V mateřské škole proběhly tradiční nadstandardní aktivity. Různé činnosti byly zařazovány 

tak, aby si děti vyzkoušely zájmové činnosti a mohly se potom účastnit školních i 

mimoškolních akcí – mažoretky, country tance, zpěv, taneční vystoupení na jarmarku  a na 

přehlídce mateřinek v Zábřehu. Nadále fungovala činnost Klubu Batole, kde se děti před 

nástupem seznamovaly za přítomnosti svých matek s prostředím školky. 

K zápisu do 1. ročníku ZŠ se dostavilo 27 dětí, zapsáno bylo 21 žáků – počet nižší než v 

předchozích letech. S těmito žáčky se koncem roku slavnostně rozloučila mateřská škola, do 

které se zatím přihlásilo pouze 19 nových dětí. 

Tradičně se rozvíjela logopedická péče v ZŠ i MŠ ve spolupráci se SPC Šumperk – Schola 

Viva o.p.s. 

Pokračovalo vydávání školního časopisu Záškolák. 

Škola organizovala 4. června „ Oslavy 90. výročí založení školy“ ve stávající budově. 

Proběhl Den otevřených dveří a zároveň projektový den „Učíme se pro život“  - prostory 

školy a připravené expozice si prohlédlo velké množství návštěvníků i bývalých žáků a 
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zaměstnanců školy. Svou práci předvedly tvořivé dílny, upoutaly  ukázky vyučovacích 

hodin i soutěž v robotice,  své diváky měly také módní přehlídky,  výstava keramiky a 

technických výrobků. Po celý den proudily prostorami školy početní diváci a vnímali, jak se 

škola za poslední léta změnila. 

V soutěžích dosáhli žáci cenných úspěchů – v olympiádě v anglickém jazyce, v 

matematické olympiádě, v soutěži v robotice,  ve výtvarných soutěžích na obou školách, v 

soutěžích sportovních - úspěchy slavili v atletice v Králíkách (1. místo), nově byla zařazena 

soutěž Souboj čtenářů. 

Škola zaměstnávala osoby na veřejné práce.  Proběhla komplexní rekonstrukce posledních 

tří učeben, upravoval se bývalý služební byt na prostor pro zájmovou činnost. V areálu MŠ 

byly vyměněny vstupní dveře s elektronickým vrátným, upraveno schodiště na zahradu. 

Bylo zaznamenáno zvýšení počtu strávníků školní jídelny, zavedena možnost objednání 

stravy po internetu.  

 

Základní umělecká škola Štíty 

Pobočka ZUŠ Zábřeh ve Štítech měla v tomto roce  54 žáků, kteří navštěvovali hru na 

klavír, kytaru, elektronické klávesové nástroje, hru na bicí soupravu, na klarinet, trumpetu, 

zobcovou flétnu a zpěv. 

Během roku se uskutečnily tyto akce: 

besídky žáků pěveckého a kytarového oddělení na štítecké radnici, 

koncerty pro žáky ZŠ a MŠ Štíty, 

koncerty pro veřejnost v kulturním domě Štíty, 

koncert pro žáky ZŠ Bušín, 

koncert pěveckého oddělení v sále ZUŠ Zábřeh, 

vystoupení na štíteckém jarmarku, 

pěvecké vystoupení na Mikulášské nadílce, 

výchovný koncert pro ZŠ a veřejnost ve Štítech s provedením minioperky Budulínek. 

 

14. Kultura 

 
Městská knihovna 

V roce 2016 bylo v MěK Štíty registrováno 195 čtenářů, kteří si vypůjčili 7 958 monografií 

a 3 495 periodik. 

Celkově proběhlo v  knihovně 3 477 návštěv a 9 349 virtuálních návštěv  využilo on-line 

služeb e-katalogu knihovny. Byl však zaznamenán menší zájem o knihovnické služby a 

pokles návštěvnosti a výpůjček. 

V tomto roce bylo knihovnicky zpracováno a zkatalogizováno v programu KpwinSQL  562 

nových monografií v hodnotě 110 729 Kč  - z rozpočtu města, z projektu Česká knihovna,  z 

příspěvků Olomouckého kraje a knižních darů. 

Děti štíteckých škol se zapojily do soutěže Moje kniha na téma  Devatero řemesel aneb 

řemeslo má zlaté dno. Přinášely své „literární“ pokusy s vlastními ilustracemi a obdržely za 

ně sladkou odměnu. Knihovnických lekcí se zúčastnilo 157 dětí s doprovodem svých 

učitelek. 

Knihovnické středisko Štíty je pověřeno výkonem regionálních funkcí o poskytování  

služeb pro knihovny na Březné, v Crhově, V Horních Studénkách, v Jakubovicích, v Jedlí, v 
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Písařově a Zborově. Do těchto knihoven bylo dodáno 1 172  a odvezeno výměnou 1 097 

svazků. Meziknihovní službou bylo vyřízeno 39 požadavků. 

Každoročně pořádaná porada knihovníků střediska Štíty proběhla dne 19.4. v Městské 

knihovně v Šumperku za účasti sdružených knihoven. 

3.11. se ukutečnila konzultace a kontrola knihoven ve Štítech,  Crhově, Jedlí, Horních 

Studénkách, Zborově, Jakubovicích, Písařově a již zrušené knihovně na Březné(zrušena pro 

mizivý zájem, knihy převezeny do Štítů). 

Dne 23.3.2016 byla zahájena celková rekonstrukce budovy na náměstí Míru 12. V přízemí 

se budují nové moderní prostory pro knihovnu, v 1. patře 4 bytové jednotky. Přestěhování je 

naplánováno na jaro 2017. 

V prosinci byla podána žádost o poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč 

 

 
Kulturní akce 

6.2.     Hasičský ples,  Heroltice 

7.2.     Dětský maškarní karneval,   Heroltice 

20.2.   Firemní ples KLEIN automotive s.r.o.,  Štíty 

5.3.     Koncert orchestru Big Band Lanškroun k MDŽ,  Štíty 

19.3.   Ostatková merenda,  Březná 

19.3.   Dětský maškarní karneval,  Štíty 

26.3.   Dětský maškarní karneval,  Březná 

2.4.     Divadelní představení souboru TYL z Králík: Řeči,  Štíty 

30.4.   Pálení čarodějnic,  Březná 

13.-15.5.   Sportovní soustředění,  Heroltice 

28.5.   Kácení máje,  Březná 

28.5.   Štítecký jarmark, hudba Bojané,  Štíty 

29.5.   Sportovní soustředění,  Heroltice 

6.6.     Divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ,  Štíty 

10.6.   Koncert pro ZŠ a veřejnost,  Štíty 

17.6.   Hudební besídka ZUŠ,   Štíty 

18.6.   Rampušák, sportovní a kulturní akce,  Štíty 

25.6  Setkání na pomezí Čech a Moravy, Martin Maxa, Fešáci, cimbálová muzika,  Valteřice 

28.6.   Pořad Ahoj léto, slavnostní ukončení školního roku,  Štíty 

1.7.-21.8.  Dětské tábory,  Heroltice 

2.7.    Letecký den,  Heroltice 

2.7.    Posezení u táboráku MS Tetřívek,  Březná 

9.8.    Varhanní festival v kostele, Adam Viktora a Gabriela Eibenová,  Štíty 

8.-12.8.   Mezinárodní setkání – Belvedere Ostrenze, Saint Pal en Chalencon, Štíty 

11.8.   Koncert zpěváka Davida Mattioliho, Štíty 

14.8.   Štítecká pouť, Záhorská kapela,  Štíty 

27.8.   Pohárová soutěž SDH Březná 

27.8.   Výstava jiřin,  Heroltice 

10.9.   Letecký den – RC modely, Heroltice 

24.9.   Svěcení zvonu v kostele sv. Jana Křtitele,  Heroltice 

30.9.   Hudební pořad cimbálovky Grande Moravia Mistřín,  Štíty 

31.10.  Pořad Společně a zdravě zvládneme vše hravě, ZŠ  Štíty 
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5.11.    Poslední leč MS Tetřívek,  Březná 

11.11.  Svatomartinská slavnost DD, Štíty 

28.11.  Pořad Vánoce v Evropě,  Štíty 

2.12.    Mikulášská nadílka,  Štíty 

9.12.    Adventní koncert dechového souboru Sempre v kostele,  Štíty 

10.12.  Adventní koncert sólistů Brněnského rozhlasového orchestru v kostele,  Heroltice 

12.12   Vánoční koncert ZUŠ pro ZŠ a veřejnost,  Štíty 

24.12.   Vánoční hra o narození – Crhovská chasa 

 

 

 

15. Zájmové organizace 

 

Sbor dobrovolných hasičů města  Štíty 

140 let 

 

Rok 2016 byl pro SDH Štíty velmi významný, protože znamenal 140. výročí založení sboru. 

Historie místních hasičů sahá až do roku 1876, kdy -jak je uváděno v historických 

záznamech – tehdejší starosta města Johann Schwestka svolal několik schopných mužů 

Šilperka a společně uvedli v život Dobrovolný hasičský spolek. Od této chvíle započalo 

dlouhých 140 let obětavé práce mnoha mužů a žen pro dobro ostatních. Měnila se technika, 

měnily se typy událostí, co ale zůstává, je důvod, proč dobrovolní hasiči svou náročnou 

práci dělají. Je to obětavá pomoc bližnímu v těžké chvíli bez nároků na odměnu.  

Přísloví z historických podkladů potvrzuje hlavní myšlenku nezištné pomoci ostatním: 

 

„ Bohu ke cti, bližnímu k ochraně!“  
 

 

Novým mottem dnešního  SDH  pro jeho hasičskou obětavou činnost potom je: 

 

„JSME TU S VÁMI?  JSME TU PRO VÁS!“ 

 

 V posledním červencovém víkendu byly uspořádány oslavy tohoto výročí. Pro veřejnost 

proběhl Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici, kde byla připravena výstavka fotografií 

z historie sboru a historické záznamy činnosti hasičů. Rovněž bylo možno prohlédnout si 

prostory, které využívá zásahová jednotka se svou technikou. Výstavka byla doplněna 

odborným výkladem hasičů. 

Vlastní oslava proběhla v areálu fotbalového hřiště. Úvodního proslovu se ujal starosta 

města Štíty a starosta Okresního sdružení hasičů, kteří vyjádřili poděkování sboru za jeho 

záslužnou činnost. Slib starosty Jiřího Vogela, že v roce 2018 se počítá s výstavbou nové 

moderní hasičské zbrojnice, se setkal s velkým ohlasem přítomných hasičů i ostatní 

veřejnosti. V následujícím programu byl pro děti připraven skákací hrad, různé soutěže s 

hasičskou tématikou a se sladkou odměnou. Pracovníci HZS Zábřeh připravili  stánek 

preventivně výchovné činnosti, členové JSDH Štíty, JSDH Jedlí, HZS Zábřeh a ZZS Zábřeh 
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předvedli  ukázky zásahové činnosti. Návštěvníci mohli nahlédnout do kabin vozů a do 

prostor s hasičským vybavením a vše bylo doplněno zasvěceným výkladem odborníků. 

Zajímavá byla ukázka kynologické práce Policie ČR a sdružení kynologů z Rudy nad 

Moravou. Závěrem proběhla ukázka zásahu místních hasičů při dopravní nehodě. 

 

SDH Štíty tvořilo na konci roku 32 členů. U příležitosti významného výročí byli oceněni: 

Čestné uznání OSH obdrželi ing. Vítězslav Gronych, nejstarší členka Marie Žáková, 

Ludmila Kostelecká a Petr Purkert, uznání Za věrnost  bylo uděleno Miroslavu Kubíčkovi a 

Josefu Krejčímu. 

Soutěžní družstvo se v roce 2016 zúčastnilo 26 soutěží, z toho 16  z Velké ceny okresu 

Šumperk. V pohárové soutěži se štítecký sbor umístil na 13. místě, v Okresním kole 

požárního sportu na 12. místě. Konečné pořadí ve Velké ceně bylo 7. místo se ziskem 208 

bodů. Ve Finále mistrů mezi 10 nejlepšími družstvy okresu získal štítecký sbor 5. místo, což 

znamená zařazení místní pohárové soutěže do Velké ceny Holba cup pro rok 2017. 

Zásahová jednotka sboru (12 členů) je zařazena do poloprofesionálních jednotek s výjezdem 

do 5 minut byla v tomto roce povolána 30 krát: 4 požáry, 10 dopravních nehod, 7 výpomocí 

městu a 9 technických pomocí. 

Členové SDH prošli školením v oblasti dopravních nehod a školením pro uživatele 

motorových řetězových pil při zásazích, mnoho hodin strávili při údržbě a testování 

zásahové techniky. Byl pořízen materiál v hodnotě 235 000 Kč (4 zásahové obleky, 

speciální zásahový softwar, 2 ruční radiostanice, 4 hadice C, vakuová fixační matrace, sada 

vakuových dlah s batohem, vakuová fixační páteřní dlaha, sada ochranných štítů a další). 

Finančně nákupy zajistilo město Štíty, kraj Olomouc a sponzor fa KLEIN automotive. Z 

HZS Šumperk bylo získáno 6 kusů dýchací techniky. 

 

 

Skautský oddíl Hledači 
 

Počet registrovaných členů je v tomto roce 45. 

V půlce února vyrazilo 25 skautů ze Štítů a Horních Studének na přespání do střediskové 

klubovny do Zábřehu na Skaličku. 

19.2. se vydalo 9 mladých na týdenní projekt „MLADI IN SAMOZAPOSLJIV“ do 

slovinského Skomarje. Cílem projektu bylo různými aktivitami pomoci mladým lidem 

připravit se na budoucí schopnosti konkurence při získávání zaměstnání a zlepšení v 

komunikaci a jednání. 

1. dubna navštívili skauti družinu V Horních Studénkách, aby se sešli u „Prvního ohně“ . 

Oddíl se v květnu spolupodílel na  organizaci okresního kola Soutěže vlčat a světlušek v 

Hoštejně. Příprava byla značně náročná, zajištění dopravy, stravování i programu pro 336 

přihlášených vyžadovalo velké úsilí. Závod za příznivého počasí zdárně proběhl. 

Osmičlenná hlídka štíteckých v silné konkurenci získala krásné 5. místo.  

V závěru května dodrželi skauti již téměř tradici účastí na brigádě ve firmě KLEIN 

automotive, kde  jim bylo umožněno získat finance pro svou činnost. Své zkušenosti 

uplatnili tito brigádníci také při organizování velikonočního firemního pochodu Štíty – 

Skiresort Buková hora. Procházka jarní krajinou, sportovní stanoviště – lukostřelba, hod do 

koše aj. , malování vajec a dobrá zábava byly odměnou pro zúčastněné. 
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Červen byl pro skauty také aktivním měsícem. Pomáhali organizovat Setkání na pomezí 

Čech a Moravy, připravili již v předvečer tábor, hlídali areál a odpoledne organizovali hry 

pro děti i dospělé. Začátkem prázdnin vybudovali tábor na řece Březné pro 26 dětí a 11 

vedoucích, ti  po celý týden zajišťovali chod tábora a účastnili se akcí v programu „Výcvik 

rytířů“. 

První podzimní akcí byl v říjnu Střediskový oheň s oddíly ze Zábřehu, Hoštejna a Štítů. 

Výměna zážitků z celoroční činnosti se střídala s plánováním pro další období. 

Koncem října se skauti účastnili dvouetapového  mezinárodního projektu „Rasismus nepatří 

do XXI. století“ v oblasti nedaleko rumunského města Targu-Jiu. 18 účastníků z různých 

zemí se osm dní učilo,  bavilo, předávalo si zkušenosti a navzájem se poznávalo. 

V listopadu proběhl tradiční Poslední oheň u Jöklovy skály, u kterého pět adeptů složilo 

slavnostní  skautský slib. Koncem listopadu se družina Studýňáci a Vlčata se Světluškami 

zapojili do výroby adventních věnců ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Výtěžek z prodeje 

byl věnován  dětskému onkologickému oddělení, které malí skauti také navštívili. 

V předvánočním čase uspořádali Hledači sbírku hraček a knížek pro dětské oddělení 

šumperské nemocnice, snaha malých skautíků byla tak veliká,  že nasbírané dárky málem 

ani neunesli. 

Poslední sobota před Vánoci byla celoroční odměnou – návštěva Akvaparku Olomouc a 

vánočně vyzdobeného náměstí s trhy a atrakcemi. 

Tečkou za činností byla akce na  Štědrý den, kdy se téměř všichni skauti  zapojili do 

roznášení betlémského světla ve Štítech, v Herolticích, na Březné, v Crhově i Horních 

Studénkách. 

 

Myslivecké sdružení Tetřívek Štíty 

V tomto roce přijalo sdružení 4 nové členy z řad hostů, celkový počet členstva je 25. 

Z mysliveckých akcí byl pořádán dvakrát hon a v červenci Posezení u táboráku na Březné 

(tradiční myslivecký ples se z technických důvodů nekonal). 

Za rok 2016 bylo uloveno 38 ks srnčí zvěře, 8 lončáků, 32 selat, 3 ks jelení zvěře, 12 

kachen, 27 lišek, 13 kun, 6 jezevců a 2 ks psíka mývalovitého.  

Přestože se množí škody způsobené černou zvěří na zemědělských pozemcích, nebylo 

sdružení nuceno řešit žádnou závažnější škodní událost s majiteli pozemků. Pod vedením 

Evy Duškové, která je autorkou článků o myslivosti ve Štíteckém listě, výborně funguje 

myslivecký kroužek pro děti. 

Celoroční péče mysliveckého sdružení Tetřívek o zvěř je samozřejmostí. 

 

Český zahrádkářský svaz Štíty 

ZO ČSZ v tomto roce vyřešil zánik předkupního práva ze strany Státního pozemkového 

úřadu, pracoviště Olomouc a jednotlivých majitelů zahrádek. Jednalo se o odstranění 

věcných břemen celkem dvanácti parcel v kolonii  nad firmou KLEIN automotive a pod 

bývalým Družspojem. Dále byla s městem Štíty projednána a uzavřena smlouva na 

pronájem místnosti a registraci spolku na adrese nám. Míru č. 5, Štíty. 

ČSZ organizoval tradičně moštování jablek. 

 

16. Turistické informační centrum 

Hlavní činností TIC je bezplatné poskytování informací veřejnosti. Má za úkol 

shromažďovat informace za účelem vytváření komplexní a aktuální databanky cestovního 
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ruchu dané oblasti. Poskytuje informace veřejnosti – verbálně, telefonicky či 

prostřednictvím tiskovin nebo internetu a nabízí také doplňkové služby související s 

cestovním ruchem.  

TIC ve Štítech navštívilo v roce 2016 2528 osob, z toho 63 zahraničních turistů. Kromě 

návštěvníků  města je využíváno hlavně 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. 

Informační centrum rovněž organizuje kulturní akce ve škole, řídí internetové stránky 

města, podílí se na vydávání Štíteckého listu, propaguje město a region, aktivně 

spolupracuje a podnikatelskou sférou a neziskovým sektorem. Součástí TIC je Městské 

evropské informační středisko (MEIS), které v tomto roce realizovalo přednášku Evropský 

klíč k bohatství, Italský večer, soutěž Pohlednice z Evropy a přednášku spojenou s kreativní 

činností Vánoce v Evropě. Na provoz TIC finančně přispíval Olomoucký kraj. Do září 2016 

byla vedoucí paní Stanislava Smrčková, poté ji vystřídala paní Radka Jánešová. 

 

 

17. Sport 

 

Tělovýchovná organizace SOKOL Štíty 

TJ sdružuje stále tři oddíly a jeden odbor – oddíl kopané, oddíl stolního tenisu,  oddíl tenisu, 

odbor Asociace sportu pro všechny, pravidelnou činnost vyvíjí také oddíl turistů. 

Finance do jednoty přicházejí ve velké míře z rozpočtu města a několika sponzorů. Město 

přispělo tělovýchově částkou 1,5 milionu Kč, v tělocvičně se cvičí zdarma, nové fotbalové 

kabiny využívají hráči rovněž zdarma. Je třeba poděkovat zastupitelstvu a zejména 

starostovi panu Jiřímu Vogelovi, kteří schválili takový rozpočet a podporují sport ve městě. 

Bez těchto prostředků by zde tělovýchova  již snad neexistovala. 

Předseda  ČUS Miroslav Jansta uveřejnil, že úřad v roce 2016 rozděloval 6 miliard, ale na 

základní jednoty se nedostalo. 

 

Oddíl kopané 

 

V sezóně 2015/16 hrálo mužstvo A I.B třídu skupinu C OKFS  a získalo mezi 14 účastníky 

krásné 3. místo.  Družstvo mužů B příliš v soutěži okresního přeboru neuspělo, ocitlo se po 

skončení soutěže na posledním 14. místě. Obdobně dopadlo  v okresním přeboru družstvo 

dorostu s posledním 8. místem v tabulce. Lépe si vedli starší žáci rovněž v okresním 

přeboru svým 3. místem z 9 soutěžících. Velmi dobře si vede nejmladší fotbalový potěr – 

mladší žáci, starší přípravka a mladší přípravka, jejichž fotbalový elán je vede k pěkným 

výsledkům. Hoši  starší i mladší přípravky se dočkali krásného zážitku, když v březnu 2016 

doprovázeli hráče Sigmy Olomouc a Sparty Praha na hřiště před jejich vzájemném ligovém 

utkání. 

Péče byla věnována i stávajícímu zařízení hřiště. V původních kabinách byly natřeny lavice 

a okenice, rovněž lavičky pro diváky, zhotoveno zábradlí a vymalována klubovna. Na 

pracích se podíleli sportovci i příznivci fotbalu. Město vybudovalo veřejnou posilovnu, 

která je sportovci i dalšími občany denně navštěvována.  
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Oddíl tenisu 

Tenisový oddíl  vyvíjel během roku svou obvyklou činnost. V letním období uspořádal 

turnaj OPEN Štíty a několik dalších utkání.. Pro mladou generaci byl založen nový oddíl, 

který vedou Bc. Jiří Jelínek, Petr Klein a Tomáš Brokeš. Kroužek navštěvují děti od 4 do 14 

let a tak vyrůstá pro Štíty další nová tenisová generace.  

Oddíl započal provádět zateplení budovy a další potřebné úpravy. 

 

Třetí ročník tenisového Masters Cup: 

V polovině prázdnin si dali na kurtech dostaveníčko  vyznavači tenisové hry, aby změřili 

své síly ve čtyřhře. 28 účastníků hrálo  v losem určených týmech ve dvou skupinách. V 

turnaji, kterému fandily  desítky diváků, zvítězila dvojice Ivan Špringer + Jiří Jelínek, druhý 

post obsadila dvojice Lukáš Břinčil + Štěpán Kobza, bronz získali Petr Klein ml. + Pavel 

Kudláček. O účastníky i diváky bylo výborně postaráno – po sportovní i společenské 

stránce. Vítězové dostali hodnotné ceny, diváci pěknou podívanou a sponzoři velké 

poděkování. 

 

 

 

Oddíl stolního tenisu 

V oddíle hrají hráči ve třech seskupeních. Družstvo „A“ hrálo krajskou soutěž II. třídy B 

krajského svazu Olomouc a umístilo se na 4. místě z 12 družstev. 

Družstvo „B“ hrálo Regionální přebor I regionálního svazu Šumperk a získalo 6. místo mezi 

11 družstvy. 

Družstvo „C“ hrálo Regionální přebor II regionálního svazu Šumperk a umístilo se na 10. 

místě z 12 družstev. 

V sobotu 28.5.2016 se ve Štítech konal mezinárodní sportovní den, v rámci kterého naše 

družstva stolních tenistů změřila síly s družstvy z polského Niemodlinu. V kategorii 

dospělých zvítězilo družstvo Štítů v poměru 3:2, v kategorii starších žáků si vítězství 

zajistili žáci z Niemodlinu v poměru 5:0. 

29.12.2016 se konal v sokolovně Štíty tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise s účastí 16 

hráčů.  

První tři místa  jednotlivcích obsadili: 1. Štěpán Kobza, 2. Martin Kocián, 3. Zdeněk Drlík. 

V soutěži čtyřher bylo umístění následující : 1. Zdeněk Drlík a  Rudolf Vicenec 

                                                                        2. Jiří Vogel a  Tomáš Štěpán 

                                                                        3  . Pavel Kudláček a  Martin Pospíšil    

Odbor sportu pro všechny 

Pokračovaly cvičební lekce pro ženy a děti v sokolovně, tělocvičně ZŠ a  školní družině. 

Jsou to Bodyform se Šárkou, Pilates s Jarkou, Pilates pro děti a jógové cvičení pro ženy. 

Lekce jsou mezi ženami i dětmi velmi oblíbené. 

 

Turistika 

V odboru turistiky je registrováno 28 členů, ke kterým se při společných vycházkách   

během roku přidávalo 22 ostatních pochodníků. Bylo uspořádáno 21 výletů , při kterých 

turisté našlapali 311 km. Cíle vycházek se nacházely v blízkém okolí (Heroltice, Písařov, 

Moravský Karlov, Bludoveček, Olšanské hory, Drozdovská pila, Jakubovice, Králíky, 

Buková hora) či vzdálenějších krajích (Bozéňov, sv. Trojice a Severomoravská chata, 
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Nýznerov, Kralický Sněžník, Rabštejn, Kamenný vrch). Již tradicí se stal týdenní zájezd do 

některých českých hor – tentokrát se 13 štíteckých turistů pod vedením pana Bartela z 

kolektivu šumperských železničářů nechalo zlákat Krušnými horami. Bydlelo se na Božím 

Daru u Sněhuláka. Pěší trasy vedly přes Božídarské rašeliniště, naučnou stezku Blatenský 

příkop, na Blatenský vrch s rozhlednou, dolů do ledové  Vlčí jámy až do Horní Blatné. 

Následovala cesta přes Plešivec a Mariánskou do Jáchymova, nebyl vynechán ani nejvyšší 

vrchol Krušných hor Klínovec.  Spokojení turisté se již těší na další  pochody. 
  

Studio HÁČKO 

Taneční skupiny zumby Minihvězdičky, Hvězdičky, Stars  a Rakety v tomto roce opět velmi 

úspěšně reprezentovaly Štíty na mnoha veřejných akcích a soutěžích po celé republice.. 

Vedoucí skupin ing. Helena Gálová nově nacvičila se svými svěřenci taneční pořady 

Námořnická, El Amor, Zumba s Honzou a Rock – Rakety v akci. Činnosti studia se účastní 

82 tanečníků od 5 let do dospělosti. Podařilo se jim v celostátních soutěžích získat 5 zlatých, 

6 stříbrných a 2 bronzové medaile na soutěžích: 

         Českotřebovský taneční pohár – Česká Třebová 

         Mia festival  -  Olomouc 

         Mia festival finále – Praha Lucerna 

         Perníková kopretina  - Pardubice 

         Česko se hýbe  - Brno 

         SUT  - Zábřeh 

Kromě toho vystupovaly tanečnice na společenských akcích – na několika plesích, na 

taneční přehlídce Roztančený zámek v Moravské Třebové, v domovech důchodců,  na 

cyklistickém závodě Rampušák a  Štíteckém jarmarku. Malí i větší tanečníci s radostí 

nacvičují a trénují, aby pak za podpory svých rodičů předvedli své umění a elán veřejnosti. 

Kromě rodičů podporuje činnost studia také město Štíty i TJ Sokol. 

 

Rampušák 2016 

Zatímco jiné sportovní podniky mají při oslavě kulatého výročí zpravidla již umetenou 

pořadatelskou cestu, Cykloklub Rampušák dostal k 20. narozeninám nemilý dárek. 

Policejní prezidium ČR po 19 letech bezproblémové spolupráce změnilo přístup k pořádání 

cyklistických závodů a výrazně omezilo podmínky uskutečnění silničního závodu. Nové 

podmínky  neumožňovaly závod zajistit po pořadatelské, časové ani technické stránce. Přes 

veškeré snahy se rozhodnutí nepodařilo změnit a silničního Rampušáka tak potkal stejný 

osud jako např. Krále Šumavy, který byl vzorem pro založení štíteckého závodu před 20lety. 

Poprvé po 20 letech se v červnu nesešla na náměstí ve Štítech amatérská elita českých 

silničních cyklistů. Změny nastaly i ve složení pořadatelského týmu. Na post ředitele 

rezignoval ing. Jelínek, dlouhodobý ředitel závodu.  Na jeho postu jej nahradil Marek 

Rýznar, v týmu pracovali Jana a Zdeněk Axmannovi a Josef s Markem Rýznarovi . 

Zachovat  se podařilo zejména díky významné přízni města Štíty pod vedením starosty Bc. 

Jiřího Vogela   alespoň závod horských kol. Ten v hlavní kategorii vyhráli Pavel Skalický z 

CykloTeam Kolárna Olomouc a Iva Fidlerová z Yogi Racing Team Ostrava. Celková účast 

byla 196 cyklistů. 

Závod probíhal v pohodové atmosféře a poprvé po dlouhých letech se obešel bez zranění 

nebo bloudění závodníků. 

Vzhledem k nepříznivému postoji Policie ČR je pořádání dalších ročníků velkou otázkou.           
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18. Acrobat  Park  Štíty 

 
V sportovním areálu Acrobat Parku v jarním i letním období se konají sportovní tréninky i 

závody skokanů na lyžích z tuzemska i z mnoha dalších států. Areál je znám jako největší 

podobné zařízení na světě. Pro zájemce nabízí možnost sportovního vyžití na 4 můstcích, na 

trampolínách i věži pro trénink fází skoků, na umělé horolezecké stěně, také na hřišti pro 

beach volejbal a petanque. Pro hosty je připraveno komfortní ubytování ve 2-4 lůžkových 

pokojích, příjemné posezení a možnost stravování v restauraci, pobyty v sauně i vířivce a  

fitness. 

V září 2016 se zde konalo Mistrovství ČR  AERIALS, které pořádal  klub Dukla Liberec. 

 

19. Sluneční hodiny ve Štítech 

 

V roce 2015 byla dokončena úprava štíteckého náměstí instalováním desek rodu 

Žalkovských nad radniční vchod a rekonstrukcí spodní části prostoru před radnicí – tak bylo 

splněno propojení pěti historických i současných symbolů – kašny jako symbolu života, 

morového sloupu jako symbolu trudných časů kraje, desek Žalkovských jako symbolu 

středověké historie, vodní kaskády jako symbolu plynoucího času a sochy sv. Jana 

Nepomuckého jako symbolu ochrany české země.  

Na jaře roku 2016 bylo těchto pět symbolů doplněno dalším atributem – slunečními 

hodinami, jejichž tvůrci jsou Ing. Jana Ptáčková a Antonín Mangolt z Jedlí. 

Práce na realizaci slunečních hodin počala koncem roku 2015 tak, že před vlastní instalací 

byla značná píle a úsilí věnována návrhům, nákresům, propočtům a plánování způsobu 

realizace. Bylo nutno zajistit kamenný blok původem ze štítecké lokality, který by  zároveň 

splňoval  požadovaný úhel plochy pro montáž tělesa hodin, poutavý vzhled a povrch a 

zejména potřebnou  velikost. Hledání nebylo jednoduché a zabralo mnoho času. Kámen 

(patřící k horninám rulového typu) byl nakonec v blízkosti Štítů nalezen a po náročných 

úpravách povrchu posloužil jako podstavec pro tělo hodin. Z možných variant byly vybrány 

tzv. „rovníkové sluneční hodiny“, které jsou vhodné pro volná prostranství. Název této 

varianty vyjadřuje skutečnost, že zobrazovací plocha hodin je rovnoběžná s rovinou 

rovníku. 

Autoři hodin se postupně od návrhu, přes výpočty, určení místního meridiánu a obstarání 

vhodného kamene dostali k vlastnímu ztvárnění hodin. Tvoří je soubor kovových 

komponentů s kovářskými prvky. Stejně je proveden i znak města Štíty. Celý zpracovaný 

polotovar podstoupil povrchovou úpravu technikou žárového zinkování i následného 

nanesení několika vrstev speciální kovářské barvy. Součástí poslední vrstvy je zlaté 

patinování, které dalo dílu finální podobu. Povrch kamenného  bloku byl ošetřen nanesením 

nanotechnologické vrstvy pro zachování vlastností a především odolnosti proti 

povětrnostním vlivům. Poté byl usazen na předem vybrané místo a těleso slunečních hodin 

nesoucí znak města bylo konstrukčně nainstalováno až na definitivním místě uprostřed dolní 

části náměstí. 

Hodiny jsou doplněny mottem:  

                     AGO GRATIAS AD SOLEM  - ŽIJEME DÍKY SLUNCI 

 

Sluneční hodiny na štíteckém náměstí začaly plnit svou úlohu dne 10.6.2016 a do 

budoucnosti budou prvkem, který překoná mnohé lidské životy a bude obyvatele tohoto 
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kraje provázet snad navěky. Lidé hodnotí krásu tohoto nového a přitom starobylého prvku, 

obdivují se jeho funkci a tvarům a oceňují jeho přirozenou, dekorativní, uklidňující a tím i 

relaxační schopnost. 

A děkují autorům za jejich nádhernou tvorbu. 

 

19. Historie 

 

Vysvěcení pomníku v Crhově 

 

Letošní oslava 98. výročí vzniku Československa dne 28.10.2016 měla v Crhově 

mimořádně slavnostní ráz. V crhovské kapli sv. Cyrila a Metoděje sloužil pan farář Jacek 

Broňczyk slavnostní mši a poté byl vysvěcen restaurovaný a nově umístěný pomník obětem 

válek. Slavnostní shromáždění se konalo za účasti starosty města Štíty pana Jiřího Vogela a 

mnoha občanů z Crhova. Město uctilo oběti válek položením věnců k pomníku a  crhovští 

občané jménem spolku Crhovská chasa položili k pomníku kytici a zapálené svíce.  

Pomník padlým je vyjádřením úcty těm crhovským spoluobčanům, kteří padli v I. světové 

válce a také těm, kdo položili svůj život za svobodu ve válce druhé. Jména  mužů vyrytá do 

kamene a bronzu jsou povědomá všem, kteří v Crhově žijí. I když konkrétní osoby si již 

většina lidí nemůže pamatovat, jména jako Bartoš, Bílý, Havlena, Pecháček, Prokop, Šula a 

další jsou známy z rodů, které v Crhově stále žijí nebo jsou přítomny skrze společné 

vzpomínky. 

Pomník restaurovali  Tomáš Váňa a Martin Tamchyna z Řevnic u Prahy, finančně opravu 

zajistilo město Štíty. Byl umístěn v blízkosti crhovské kaple na prostranství, které by se po 

plánovaných úpravách mělo stát přirozeným centrem Crhova. 

Rok postavení prvního pomníku přesně neznáme. Pozemek na stavbu věnoval Rudolf 

Knápek. Původní podobou pomníku byla pravděpodobně menší kamenná mohyla, do níž 

byla v roce 1938 vsazena litá mosazná deska se jmény obětí. V této podobě je pomník 

zachycen na fotografii. V začátku II. světové války byla deska z pomníku sejmuta a 

uschována – v úkrytu na zahradě u Bartošů se dočkala osvobození vlasti. Tuto desku 

věnoval Crhovu místní rodák pan František Bartoš, který sám I. válkou prošel a vrátil se 

jako legionář. Tragickou ironií se stal jeho osud za II. světové války, kdy byl Němci 

popraven za odbojovou činnost. 

 

Po válce byl pomník slavnostně odhalen právě před 70 lety. Tehdy uložili občané do 

pomníku listinu, která byla při rekonstrukci objevena. Byla umístěna ve skleněné lahvi a je 

důležitým vzkazem pro další generace. Aby se nikdy nezapomnělo na hrdinství těch, kteří 

zemřeli v bojích během 1. a 2. světové války. 

 

 

Text nalezený v původním pomníku: 

 

Věnováno pomníku jako „Zápis v úschovu“. 
Tento pomník má připomínati naší vesničce do let budoucích souhrn událostí, jichž jsme 

byli očitými svědky. 

Levý bok pomníku je věnován popravenému Františku Bartošovi, našemu rodáku, 

klempíři z Hodolan. Tento vlastenecký pracovník byl v prvé světové válce a jako zajatec v 
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Rusku vstoupil do české legie a dosáhl hodnosti rotmistra. Padlým obětem naší vesnice 

věnoval mosaznou pamětní desku, která byla vsazena do původního malého pomníčku na 

tomtéž místě v roce 1938, tedy před okupací naší Severní Moravy. Přáním tohoto 

legionáře bylo pomník, co do výstavnosti znovu vytvořiti, poněvadž často k nám dojížděl a 

vesnici rodnou miloval. Netušil, že s uskutečněním jeho přání splyne jeho jméno na 

mramoru s ostatními obětmi II. světové války. Jeho činnost – schůzky, udání, věznění a 

popravení v Brně – to vše dolehlo soucitně k nám. 

Pravý bok pomníku je věnován třem padlým mladým partyzánům z naší vesnice, byli to: 

Petr Šula, Maxmilián Šula (bratranci) a Jaroslav Odstrčil. Mladíci opravdu urostlého 

vzezření, kteří se zúčastnili podzemního odboje. Životy složili v záměrném zadržení 

nepřítele na ústupu na silnici Šilperk – Cotkytle nad Hájkem, v místě, kde stojí žulový 

pomníček. Fyzického utrpení prožil nejvíce první, to je Petr Šula se silně zraněnou nohou 

a po několika hodinovém opuštění zastřelen německým četníkem už téměř na úsvitě naší 

svobody. 

Střed pomníku má být nám a všem symbolickým upoutáním a usměrněním k tomu, kolem 

čehož se ovíjí celá naše historie národní, to je svoboda. Ano „Svoboda duše – těla“, 

„Svoboda Bohem národům daná“, kterou nám zpět dobyla Benešova diplomatická 

prozíravost opravdu státnická, jakož i Šrámkova moravská poctivost.  A korunou všeho, 

což bylo tichým přáním každého Slovana, svoboda přinesena neúnavnou, 

nevyčerpatelnou armádou spojených států Slovanských ze „Svaté Rusi“. A dočkala se 

vlast, dočkala se i malá vesnička naše těch nepřehledných vojsk z východu. Každé oko s 

pýchou pohlédlo a údiv stíhal údiv. 

Slavnostní odhalení pod vedením místního národního výboru koná se dne 6. července 

1946 za účasti hostí ze Zábřeha v rámci třídenních „Zborovských oslav“. 

O výstavbu pomníku zasloužili se hlavně partyzáni naší vesnice – Antonín Odstrčil, který 

sám utrpěl průstřel plic, František Pospíšil a různí jiní. Odvoz z Lanškrouna obstarali 

zdejší rolníci – König Petr – pila, Josef Šula, Koubek Jan, Jan Bartoš. 

 

Zapsáno dne 29. června 1946 

 

Listinu na slavnostním shromáždění přečetl Tomáš Hanáček, předseda spolku Crhovská 

chasa. K listině byla poté připojena další část – zpráva o obnově pomníku, která byla 

uložena spolu s podpisy přítomných a původní listinou do dolní části pomníku. 

 

 

20. Počasí 
Rok 2016 byl meteorology hodnocen jako silně teplotně nadnormální, ale srážkově pod 

normou. Zima byla velmi mírná. Vodní bilance byla lepší než v předchozím roce, zásoba 

spodních vod byla dostatečná. Rok nepřinesl žádné významné povodně, trvalá sucha nebo 

delší období vysokých teplot. Celkově bylo počasí hodně proměnlivé. Průměrná roční 

teplota byla 10°55´ - 25 dní bylo možno nazvat ledovými (teplota nevystoupila nad 0°), 106 

dní bylo mrazivých (min. teplota pod 0°), 146 dní bylo jarních (teplota nad 20°), 88 dní 

letních (nad 25°) a 24 dní tropických (nad 30°). Nejnižší naměřená teplota byla 23. ledna ( -

13,7°), nejvyšší 25. června (36,6°). 

Událost, která stojí za zaznamenání, se přihodila v červnových dnech. Na Březné mají 

odedávna hnízdo čápi. Protože budova, kde se původní hnízdo čapí rodiny nacházelo, byla v 
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havarijním stavu, bylo rozhodnuto o její demolici. Občané ale měli zájem, aby čápi v 

Březné zůstali. Ředitel  ZEAS pan Světlík získal povolení k přesunu hnízda a nechal 

postavit sloup s podložkou a náhradním hnízdem s proutěným výpletem a drny. Podle 

zkušeností bylo k přesunu rodiny vybráno období, kdy na hnízdě sídlí větší mláďata. Rodiče 

totiž svá mláďata neopustí. 27. června byl proveden přesun – mláďata byla snesena na zem, 

okroužkována (přičemž předstírala mrtvé) a vynesena na nové hnízdo. Během odpoledne 

přilétli za svými potomky i rodiče a tím byla akce úspěšně dovršena. Všem zasloužilým – a 

nebylo jich málo - patří dík a vděčnost čapí rodiny i  občanů. 

Průběh roku: v lednu do 25. ležel sníh, koncem ledna po něm ani památky. Únor byl teplý a 

vlhký s bouřlivými větry, březen podobný bez srážek. V dubnu vystoupila teplota až na 25°, 

ovšem na konci bylo -9°.Květen přinesl krásné jarní  počasí s bouřkami a dešti a teplotou do 

30°. Červen byl velmi teplý i s Medardem. Červenec horký (32°) a vlhký na rozdíl od 

horkého ale suchého srpna. Zářijové babí léto přineslo až 29° a žádný mrazík.  Ten nastal až 

v druhé půli října za vydatných srážek. V listopadu bylo mrazivých dvacet dní a 10. 

listopadu napadl první sníh.  Prosinec byl velmi proměnlivý, 10° nad nulou, ale také pod 

nulou. Vánoce byly zase na blátě. 

 

 

III. Z Á V Ě R 

 
Zápis kroniky města Štíty za rok 2016 byl schválen na 65. zasedání 

Rady města dne 18.10.2017. 

 Text zpracovala a zapsala Mgr. Marie Lauermannová. 
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