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I.   ÚVOD 

 

Rok 2017 ve světě 

 

Pro první půlrok  roku 2017 byla pověřena předsednictvím EU Malta, od července přebralo 

tuto roli Estonsko. 

Ve Washingtonu proběhla inaugurace 45. prezidenta USA Donalda Trumpa.  Trump 

podepsal dokument, jímž zrušil regulaci k ochraně životního prostředí. Oznámil také, že 

USA odstoupí od dohody o klimatu, kterou podepsalo 195 zemí. 

Britská premiérka Theresa Mayová oznámila v lednu , že Británie chce úplný odchod z  

Evropské unie i z volného trhu. Formální oznámení záměru tvrdého exitu bylo provedeno v 

březnu. Předčasné volby v Británii vyhrála konzervativní strana premiérky Theresy 

Mayové. 

V Jižní Korei odvolali prezidentku Pak Kun-hje, uvěznili a soudili ji pro korupci a zneužití 

moci. V Německu byl zvolen nový prezident Frank-Walter Steinmeier. Parlamentní volby v 

Německu vyhrála  konzervativní unie Angely Merkelové. Prezidentské volby ve Francii 

vyhrál Emmanuel Macron, parlamentní volby v této zemi vyhrála také jeho strana 

Republika v pohybu. Země evropské unie rozhodly, že prodlouží mandát předsedovi 

Evropské rady Donaldu Tuskovi. 

Severní Korea provedla počátkem roku raketovou zkoušku, raketa dopadla jako provokace 

do Japonského moře. USA uvedly do provozu systém protiraketové  obrany v Jižní Korei. 

KLDR pohrozila mezikontinentální balistickou střelou, která může zasáhnout až Sibiř. 

Ruské letectvo oznámilo, že při útoku na poradu vedení Islámského státu zabilo vůdce Abú 

Bakra Bagdádího.  Chemický útok v Sýrii si vyžádal leteckou odvetu USA na vojenskou 

základnu v Šajrátu. Rusko útok odsoudilo a pozastavilo dohodu s Američany o neútočení. 

Irák oznámil v červenci, že porazil zbytky teroristů Islámského státu, irácké vojenské síly 

dobývaly Mosul od roku 2016. 

Již v samém počátku roku 2017 se udál první teroristický útok v istanbulském klubu. 

Zemřelo 39 lidí, k činu se přihlásil Islámský stát. V únoru zaútočil muž z Egypta mačetou na 

stráž před pařížským Louvrem. V koncertní hale v Manchesteru se odpálil sebevražedný 

atentátník, připravil o život 22 lidí a 512 jich zranil.  V centru Londýna vjela na London 

Bridge do lidí dodávka, pachatelé potom napadli civilisty noži. Událost přinesla 8 mrtvých a 

desítky raněných. Na pláži v egyptské Hurghadě zaútočil nožem člen Islámského státu, čin 

si vyžádal 3 oběti. Také Barcelonu zasáhl teror.  Na třídě La Rambla vjela do davu lidí 

dodávka, obdobný nájezd se udál v městě Cambrils. Zahynulo 16 lidí, 137 bylo zraněno. 

Spojené státy zažily největší masakr střelnou zbraní v dějinách. Vrah pálil do davu lidí na 

koncertě,  zabil 58 lidí  a přes 500 jich zranil. V somálském Mogadišu explodovalo nákladní 

auto, zemřelo 512 lidí a 316 jich bylo zraněno. Při nejhorším teroristickém útoku v dějinách 

Egypta zastřelili ozbrojenci v mešitě Ravda nejméně 311 lidí a 122 zranili. V New Yorku 

muž z Bangladéše odpálil výbušninu na svém těle a tak zranil 4 lidi. I když byl poražen 

Islámský stát, pokračují po celém světě teroristické útoky. 

Evropská komise prodloužila trvání sankcí proti Rusku, Putin jako odpověď prodloužil 

ruská opatření proti sankcím. Doněčtí separatisté  vyhlásili nový stát Malorusko, k němuž 

přičlenili 19 z 24 ukrajinských regionů i hlavní město Kyjev. 
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Ve Španělsku nastala vládní krize. Katalánie vyhlásila referendum o osamostatnění, pro se 

vyslovilo 92% Katalánců. Španělská vláda bez ohledu na názor lidí sesadila katalánskou 

vládu a převzala vedení země. Španělský soud poslal do vazby 8 politiků,  katalánský 

premiér a další ministři zůstali v Bruselu.  

Donald Trump uznal Jeruzalém hlavním městem Izraele, Palestinci bouřlivě protestovali. 

V září pustošil Spojené státy hurikán Harvey, největší od roku 2005. Způsobil škody za 200 

miliard dolarů, usmrtil nejméně 91 lidí. O několik dní později  zasáhl USA a Karibik 

hurikán Irma. 

Na řeckém ostrově Kosu řádilo zemětřesení (2 mrtví, 200 raněných, velké materiální 

škody). Obdobná katastrofa postihla Mexiko, v září zde při  zemětřesení zahynulo 200 lidí.  

Nobelovu cenu za mír získala Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní. 
 

 

Události v ČR 

 
Státní rozpočet skončil za rok 2016 poprvé po 21 letech v přebytku. Prognóza ČNB pro rok 

2017 byla 2,7 % růstu, v závěru roku však banka uvedla  údaj 3,9 % růstu a to i pro rok 

další. Ekonomičtí odborníci jsou v odhadu pro příští rok skeptičtější, jejich vyjádření se 

blíží číslu 2,9 %. Nezaměstnanost klesla v závěru roku na 3,6 %. Spotřebitelské ceny 

vzrostly v průběhu roku o 2,9 %, což je nejvyšší meziroční inflace (zejména u potravin). 

Minimální mzda se od ledna 2018 zvýší na 12 200 Kč. 

Začala 2. fáze elektronické evidence tržeb, po hotelech a restauracích přišli na řadu 

podnikatelé  a firmy velkoobchodu a maloobchodu. 

Ministr financí oznámil, že ČR do r. 2013 vyčerpala z evropských fondů 96,4 % prostředků 

– 25,8 miliardy Eur, nevyužila 1 miliardu Eur. 

Vláda schválila na zářijovém zasedání  návrh státního rozpočtu se schodkem 50 miliard Kč 

– příjmy 1,31 bilionu Kč, výdaje 1,36 bilionu Kč.  

Andrej Babiš čelil trestnímu oznámení,  že před lety odkoupil dluhy svého Agrofertu. V 

únoru se stal předsedou hnutí ANO. Své firmy převedl do svěřeneckých fondů. 

V květnu počala ve státě vládní krize. Premiér Bohuslav Sobotka oznámil, že podá demisi 

vlády kvůli nejasnostem  podnikání Andreje Babiše. Ve vládě proběhlo v tomto roce několik 

změn na postech ministrů. Prezident Miloš Zeman odvolal Andreje Babiše z postu ministra 

financí a nahradil jej poslancem Ivanem Pilným.  Policie zaslala do parlamentu žádost o 

vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka, což sněmovna v září splnila. 

Prezident udělil milost odsouzenému Jiřímu Kajínkovi, který byl v propuštěn na svobodu. 

Zeman se v květnu sešel s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, rovněž jednal s ruským 

prezidentem Vladimírem Putinem. V červnu byl přijat na krátkou audienci britskou 

královnou Alžbětou II. Americký židovský fond v New Yorku udělil v září Miloši Zemanovi 

cenu Bojovník za pravdu. Prezident se setkal také s americkým představitelem Trumpem. 

Valná hromada firmy AGPI vyslovila souhlas s převodem areálu v Letech u památníku 

romského holokaustu na stát. Vláda rozhodla o odkupu, za vepřín zaplatí 450 milionů 

korun. 

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček podepsal s australskou společností European 

Matels Holdings Ltd. memorandum o porozumění týkající se budoucí těžby lithia v okolí 

Cínovce. Podpis vyvolal ostrou kritiku především ze strany ANO.  
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Mnozí zaměstnanci  v republice stávkovali – řidiči hromadné dopravy,  pražští taxikáři, 

praktičtí lékaři – vesměs kvůli platům. 

Rozhodnutím soudu zůstane hrad Bouzov majetkem státu oproti nárokům řádu německých 

rytířů. Plzeňský Prazdroj odkoupila japonská společnost ASAH1 za 200 miliard korun. 

Po 10 letech se do Česka vrátila ptačí chřipka. Bylo nalezeno 39 ohnisek nákazy a utraceno 

98 000 ptáků. V únoru postihla přírodu další kalamita . Byly objeveny mrtvé kusy prasat 

divokých s nákazou africkým morem. Nákaza se šířila hlavně na Moravě, byla vydána 

mimořádná veterinární opatření, spuštěn intenzivní odlov, instalovány odchytové klece a 

zavedeno plošné střílení černé zvěře. 

V říjnu proběhly ve státě sněmovní volby – jasným vítězem se stalo hnutí ANO Andreje 

Babiše (30% hlasů), s velkým odstupem následovaly další strany – ODS, Piráti, SPD Tomia 

Okamury. S nízkým ale dostačujícím počtem hlasů se do sněmovny dostaly ještě KSČM, 

ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. 

Předsedou Sněmovny byl zvolen Radek Vondráček (ANO), místopředsedy Vojtěch Pikal 

(Piráti), Tomio Okamura (SPD), Vojtěch Filip (KSČM), Jan Hamáček (ČSSD) a po 

doplňující volbě Petr Fiala (ODS). 

Prezident Miloš Zeman odměnil na Pražském hradě při příležitosti 28. října 39 osobností 

vyznamenáním – šesti osobám Řád Bílého lva, třem Řád Tomáše Garique Masaryka, čtyřem 

Medaili za hrdinství a dvacetišesti Medaili za zásluhy. Mezi jinými byl vyznamenán J. 

Foglar a J. Šuláková in memoriam, zpěvák J.Nohavica, Š. Margita, režisér Zd.Troška, 

rychlobruslařka M. Sáblíková, herec L. Sobota, pěvkyně E. Urbanová, spisovatel V. 

Vondruška, lékaři, pedagogové aj. 

Vláda Bohuslava Sobotky skončila, prezident přijal 5.12.2017 její demisi, den poté 

jmenoval  nového premiéra Andreje Babiše a o týden později jeho vládu. 

Soud zprostil obžaloby všech deset lidí obviněných v případu železniční nehody ve 

Studénce z roku 2008, kdy zemřelo 8 lidí. Kauza Nečasová a další tři zpravodajci skončila 

rozsudkem – podmínka na dva roky za zneužití Vojenského zpravodajství. V prosinci se 

zřítila lávka přes Vltavu v Tróji, zranili se 4 lidé. 

Ústavní soud zrušil část zákona o EET. Třetí a čtvrtá vlna, do které se mají zapojit 

řemeslníci či právníci, se zpozdí. Evidenci nebudou podléhat platby kartou u e.shopů. 

Do budoucích prezidentských voleb se přihlásilo devět kandidátů: Jiří Drahoš, Pavel 

Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek, Mirek 

Topolánek a Miloš Zeman. 

 

Kultura 
 Vítězem filmových cen Český lev se stal film Masaryk režiséra Julia Ševčíka (12 cen). 

Divadelní ceny Thálie získali Milan Kňažko, Hana Briešťanská a Alena Vránová. 

V letošním roce dvakrát vystoupil  v Praze italský skladatel Ennio Morricone. Jeden z 

nejslavnějších tenorů současnosti José Carreras zase navštívil brněnskou DRFG Arenu a 

hlavní hvězdou festivalu Metronome byl britský zpěvák Sting.  Španělský pěvec Plácido 

Domingo dirigoval ve Stavovském divadle operu Don Giovanni. Na velká pódia se v červnu 

vrátil v divadle Hybernia Karel Gott. 52. ročník Karlovarského festivalu znamenal vítězství 

českého snímku Křižáček. V Ostravě proběhl další ročník festivalu Colours of Ostrava se 45 

tisíci návštěvníků. Do kin vstoupil nový Svěrákův film Po strništi bos. 
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Národní památkový ústav převzal prestižní ocenění Europa Nostra za obnovu barokního 

areálu v Kuksu. Čeští egyptologové na území své koncese v Abúsíru odkryli neznámý 

chrámový komplex datovaný  3 300 let do minulosti. 

V den svých 75. narozenin se s kariérou rozloučila Marta Kubišová na posledním koncertě v  

rodných Českých Budějovicích. 

 

 

 

Sport 
Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala po jedenácté královnou Světového poháru na 

dlouhých tratích. V korejském Kangnungu získala po deváté titul mistryně světa na 5000 m, 

Biatlonistka Gabriela Koukalová vyhrála sprint a závod s hromadným startem Světového 

poháru v Oberhofu, na mistrovství světa v Hochfilzenu zlato v individuálním závodě a 

sprintu na 7,5 km. K tomu přidávala i stříbro a bronz. V březnu si ve finále Světového 

poháru zajistila dva malé křišťálové glóby. Snowboardistka Ester Ledecká získala ve 

Světovém šampionátu pořádaném v Sierra Nevadě stříbro v paralelním slalomu a zlato v 

paralelním obřím slalomu. Olympijská vítězka Eva Samková vyhrála velký křišťálový 

globus ve Světovém poháru. 

Hokejovou extraligu vyhrála po nekonečných 51 letech brněnská Kometa. 

Půl roku po vážném zranění se na kurty vrátila Petra Kvitová  vítězstvím v turnaji v 

Birminghamu. Karolína Plíšková se jako první Češka stala světovou jedničkou ve dvouhře. 

První ročník Laver Cupu přilákal do Prahy hvězdy světového tenisu Rogera Federera a 

Rafaela Nadala. Výběr Evropy zvítězil nad týmem světa. 

Barbora Špotáková získala na mistrovství světa v Londýně titul šampionky, Jakub Vadlejch 

byl stříbrný a Petr Frydrych bronzový. 

Na mistrovství světa kajakářů v českých Račicích získali naši závodníci celkem 6 medailí. 

Skifař  Ondřej Synek dobyl už pátý titul mistra světa. 

Judista Lukáš Krpálek zvítězil v turnaji Grand Prix v Antalyi a na mistrovství Evropy získal 

bronzovou medaili. 

Sportovní lezec Adam Ondra zazářil v norském Flatangeru, kde vylezl nejtěžší cestu světa. 

Velkou pardubickou steeplechase ovládl kůň No Time To Lose s žokejem Janem 

Kratochvílem. Rekordní desátý titul v roli trenéra tak obdržel Josef Váňa. 

Biatlonová štafeta žen se dodatečně dočkala bronzové medaile z olympiády v Soči, protože 

druhé Rusky byly diskvalifikovány pro doping. Mezinárodní olympijský výbor povolil v 

prosinci Rusům navzdory dopingovému skandálu účast na zimní olympiádě. Ruští 

sportovci, kteří vyhoví přísným antidopingovým pravidlům, mohou závodit pod neutrální 

vlajkou. Sportovkyní roku se stala biatlonistka Gabriela Koukalová. 

 

V roce 2017 odešli z našich řad: Miloslav kardinál Vlk, sochař Olbram Zoubek,  spisovatel 

Petr Šabach, malíř Vladimír Renčín,  herci Helena Štáchová, Libuše Havelková, Květa 

Fialová,  Jan Tříska, Jiří Ornest, František Řehák,  Vladimír Brabec, zpěváci  Věra 

Špinarová, Karel Štědrý a Wabi Daněk, sportovci  Josef Augusta, Augustin Bubník a v 

nedožitých 50 letech tenistka Jana Novotná. 
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II.  ROK 2017 VE MĚSTĚ 

 
1. Evidence obyvatel 

 
K 31.12.2017 bylo ve Štítech přihlášeno 2017 obyvatel. Během roku se přistěhovalo 46 

osob, 52 osob se odstěhovalo, 25 občanů zemřelo a narodilo se 22 dětí – 14 chlapců a 8 

dívek.  

Celkový počet obyvatel:  Štíty - 1591,  Březná – 238, Heroltice – 101, Crhov – 87. 

Věkový průměr obyvatel:  Štíty – 41,2,  Březná – 38,03,  Heroltice – 47,94,  Crhov – 44,5. 

Nejstarší občankou  je paní  Františka Šulová z  Crhova, která oslavila 98. narozeniny. 

 

2.  Městské zastupitelstvo 

15 členné Zastupitelstvo města Štíty se v uplynulém roce setkalo na 5 zasedáních. 

Na každém z nich je zkontrolována činnost města, plnění akčního plánu strategického 

rozvoje, činnost Rady, kontrolního a finančního výboru, rovněž zápis a  plnění usnesení z 

předchozího jednání a schvalován prodej a nákup nemovitostí. 

Dne 22.2.2017 proběhlo 14. zasedání, na jehož programu bylo  projednání rozpočtového 

opatření č. 10/2016 a dotační prostředky. Dále se zastupitelé zabývali  závěrečnou zprávou 

Hlavní inventarizační komise. Vzali na vědomí zprávu o činnosti města, stav rozpočtu a 

statistiku pohybu obyvatel a  odsouhlasili výši odměn činovníkům. 

Další zasedání v pořadí 15. se konalo dne 29.3.2017. Kromě obvyklých kroků a kontrol 

schválili zastupitelé  rozpočet města a stanovili kompetence Radě města k provádění 

rozpočtových opatření. Vyslechli zprávu o činnosti kontrolního výboru, o činnosti v 

městských lesích, schválili poskytování dotací a dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ. 

16. zasedání dne 21.6.2017 přineslo schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2016. 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo  Závěrečný účet města za rok 2016 a Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření Města Štíty a vyslovilo svůj souhlas bez výhrad. Dále 

odsouhlasilo účetní závěrku města, rozpočtové opatření, návrh plochy pro bydlení jako 

podklad pro nový územní plán, také nabytí budovy bývalé zvláštní školy na Březné. 

Při 17. zasedání dne 20.9.2017 bylo schváleno rozpočtové opatření č.6/2017, také Obecně 

závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her a dodatek ke Smlouvě o poskytnutí 

příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Zastupitelé vyslechli 

zprávu o činnosti v městských lesích, vzali na vědomí protokol o kontrole České inspekce 

životního prostředí oddělení ochrany vod  a  odpadového hospodářství. Velká část zasedání 

byla věnována přípravě oslav 740. výročí založení města. 

Poslední 18. zasedání dne 13.12.2017 a mělo na programu kromě obvyklých bodů  

rozpočtové opatření č.9/2017, rozpočtové provizorium a výhled rozpočtu na období 2018 – 

2021.  Byla projednána výroční zpráva o činnosti a výsledcích ZŠ a MŠ a hospodaření v 

lesích. Zastupitelé schválili ceny vodného, stočného, komunálního odpadu a ceny pozemků 

v území města, návrh rozpočtu ZŠ a MŠ,  obecně závaznou vyhlášku města o místním 

poplatku za provoz shromažďování,  sběr , přepravu, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, odměny neuvolněným členům zastupitelstva, prodloužení doby 

zákazu rušení nočního klidu a poskytnutí dotace TJ Sokol Štíty. V závěru jednání byly 

stanoveny  termíny zasedání zastupitelů pro rok 2018. 

 



                                      7                                              

3.  Městská rada  
Rada města Štíty se v uplynulém roce sešla na 25 zasedáních. Pravidelně na nich řešila stav 

majetku , účtu, pohledávek a závazků města. Sledovala úkoly ze zasedání zastupitelstva a 

plnění stanovených úkolů rady, brala na vědomí zprávy o činnosti komisí a připravovala 

pronájmy. 

Uzavírala smlouvy (dodávka vzduchotechniky, umělecká vystoupení, servis informační 

technologie, práce v městských lesích, oprava lesních cest, bezúplatný převod majetku a 

poskytnutí účelové dotace pro SDH Štíty, darovací pro Charitu Zábřeh). Schvalovala 

nákupy (dary pro vítání občánků, zařízení do vodojemu, dary pro „Rozkvetlé okno“, 

pohlednice, občerstvení  a vybavení pro sportovní utkání, tiskárny, dary do tomboly). 

V dalším období členové RMě schválili smlouvy o nájmech nebytových prostor, o 

kulturních akcích, smlouvy na zajištění rekonstrukce městské knihovny, o závodním 

stravování, o dodávce plastových oken pro opravu MŠ.  Vzali na vědomí žádost o 

poskytnutí dotace z Olomouckého kraje, schválili různé nákupy ( elektronika, křovinořez, 

lešení, vánoční výzdoba, plastová okna aj.).  Podpořili projekt Josefa Zimovčáka „Na kole 

dětem“a schválili archivaci dat u firmy ASI.  Rovněž vzali na vědomí přehled hospodaření 

ZŠ a MŠ.  

K dalším úkolům RMě patřily smlouvy o zhotovení kamenné zídky u fary,  darovací 

smlouvy na Setkání na pomezí Čech a Moravy, provoz lyžařských stop na Štítecku. Rada 

schválila rozpočet ZŠ a MŠ, cenové nabídky pro nákupy od různých firem,  vzala na 

vědomí přehled daňových příjmů, přidělení dotace pro knihovnu, úhrady poplatků, schválila 

projekt Česká knihovna. 

Smlouvy, jejichž schválení čekalo Radu v dalším období, byly z oblasti lesního 

hospodářského plánu,   dotací z Olomouckého kraje,   uměleckých vystoupeních,  opravách 

komunikací,  o zajišťování staveb a rekonstrukce MŠ, hasičské  zbrojnice a prostoru před 

farou. Členové schválili nákupy (rozbrušovačku, pramici, turistické známky, panely pro 

měření rychlosti aut, aj.), zařizovali jednání ve věci zavedení nového autobusového spoje do 

Crhova. 

V podzimním období připravovala rada průběh voleb, zajišťovala smlouvy o kulturních 

vystoupeních, o restaurování sousoší u pily a pomníku padlým, dláždění chodníků a 

komunikací, o propachtování pozemků, o poskytnutí příspěvku na činnost MEIS. Byla 

schválena oprava nebytových prostor, nákup různých elektroniky, dárků pro sportovní a 

kulturní akce, sportovní potřeby pro kopanou apod. Rada udělila licenci pro dopravce 

ARRIVA Ostrava,  ustanovila sportovní komisi města a  vzala na vědomí  oznámení 

Pardubického kraje o ukončení železniční dopravy do Štítů. 

V závěru roku členové rady uzavřeli smlouvy na umělecká vystoupení o Vánocích a v 

průběhu roku 2018, na pořádání ohňostroje a koncert Davida Deyla, schválili nákupy v 

rámci vánočních oslav a pořízení pískovcového státního znaku, rovněž znění městské 

kroniky za rok 2016 v elektronické verzi. Vzali na vědomí  přehled daňových příjmů a 

DPH, také výsledky voleb do Parlamentu ČR 2017 a schválili přípravu voleb 

prezidentských. 

Prosincová jednání uzavírala smlouvy o zajištění IT činnosti, o údržbě místních komunikací 

v zimě, o zajištění dodávek tepla pro zdravotní středisko. Rada vzala na vědomí příkaz 

starosty o inventarizaci majetku. Schválila nákupy mechanických pomůcek, darů do tombol, 

vybavení do zbrojnice na Březné, křovinořezu a sportovních potřeb aj., odměny komisím a 

řediteli škol a text znění kolektivní smlouvy. 
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Na závěr schválili členové termíny zasedání pro rok 2018. 

Městský úřad 

Zaměstnanci Městského úřadu plnili úkoly zadané Radou města a vzešlé ze zasedání 

Zastupitelstva. Podávali veřejnosti zprávy na úřední desce, využívali CZECH POINT,  

elektronickou podatelnu, registr oznámení a povinně  zveřejňované informace a dokumenty.  

Zaměstnanci: Eva Šatánková, sekretářka, Ing. Pavla Machová v oddělení správy majetku. V 

účetním oddělení pracovaly Pavlína Minářová,  Milana Pospíšilová, Markéta Hudousková a  

Marcela Jurečková. Václav Haltmar byl  vedoucím Místního hospodářství, Iveta 

Horváthová  matrikářka a v oddělení TIC pracovala Radka Jánešová. 

 

4.  Činnost výborů a komisí 

 
Kontrolní výbor 
Členové kontrolního výboru se na svých jednáních v jednotlivých měsících seznamovali s 

celoročním pohybem majetku města  zároveň s měsíčním  doplněním Profilu zadavatele, se 

závěrečnou zprávou o inventarizaci majetku  města, kontrolovali částečnou úhradu za 

zpracování územního plánu, zveřejnění doplatku zakázky vzduchotechniky v městské 

knihovně, darovací smlouvu o dýchacích přístrojích pro město Úsov, dále smlouvy o 

zhotovení podezdívky plotu pod farou, instalaci oken v MŠ a stav úhrad za byty města. 

Zpracovali informace o výběru poplatků za odpady, o plnění plánu oprav a údržby, o 

uzavřených nájemních smlouvách bytů, o opravě povrchu komunikací v Březné a činnosti 

likvidační komise. 

V závěru roku byl připraven a schválen plán práce pro rok 2018. 

 

Finanční výbor 
Do činnosti finančního výboru patří kontrola pokladní hotovosti a dodržování oběhu 

účetních dokladů, rovněž sledování oprávněnosti a průkaznosti jednotlivých výdajových 

položek. Členové se zabývali kontrolou hospodaření města, účelnosti využívání finančních 

prostředků v příspěvkových organizacích ZŠ a MŠ,  sledovali stav závazků a pohledávek 

Města Štíty, aktuálnost a průkaznost vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Do jejich 

činnosti náležel také přehled o DPH a veřejnosprávní kontrola.  

 

Komise pro přípravu nového územního plánu 
Tato komise se v uplynulém roce sešla na jednom jednání. Odsouhlasila návrhové plochy 

pro bydlení, které projednávala na předchozích schůzkách. Navrhla v lokalitě u vrtu změnit 

plochu na zeleň z důvodu ochrany vodního zdroje. 

 

Komise stavební a regenerační 
Členové komise připravovali stavební a regenerační úpravy v městě i přilehlých vesnicích. 

  

Komise školská a kulturní 
8 členná komise se sešla na 4 pracovních schůzkách, kde řešila organizaci divadelního 

představení hereckého souboru Divadla Šumperk s názvem Dokonalá svatba. Představení 

bylo velmi dobře zajištěno a 154 diváků z Domova pro seniory i ostatní veřejnosti se 

výborně pobavili. 
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Dalším splněným úkolem komise bylo zajištění divadelního představení amatérského 

spolku Divadlo ve středu z Lanškrouna. 15.11. předvedli tito herci komedii Nejkrásnější 

válka na motivy Aristofanovy Lysistraty, kterou upřímně pobavili celý sál kulturního domu. 

Prosincová činnost se odvíjela od pořádání Mikulášské besídky. Bylo zajištěno vystoupení 

žáků ZUŠ, návštěva Mikuláše a jeho družiny a  spousta mikulášských balíčků pro  děti.  

V adventní době zajišťovaly členky komise pořádání Vánočního koncertu Dechového 

orchestru ZUŠ Zábřeh v místním kostele a také občerstvení pro účinkující ve školní jídelně . 

 

Komise sociální a zdravotní 
 

Tříčlenná komise  se schází dle požadavků soudu a klientů. 

Hlavním cílem sociální a zdravotní komise je pomoci vytvářet podmínky pro uspokojování 

přirozených potřeb lidí, a to formou podpory a pomoci při zvládání péče o vlastní osobu, 

pro soběstačnost nezbytnou pro plnohodnotný důstojný život v situacích, které mohou 

člověka vyřadit z běžného života. 

Město Štíty má i v letošním roce v opatrovnictví čtyři osoby. Opatrovnická činnost je 

prováděna průběžně dle požadavků jednotlivých klientů. Jedenkrát za rok poskytuje město 

zprávu o klientech Okresnímu soudu v Šumperku. 

Komise provedla v roce 2017 jedno šetření. Jedenkrát byla vyzvána k pomoci v případě 

špatných vztahů v rodině. Členka komise se obrátila na sociální odbor v Zábřehu a jeho 

pracovnice uvedenou záležitost prošetřila. 

 

SPOZ 
 

Sbor uspořádal třikrát vítání občánků, na které byly pozvány všechny narozené děti. Pro 22 

dětí a jejich rodiče vystoupily s písněmi a básničkami děti základní školy. Noví občánkové 

byli zapsáni do pamětní knihy města Štíty. 

V tomto roce blahopřály členky SPOZ k jubileu 172 občanům. 

V obřadní síni bylo pořádáno 7 občanských sňatků,  byly oslaveny také 3 zlaté svatby. 

 

Komise redakční 
 

Na svých jednáních připravila komise jako každoročně 6 čísel časopisu Štítecký list. List 

vydává Město Štíty prostřednictvím vydavatelství Veduta pana Pavla Ševčíka. Jednotlivá 

čísla časopisu jsou distribuována občanům  do jejich poštovních schránek zdarma. 

 

Komise ochrany přírody a krajiny 
 

Za rok 2017 bylo v městských lesích vytěženo 2 884 plm dříví. Koncem roku se jednalo 

převážně o nahodilou těžbu (kůrovcovou a z větrné kalamity) ve výši 448 plm. 

V posledním čtvrtletí 2017 byl uklizeno 333 plm klestu, proveden výřez nežádoucích dřevin 

a prořezávky. Dále byla osekána plocha na 3,14 ha kultur, repelenty ošetřeny stromky a 

provedeny ostatní pěstební práce. 

Finanční výsledek za celý rok:      příjem…………………..3 324 094 Kč 

                                                       vydání…………………….339 661 Kč 

                                                       ________________________________ 
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                                                       zisk……………………..2 984 433 Kč 

 

 

5.  Osadní výbory 

Crhov 

Spolek Crhovská chasa existuje již 4. rokem. Za tu dobu poskytl crhovským občanům i 

dětem spoustu radosti a poznání. 

V zimě se v knihovně odehrálo filcování suchou jehlou z ovčí vlny, rukama účastníků 

vznikly obrázky, ozdoby i náušnice, motýlci nebo panenky. Velké přípravy bylo třeba 

provést na Masopustní průvod – kobyla, ozdoby, masky. Letos byl doplněn Hrou o sv. 

Dorotě, kterou připravila paní Andrea Hanáčková s místními dětmi. Tradiční zábava 

poveselila sousedy při Pochovávání basy. 

V březnu byli občané vyzváni spolkem Crhovská chasa k tvorbě návrhů, jak by měl vypadat 

prostor před bývalou školou. Nápady pak posloužily jako podklad k řešení tohoto obecního 

prostoru. 

Velikonoční dílna znamenala výrobu tatarů i ozdob na stůl i zdobení vajíček. 

Jarní ovzduší pozvalo občany na akci Ukliďme Česko, uklízelo se po celé vesnici. 

Proběhla malá pietní slavnost u pomníku a na místním hřbitově jako připomínka hrdinství 

crhovských partyzánů se čtením z místní kroniky a lampionovým průvodem. Nově se konal 

Májový pochod na Lázek – nejvyšší bod v okolí s  otevřenou rozhlednou. 

Výtvarná dílnička a program pro přítomné děti byly přispěním Crhovské chasy ke 

Štíteckému jarmarku. V červenci na počest patronů Cyrila a Metoděje se rozhořel tradiční 

pouťový táborák – s tvorbou z keramické hlíny, střelbou ze vzduchovky, projížďkou na 

koni, sportovními a zábavnými hrami, písničkami u harmoniky i občerstvením. 

Pro děti se i v tomto roce pořádal tábor v Lukách nad Jihlavou plný pohádek, tábornických 

dovedností, znalostí šifer a morseovky i přírody  pro crhovskou letní stopovací hru. 

Spolek se postaral i o divadelní a filmové zážitky. Ve stodole u Zimů předvedlo brněnské 

divadlo Líšeň pohádku Žabáci aneb Sny starého dědka. Na sedmdesát diváků si přišlo na 

své ve zšeřelé atmosféře venkovského prostředí. Podobně úspěšné bylo promítání starých 

komediálních filmů v kině ve stodole u Pecháčků. 

Podzim oslavily děti v Crhově Drakiádou se společně vyrobenými draky na kopci nad 

křížkem. 28. říjen byl oslaven setkáním u pomníku padlým hrdinům. 

Pamětnický večer v listopadovém čase opět zaznamenal velký zájem občanů i hostů – 

vzpomínání nad fotografiemi, doklady dřívějších dob a  pobesedování o minulých časech 

přináší mnoho radosti. 

Uprostřed adventu navštívil crhovskou kapli a hlavně děti svatý Mikuláš s drobnými 

dárečky a moudrými slovy pro všechny. 

Setkáním ve Spolkovně na svatého Štěpána byl rok v Crhovské chase slavnostně ukončen. 

Je na místě vyslovit přání, aby takové dění v obci nebylo ojedinělé, ale rozšířilo se i dále, 

mezi ostatní vesnice a jejich obyvatele. Crhovská chaso, díky! 

 

 

Březná: 
 AKCE: 

18.3.  - Ostatková merenda 

25.3.  - Dětský maškarní karneval 
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29.4.  - Pálení čarodějnic  

13.5.  -  Ukliďme Česko s účastí 10 občanů 

3.6.    -  Kácení máje 

 22.7. -  16. ročník hasičské soutěže 

              

 Heroltice 

 

AKCE: 

4.2.   - Hasičský ples v KD Heroltice 

22.4. - Ukliďme Česko 

29.4. - Heroltický máj, Indiánská stezka 

           Koncert roku Minus 123 minut, Terne Čhave 

6. - 7.5. a 4. - 16.6. Sportovní soustředění Heroltická s.r.o. 

19.-20. 8. Výstava jiřin doplněná o ukázky ze sbírky loutek  

9.9.  - 16. ročník Hasičské soutěže O pohár SDH Heroltice 

9.9.  - Setkání s RC modely 

28.12. - Vánoční koncert v kostele Sv. Jana Křtitele s pěveckým sborem Žerotín z Brandýsa 

nad Orlicí 

 

6.  Hospodaření města 

 

Díky dlouhodobě dobrému hospodaření města skončila  uzávěrka za rok 2016 přebytkem    

1 332 219 Kč, což bylo využito v ekonomice v roce 2017. Na únorovém zasedání 

zastupitelstva byl schválen harmonogram oprav a investic. Od března do května byly 

realizovány  naplánované stavby – generální oprava domu č. 12 s novou knihovnou a čtyřmi 

byty, rekonstrukce bytu v č. 42, 2. etapa revitalizace městského parku, brána a plot na 

fotbalovém hřišti, oprava fasády, oken a střechy domů č. 49 a 50, oprava zídky a úprava 

prostoru před farou. V letním období pokračovaly práce na výměně střechy, oken a nové 

fasádě v mateřské škole, v památkové zóně byl vybudován nový přechod pro chodce 

současně s rekonstrukcí komunikace 1. třídy  vedoucí středem města, místní komunikace k 

ZŠ a chodníků. Pokračovala také výstavba hasičské zbrojnice v Březné. Nové fasády se 

dočkal dům č. 3. Počala renovace pomníku obětem světových válek, rukama restaurátora 

prošlo sousoší Nejsvětější trojice v Březné. Na náměstí byla instalována nová orientační 

tabule s dvěma mapami a informacemi o městě. Opravy se dočkala také závodní jídelna v 

budově staré radnice. 

Šumperský list TÝDEN hodnotil počátkem července stavební ruch ve Štítech slovy: 

 

„Hned několik velkých stavebních projektů rozjely o prázdninách Štíty. Děti se mohou těšit 

na nově zrekonstruovanou školku, hasiči dostanou novou zbrojnici, radnice pamatuje i na 

motoristy a opraví místní cesty. Během léta město prostaví několik desítek milionů korun a 

jak je v jeho případě zvykem, vše bez jediné dotační koruny. Velká část stavebních prací se 

realizuje svépomocí a za přispění místních stavebních firem.“ 

 

Účetní majetek města se zvýšil v průběhu roku 2017 o 13 002 845 Kč na současnou 

hodnotu 479 733 807 Kč, na účtech města je k dispozici hotovost 7,6 mil. Kč. Dluh 
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města je postupně snižován a  činí 12 569 094 Kč (před 30 lety byl ve výši přes 35 mil. 

Kč). 

 

 

INVESTICE V ROCE 2017 

1.  Rekonstrukce městské knihovny v budově č.12 

2.  Rekonstrukce 4 bytových jednotek v budově č.12 

3.  Oprava fasády, krytiny střechy a oken v MŠ Štíty 

4.  Oprava krytiny, fasády a oken domů č. 49 a 50 

5.  2. etapa revitalizace městského parku 

6.  Oprava komunikace: náměstí Míru – Základní škola 

7.  Přechod pro chodce – náměstí Míru 

8.  Výstavba hasičské zbrojnice Březná 

9.  Oprava bytu v objektu č. 239 Na Pilníku 

10. Oprava místních komunikací Crhov 

11. Oprava dvou bytů náměstí Míru č. 42 

12. Oprava kamenné zídky, plotu a nová výsadba před farou 

13. Instalace dvou měřičů rychlosti Březná 

14. Oprava jídelny ZEAS 

15. Turistická informační tabule na náměstí Míru 

16. Výměna osvětlení v Sokolovně Štíty 

17. Oprava sociálního zařízení v družině ZŠ Štíty 

18. Oprava fasády domu č.3, náměstí Míru 

19. Oprava parkoviště v Okružní  a Sportovní ulici 

20. Zakoupení budovy bývalé zvláštní školy Březná 

21. Oprava plotu MŠ Štíty 

22. Restaurování skulptury Nejsvětější Trojice na Březné 

 

Výsledek hospodaření za rok 2017: 

Příjmy za rok 2017……………………………….55 245 124,69 Kč 

Výdaje (včetně financování úvěru)……………….54 699 773,66 Kč 

Město hospodařilo s kladným výsledkem  624 531,86 Kč 
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo 27. a 28.11.2017 a 14. a 15.5.2018 kontrolory 

Krajského úřadu Olomouckého kraje a nebyly při něm zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet Města Štíty za rok 2017 a Zprávu o 

přezkoumání hospodaření Města Štíty za rok 2017 na 16. zasedání dne 21.6.2018 a 

vyslovilo souhlas s hospodařením bez výhrad. 

 

7.  Volby 

Ve dnech 20. - 21. října proběhly v republice volby do Parlamentu. 

Výsledky voleb ve Štítech:                                                        
Hnutí ANO                                       245 hlasů           26,28 %                 

ODS                                                  194 hlasů           20,81 % 

SPD                                                   101 hlasů           10,83 % 

KSČM                                                97 hlasů            10,4  % 

KDU-ČSL                                          91 hlasů             9,76 % 
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PIRÁTI                                              66 hlasů              7,08 % 

ČSSD                                                 62 hlasů              6,65 % 

STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ         33 hlasů              3,54 % 

STRANA SVOB. OBČANŮ             10 hlasů              1,07 % 

 

Volební účast ve Štítech byla 56,81 %. 

Starosta Jiří Vogel prostřednictvím stránek města poděkoval občanům za úspěšné volby. 

Ve volbách celostátně zvítězilo Hnutí ANO 2011 s 29,64 % hlasů a 78 mandáty, na 2. místě 

bylo ODS s 11,32 % hlasů a 25 mandáty, 3. místo obsadila Česká pirátská strana s 10,79 % 

hlasů a 22 mandáty, 4. místo SPD s 10,64 % hlasů a 22 mandáty, 5. místo KSČM s 7,76 % a 

15 mandáty, 6. ČSSD s 7,27 % a 15 mandáty, 7. KDU-ČSL s 5,8 % a 10 mandáty, 8. TOP 

09 s 5,31 % a 7 mandáty a 9. STAN s 5,18 % a 6 mandátů. 

 

8.  Významné události ve městě 

 
V lednu se každým rokem jako v celém státě koná ve městě  Tříkrálová sbírka. Ve Štítech 

vybrali koledníci 32 119 Kč, v Březné 5 056 Kč, v Crhově 3 845 Kč a v Herolticích 3 607 

Kč, celková částka činila 44 627 Kč. 

V pondělí 23. ledna navštívili Štíty pracovníci České televize, kameraman pan Petr Rousek 

s redaktorkou ČT 1 paní Jitkou Štěpánkovou, na natáčení reportáže o historii a památkách 

města. Slova se ujaly odbornice na zdejší historii paní Marie Lauermannová a paní Ivana 

Valentová. Reportáž byla vysílána v neděli 12. února v pořadu Toulavá kamera na ČT 1. 

V únoru měli občané možnost pobavit se a zatančit na Hasičském plese v Herolticích, 

Podnikovém plese firmy KLEIN automotive a Mysliveckém plese MS Tetřívek ve Štítech. 

Zima v tomto roce přála lyžařským radovánkám a tak mohl být uspořádán na heroltické 

sjezdovce Karneval na sněhu. 

Spolek Crhovská chasa uspořádal v Crhově tradiční Masopust,  Dětský maškarní karneval 

potěšil děti ve Štítech a Březné, konec masopustu oslavili i návštěvníci Ostatkové merendy 

v Březné. 

Na návštěvu města a na besedu s podnikateli přijela v únoru místostarostka Prahy 2  a 1. 

místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Podnikatelé a členové samosprávy s ní 

diskutovali o ekonomické situaci. 

2. března předvedli herci Šumperského divadla v kulturním domě s velkým úspěchem 

představení Dokonalá svatba. 

30. března zažilo město významnou událost. Městská knihovna se po velkých 

stavebních úpravách přestěhovala do nových prostor a  při Dni otevřených dveří 

předvedla veřejnosti a pozvaným hostům opravdu důstojný kulturní stánek. 
11. dubna byla v budově školy otevřena nová keramická dílna pro děti. Slavnosti se účastnili 

představitelé města, sponzoři, pedagogové, občané a hlavně děti. 

 Za pomoci místní farnosti připravilo MEIS Štíty kreativní odpoledne s názvem Velikonoční 

tvoření pro děti i dospělé. 

10. května se město opět  zapojilo do celorepublikové sbírky „Český den proti rakovině“. 

Žákyním základní školy se prodejem kytiček se podařilo vybrat částku 7 809 Kč . 

Dobrovolníci ze Štítů, Březné, Heroltic i Crhova odpracovali  v akci „Ukliďme Česko“ 

mnoho hodin a vyčistili prostory obcí i jejich okolí. 
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Závěrem dubna oslavili občané koncertem Heroltický máj a pobavili se na Pálení čarodějnic 

na Březné. 27.květen patřil již tradičnímu Štíteckému jarmarku. Kulturní program zahájila 

Dechová hudba Lanškroun, následovala pěvecká a taneční vystoupení dětí z mateřské  a 

základní umělecké školy a studia Háčko. Závěr kulturního pořadu patřil populární skupině 

O5 a Radeček. Stánkový prodej, pouťové atrakce, lákavé občerstvení jsou již samozřejmostí 

6. června přivítali občané i děti na místním hřišti několikanásobného mistra světa v jízdě na 

vysokém kole Josefa Zimovčáka s jeho doprovodem a mistryni světa v krasojízdě na kole 

Martinu Trnkovou. Projekt „Na kole dětem“ patří mezi významné sportovní projekty na 

podporu onkologicky nemocných dětí a již osmým rokem peloton cyklistů v čele s Josefem 

Zimovčákem vyrazil na cyklojízdu napříč celou Českou republikou. Již od rána se konala 

akce Den v pohybu, jejíž součástí byl také cyklistický závod pro děti Rampušáček a soutěže 

MEIS Štíty. S výsledky celoroční práce školáků se seznámila veřejnost při Dni otevřených 

dveří Základní a mateřské školy počátkem června, kdy mohli návštěvníci shlédnout také 

prostory nově otevřené keramické dílny. 

9. červen byl v naší zemi věnován akci „Noc kostelů“, která je určena pro co nejširší 

veřejnost. Také štítecký chrám Nanebevzetí Panny Marie byl vyzdoben pro tuto příležitost. 

Její začátek byl ohlášen hlasem zvonů na kostelní věži. Po mši svaté za vokálního 

doprovodu scholy se přítomní dověděli mnoho zajímavého o historii i současnosti kostela  z 

úst paní Ivany Valentové, jejíž přednáška byla doprovázena také promítáním. Pro malé 

návštěvníky byla připravena  vědomostní soutěž, poté následoval úspěšný koncert  folkové 

country skupiny Madalen.  Prohlídka kostela za svitu svíček ozdobila závěr akce, kdy také 

zazněly z kostelní věže  fanfáry žesťového kvintetu zábřežských hudebníků. Tóny barokní 

hudby se velebně nesly  krásným večerem. 

24. června se za krásného slunečného počasí v prostředí obce Valteřice konalo již deváté 

Setkání na pomezí Čech a Moravy. Po mši svaté v kostele  Povýšení svatého kříže  všechny 

přivítala jako každý rok moderátorka Vanda Rajnochová.  Po proslovech hostů hejtmana 

pardubického kraje  Martina Netolického a náměstka olomouckého hejtmana  Dalibora 

Horáka si na své přišli příznivci dechové hudby. Mistříňanka  Antonína Pavluše hrála k 

poslechu i k tanci. Se zcela jiným žánrem rozjel zábavu  zpěvák Marek Ztracený se svou 

kapelou  a o show plnou italských hitů  se postaral italský zpěvák Davide Mattioli. Pro 

nejmenší diváky byl připraven skákací hrad, jízda na čtyřkolkách a soutěže skautského 

oddílu Hledači a samozřejmě bohaté občerstvení. Akci podpořil Olomoucký i Pardubický 

kraj, Město Štíty a obec Výprachtice  a celá plejáda sponzorů. 

29. června proběhlo v obřadní síni slavnostní rozloučení s absolventy základní školy s 

předáváním posledního vysvědčení. Přítomné žáky a jejich rodiče přivítal starosta pan Jiří 

Vogel, pozdravil je ředitel školy pan Miloš Harnych a zástupkyně ředitele paní Ilona 

Haasová. Po kulturním vystoupení a proslovu zástupce žáků nastalo předávání vysvědčení a 

podepisování do pamětní knihy. 

U příležitosti 130. výročí založení hasičského sboru na Březné uspořádal SDH Březná 16. 

ročník hasičských soutěží s kulturním programem. 

Město Štíty se zapojilo do již 11. ročníku Českého varhanního festivalu, jehož hlavním 

cílem je propagace historických varhan po celé zemi. Dne 11. srpna  se štítecké varhany, 

které pocházejí z konce 19. století, rozezněly pod rukama vynikajícího umělce Pavla 

Svobody, který posluchačům představil nejen klasické skladby ale i moderní kompozice. Po 

koncertě mohli návštěvníci  vyslechnout poutavá  slova mistra Svobody o stavbě a historii 

varhan. 
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13. srpna se kostel zaplnil do posledního místa fanoušky skupiny Spirituál Kvintet, která 

vystoupila v rámci Štítecké pouti. Zpěváci, populární po celé naší zemi, byli i zde odměněni 

neutuchajícím bouřlivým potleskem a poděkováním. 

Nejen pěstitele květin a zahrádkáře potěšila již tradiční výstava jiřin v Herolticích, tentokrát 

doplněná o krásná aranžmá loutek. Rovněž v Herolticích proběhl počátkem září 16. ročník 

pohárové hasičské soutěže zároveň s přehlídkou RC modelů. 

V září  byla také MEIS pozvána do Štítů vyhlášená bylinkářka a odbornice na gemmoterapii 

paní Mgr. Jarmila Podhorná. Hovořila o účincích různých bylinek, o nejčastějších 

zdravotních problémech v dnešní době a jejich možném řešení. Zároveň nabídla k prodeji 

různé produkty své firmy. 

Charita Zábřeh shromažďovala počátkem října darované věci od občanů v rámci 

Humanitární sbírky. 

V říjnu uspořádala městská knihovna přednášku paní Ivany Valentové nazvanou Střípky ze 

Šilperska a Štítecka. Dvouhodinové povídání o minulosti našeho města doplněné ukázkami 

textů, obrázků a fotografií zaujalo všechny posluchače. 

18. října byl do věže kostela sv. Jana Křtitele v Herolticích instalován více než 300 kg vážící 

nový zvon sv. Václava. Byl odlit v r. 2015 v dílně pana Josefa Tkadlece v Halenkově a 

slavnostně požehnán 24. září 2016. Po úpravě interiéru věže a opravě zvonové stolice byl 

zvon za přítomnosti veřejnosti, pracovníků, příznivců, sponzorů a redaktora olomouckého 

rozhlasu pana Miroslava Kobzy vyzdvižen a umístěn ve věži. Zvon se poprvé rozezněl po 

bohoslužbě dne 28. října a tak ohlásil svou existenci kraji. 

15.listopadu sehrál v kulturním domě lanškrounský ochotnický soubor  „Divadlo ve středu“ 

komedii se zpěvy s názvem  Nejkrásnější válka. Plný sál diváků se výborně bavil a odměnil 

herce  bouřlivým potleskem. 

23. listopadu uspořádalo informační centrum akci pro rodiče s dětmi akci Vánoční tvoření, 

kde mohly děti pod odborným vedením vyrábět různé vánoční dárečky. Pro dospělé zase 

byla určena v předvánočním čase ukázka zdravého pečení paní Leony Kysilkové. 

Ve čtvrtek 7. prosince navštívil Štíty Mikuláš a podělil děti u rozsvíceného vánočního 

stromu na náměstí svou nadílkou. Následoval Vánoční koncert Dechového orchestru ZUŠ 

Zábřeh v prostorách chrámu. Na farním dvoře se odehrálo 10. prosince Adventní zastavení - 

akce, která se setkala s velkým zájmem a účastí veřejnosti. Výsledek prodeje vánočních 

dárků byl věnován Dětskému fondu UNICEF na boj s podvýživou. ZŠ  uspořádala pro  

občany  Vánoční den otevřených dveří spojený s výstavou a prodejem keramiky. Družina 

mladých myslivců pozvala veřejnost 23. prosince do lesa na Zdobení vánočního stromečku 

pro zvířátka. Vánoční doba byla zakončena Koncertem pěveckého sboru ŽEROTÍN z 

Brandýsa nad Orlicí v kostele v Herolticích. 

 

Ocenění práce  pana Jaroslava Lakomého ze Štítů 
 

 Zvláštní odstavec v této kronice si zasluhuje událost, kdy byla oceněna práce štíteckého 

občana Jaroslava Lakomého. 

Jaroslav je již pátým členem rodu Lakomých, kteří jsou známí jako pokrývači.  Od svého 

dědečka získal řemeslné dovednosti při pokrývání střech historických budov – to znamená 

pokrývání tradičním materiálem jako je šindel, břidlice či měděný plech. Svůj fortel ukázal 

při pokrývání více než dvou stovek střech kostelů a historických budov v Česku, ale také v 
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Rakousku a Německu. Za jeho ojedinělé umění jej vyznamenal 20.8.2016 hejtman 

Olomouckého kraje Jiří Rozbořil titulem 

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje v oboru pokrývačství 

 tradičními krytinami – šindelem a břidlicí 
Na Setkání na pomezí Čech a Moravy v červnu 2017 byla panu Lakomému vyjádřena 

gratulace a poděkování  starostou města Štíty.  

Největšího uznání se Jaroslavu Lakomému dostalo 9.9.2017 v Chrudimi. 

Podle rozhodnutí ministerstva kultury obdržel prestižní celostátní titul, jenž je českou  verzí 

projektu UNESCO s názvem „Žijící lidské poklady“,které jsou udělovány řemeslníkům 

dokonale ovládajícím technologie rukodělné lidové výroby ohrožené zánikem. 

Ministr kultury Mgr. Daniel Herman udělil Jaroslavu Lakomému  titul 

NOSITEL TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL V OBORU  

POKRÝVAČSTVÍ TRADIČNÍMI METODAMI 

za vysokou úroveň znalostí a dovedností v tomto oboru a za jejich 

                                                předávání následovníkům 

S oceněním byla spojena finanční odměna 50 000 Kč, kterou se pan Lakomý rozhodl 

věnovat Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc na léčbu onkologicky nemocných 

dětí. 
Obyvatelé města Štíty jsou hrdi na svého skromného spoluobčana, gratulují mu a děkují za 

jeho lidský přístup, znalosti a umění. 

 

9.  Partnerství města 

 

Štítecká delegace ve Francii 
Ve dnech 14. - 18. srpna přijalo 11 zástupců města Štíty pozvání do francouzské obce Saint-

Pal-de-Chalencon. Setkání se účastnili také obyvatelé italského partnerského města 

Belvedere Ostrense.  Návštěvníci byli ubytováni ve francouzských rodinách. V programu 

byla návštěva bohoslužby v místním kostele, prohlídka obce a pekárny chleba, hasičské 

stanice,  kozí farmy a kravína,  také exkurze v  místní továrně na výrobu plastů. Poutavá 

byla návštěva hradu Chalencon, města Le Puy en Velay a lihovaru Vervain. 

Vzájemné setkání posílilo spolupráci mezi samosprávami  a občany zúčastněných měst. 

Niemodlin 
Město Štíty se 18. listopadu 2017 opět zúčastnilo již 8. ročníku soutěže o nejlepší pokrm z 

ryb v polském partnerském městě Niemodlin. Štíty reprezentoval pan Eda Polášek , který 

získal 1. místo za kapří polévku a rybí kanapky. Tuto gastronomickou událost doprovázelo 

vyhlášení vítězů mezinárodní soutěže satirických kreseb. 

 

 

10.  Policie 

 
V katastru města Štíty a přilehlých obcích Březná, Crhov a Heroltice došlo v roce 2017 ke 

spáchání celkem 7 trestných činů. V pěti případech se podařilo tyto trestné činy objasnit, u 

zbývajících se dosud pátrá po pachatelích. Ve srovnání s předchozím rokem se jedná o 

výrazné snížení trestné činnosti celkem o 15 skutků. Ve 4 případech se jednalo o činy proti 

majetku, 3 trestné činy byly proti životu a zdraví. 
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V přestupkovém řízení bylo v této lokalitě řešeno 45 skutků (rovněž zde se jedná o snížení 

počtu o 10 skutků). Byly to převážně  přestupky v dopravě, proti veřejnému pořádku, dále 

narušení občanského soužití a drobné majetkové přestupky. V blokovém řízení bylo uděleno 

28 pokut pro přestupky v dopravě. 

Policisté zabezpečovali bezproblémový průběh Šíteckého jarmarku. Přestože nebyl zjištěn 

žádný výskyt protiprávní činnosti, bude věnována pozornost společenským akcím i nadále. 

 

11.  Ostatní instituce 

 

Římskokatolická farnost 

Pastorační činnost 
Rok 2017 byl ve farnosti zahájen Slavností Matky Boží Panny Marie mší sv. Dne 1. ledna. 

6. ledna na Slavnost Zjevení Páně bylo žehnání vody, křídy a kadidla. 

Do 15. ledna probíhala Tříkrálová sbírka, celkem vynesla 44 627 Kč. 

Svátky a slavnosti probíhaly dle pastoračního plánu. Společenství Modlitby matek, 

Růžencové společenství, společenství Mariánského večeřadla, schola, ministranti, ženy 

starající se o výzdobu a ostatní farníci vždy připravili důstojné oslavy všech svátků 

liturgického roku. 

Postní doba začala při bohoslužbě na Popeleční středu s udílením popelce. V pátek a neděli 

odpoledne začaly křížové cesty. Na Květnou neděli proběhlo svěcení ratolestí a kočiček. 

Na Bílou sobotu se konala adorace u Božího hrobu, na vigilii Vzkříšení byl pokřtěn 

katechumen za účasti celé své rodiny. Při mši na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně požehnal P. 

Jacek farníkům pokrmy. 

6. května byla v olomoucké katedrále oceněna arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem 

farnice Stanislava Bednářová vyznamenáním zasloužilých farníků s medailí sv. Jana 

Sarkandera za aktivní činnost ve své farnosti. 

11.6. při slavné mši sv. doprovázené scholou přijalo sedm dětí 1. svaté přijímání za 

přítomnosti svých rodičů a kmotrů. 

8. října byla při mši sv. udělena biskupem Mons. Josefem Hrdličkou svátost biřmování pěti 

farníkům ze Štítů a Horních Studének. Mši sv. celebroval zábřežský děkan P. Radek Maláč a 

P. Jacek Broňczyk, liturgii mše doprovázela schola Gaudium. 

28. září se 13 farníků s P. Jackem vydalo na pouť na Horu Matky Boží do Králík, kde se 

zúčastnilo slavnosti putování sochy Panny Marie Fatimské českou zemí, organizované ke 

100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Ve štítecké farnosti byly k této příležitosti 

zjevení Panny Marie třem pasáčkům ve Fatimě konány pobožnosti od května do října. 

24.prosince v 21 hodin se odehrála Půlnoční mše na Slavnost narození Páně, doprovázená 

hudbou a zpěvem scholou farnosti. 31. prosince proběhlo při Slavnosti rodiny Marie, Josefa 

a Ježíše obnovení manželských slibů a poděkování za rok 2017. 

Misijní aktivity 
6.dubna se konalo Velikonoční tvoření s programem výroby jarních a velikonočních 

dekorací. 11.května tvořily děti na farní zahradě přáníčka ke Dni matek. 23. listopadu 

následovalo Vánoční tvoření pro děti i dospělé na MěÚ. 

9. června poprvé proběhla ve štíteckém chrámu Noc kostelů s bohatým programem za účasti 

260 návštěvníků. 

11. srpna vyslechli návštěvníci kostela v rámci Českého varhanního festivalu koncert 

varhanního virtuosa Pavla Svobody. Při oslavách štítecké pouti se po slavné mši konala 
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pobožnost k Panně Marii Fatimské a svátostné požehnání.  Následoval koncert skupiny 

Spirituál Kvintet, který měl velký ohlas u všech přítomných. 

8. prosince zazněl již tradiční Adventní koncert Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh. 

10. prosince se sešli občané na farním dvoře při Adventním zastavení. Při zvucích vánoční 

hudby si mohli návštěvníci zakoupit různé dárečky z Charity, od dětí ZŠ i občerstvení. 

Výtěžek 7 325 Kč byl věnován Dětskému fondu Unicef na boj s dětskou podvýživou. 

28. prosince byla uzavřena vánoční doba koncertem pěveckého sboru Žerotín z Brandýsa 

nad Orlicí v kostele v Herolticích. 

Opravy 
Na opravy pastorační místnosti na faře byly vyhlašovány každý měsíc účelové sbírky, bylo 

získáno 46 070 Kč, byly poskytnuty dary v celkové výši 14 000 Kč. 

Výdaje na opravy: elektromateriál 31 971 Kč, stavební materiál 44 834 Kč, opravy a 

výmalba fary s odvozem stavebního materiálu 94 178 Kč. Celkové výdaje z prostředků 

farnosti činily 170 983 Kč ( sbírky celkem dosáhly částky 126 340 Kč, z farního účtu 

zbývajících 72 571 Kč). 

 

Dětský domov 

Dětský domov ve Štítech je i nadále odloučeným pracovištěm Střední školy, Mateřské školy, 

Základní školy a Dětského domova v Zábřehu. 

Na počátku roku bylo v domově ubytováno 24 dětí, což je maximální kapacita zařízení. 

Personál  tvoří 11 vychovatelů a 3 provozní pracovníci.  

Během roku část dětí dosáhla plnoletosti a na vlastní žádost domov opustila, nebo jim byla 

zrušena ústavní výchova a vrátily se zpět k rodině. Uvolněná místa byla pak postupně 

zaplňována novými klienty. 

Na začátku měsíce května byl přijat nový vychovatel pan Tomáš Rab. V září ukončil 

pracovní poměr pan Jiří Pavelka a na jeho místo nastoupil nový údržbář pan Luděk Holly, 

který zároveň vykonává funkci asistenta pedagoga. Ke konci roku se vrátila paní Jaroslava 

Ševčíková. 

Stále fungují tři rodinné skupiny s maximálním počtem 8 dětí a jeden startovací byt. Děti na 

rodinných skupinách fungují samostatně. Za pomoci kmenových vychovatelů se starají o 

veškeré domácí práce, zajišťují si samostatně nákup potravin i přípravu jídla. Starší 

pomáhají s mladšími dětmi. Stále více a více se snažíme přiblížit k modelu klasické rodiny. 

Starší děti se v rámci vlastní aktivity zapojují do různých brigád a krátkodobých pracovních 

poměrů při studiu. 

Pracovníci domova nezapomínají na odpočinkové programy. Tradičně jsou pořádány 

sportovní aktivity – lyžařské výcviky a další zimní sporty, turistické výšlapy, také kulturní 

akce a prázdninové pobyty během roku – např. výstup na Kralický Sněžník, pobyt na 

Pastvinách, sportovní den v Českých Petrovicích, návštěva kostela v Neratově, Den Země, 

rybářské závody, pobyt ve Velkých Pavlovicích spojený s nadačním koncertem ve prospěch 

štíteckého domova. 

Na podzim se podařilo realizovat zateplení střechy a výměnu střešní krytiny budovy. Nadále 

se pracovalo na úpravě interiérů – nový nábytek, úpravy pokojů i společných prostor. V 

květnu obdržel domov novou  služební dodávku. 
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Domov seniorů Štíty 

Během roku 2017 se zaměstnanci účastnili kurzu Smyslová aktivizace, jejich vzdělávání a 

odborný růst pokračuje v rámci projektu „Pomoz mi, ať to zvládnu sám“. V průběhu 

druhého pololetí byl zaváděn do praxe Koncept smyslové aktivizace, který byl ze strany 

klientů velmi pozitivně přijat. Vychází z potřeb a požadavků seniorů, je zaměřován na 

činnosti běžného života a podporuje jejich samostatnost. 

V prostorách zahrady byl vybudován záhon, který si senioři osázeli zeleninou, z jejich 

výpěstků připravily pak paní kuchařky  chutné pokrmy. Na přání klientů pokračovaly oslavy 

jejich narozenin. 

V rámci mezigeneračních setkávání  byly pořádány vzájemné návštěvy s dětmi 3. ZŠ 

Zábřeh, také žáci z místní ZŠ přispěli k obohacení života seniorů čtenářským klubem 

„Knihomolci“.  

V programu volného času byla prováděna muzikoterapie paní Hanou Mösnerovou, besedy s 

canisterapeutem  a felinoterapeutem ze sdružení Pro dotyk. Místní pan farář pořádal v 

prostorách domova měsíčně mši svatou, posezení s klienty  a věnoval se uživatelům také 

individuálně. Pravidelně docházela do domova pedikérka a kadeřnice, také dobrovolnice, 

která uživatelům předčítá. 

V oblasti budování byla provedena rekonstrukce centrálních koupelen, kde je k dispozici 

sedací vana s vířivkou a prostorný sprchovací kout. Byl pořízen také 9místný automobil pro 

převozy imobilních klientů a osob na invalidním vozíku. 

Pravidelně byla pořádána setkávání  s Výborem obyvatel s účastí ředitelky a dalších 

zaměstnanců, kde byly řešeny podněty ze strany klientů a podávány informace o dění v 

domově.  Rovněž probíhaly Dny ředitelky pro uživatele, rodinné příslušníky i zaměstnance.  

Proběhla spousta výletů, společenských a kulturních akcí. Senioři  navštěvovali s 

doprovodem cukrárny, hospůdky a chodili na vycházky. 

 

Z bohatého celoročního programu lze uvést: Ples otevřených srdcí, Maškarní bál, návštěva 

nové knihovny, čtenářský klub Knihomolci,  výlety do Muzea tvarůžků Loštice, do Pivovaru 

Litovel, na zahradní slavnost do Jedlí, na velikonoční výstavu do Olšan a velikonoční 

jarmark do Olomouce, do skanzenu Rapotín a do Bludovečka, na Gulášení do Prostějova i 

do Domova v Lošticích. Senioři se pobavili na divadelním představení, při  Pálení 

čarodějnic, navštívili prostory ZŠ Štíty a přijali děti ze Zábřeha. Nevyhýbali se ani sportu – 

účastnili se Sportovních her v Šumperku, turnaje ve hře Petanque v Olomouci, kde 

postoupili do finále VIII. Ročníku Moravia Cup  ve Zlíně a získali 5. místo. Veřejnosti se 

domov představil na Dni otevřených dveří a také při pořádání Svatomartinské slavnosti v 

kulturním domě. 

Vánoční svátky oslavili klienti domova v besedě Vánoční chvilka, pořádané Střední školou 

sociální péče a služeb, také výletem na Vánoční jarmark v Olomouci a Vánočním 

posezením se zástupci firmy HELLA Mohelnice. 

 

Charita 

Charitní ošetřovatelská služba Charity Zábřeh poskytovala svou péči 11 pacientům ve 

štíteckém regionu. Bylo provedeno 314 ošetřovacích návštěv, z toho 57 ve dnech 

pracovního volna či klidu. V rámci návštěv byly prováděny převazy ran, ošetřovatelská 

rehabilitace, odběry biologického materiálu (nejčastěji krve), měření krevního tlaku. 
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Celkově bylo v péči Charitní pečovatelské služby v tomto roce 18 klientů. Služba 

zajišťovala dovoz obědů, nákupy a pochůzky, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc 

při oblékání včetně speciálních pomůcek, běžný úklid a údržba domácnosti a převozy 

klientů k lékaři. 

Službu osobní asistence využívala 1 klientka k individuální přepravě  speciálně upraveným 

vozem. 

 

Štítecký list uveřejnil v lednu děkovné dopisy dvou mladých lidí z Haiti , chlapce Rodleta 

Duverny a dívky Desilus Miguerta na jejichž vzdělávání přispívají občané ze Štítů.  Oba 

vyjadřují velké poděkování za podporu a dary. 

21.4. proběhla ve štíteckém kulturním domě Humanitární sbírka šatstva, domácích a 

hygienických  potřeb, obuvi i sportovních pomůcek. Odevzdané věci byly použity Charitou 

Zábřeh k doplnění sociálního šatníku a k pomoci potřebným osobám. 

 

12.  Průmysl 

 

KLEIN automotive s.r.o. 
Tento rok je možné nazvat rokem stabilizačním a přípravným. Nebyly realizovány žádné 

zásadní systémové ani organizační změny - s výjimkou několika personálních změn na 

pozicích TOP managmentu. Pokračoval proces postupného využívání všech funkcionalit 

nového informačního systému SAP a jeho úprav. 

Z hlediska tržeb a zajištění zakázek na další období firma úspěšně absolvovala vícekolová 

výběrová řízení na dodávky dílů pro novou generaci nejprodávanějšího modelu ŠKODA 

AUTO novou Octavii, jejíž sériová výroba bude zahájena v roce 2019. 

Velkým tématem roku 2017 byly lidské zdroje a jejich kritická nedostupnost na trhu práce, 

ztížená o skutečnost, že v okolí probíhaly masivní náborové kampaně dotované zahraničním 

kapitálem. Pracovníci, jejich nábor a stabilizace jsou díky vývoji na trhu a jeho vyčerpanosti 

denním tématem nejen personalistů, ale všech vedoucích. 

Během roku 2017 se projevoval i výrazný přesun objemu tržeb mezi dvěma firemními 

hlavními technologiemi - mezi obráběním a lisováním (svařováním).Na konci roku byl 

poměr těchto dvou technologií 80:20 % ve prospěch lisování a svařování. 

Počet zaměstnanců v evidenci k 31.12.2017 byl 710. 

 

ZEAS Březná a.s. 
Akciová společnost ZEAS Březná provozuje svou činnost již 24 let. Hospodaření 

společnosti za rok 2017 skončilo účetním ziskem ve výši 23 475 764 Kč, což znamená 

navýšení oproti roku 2016 o 73 %. Hlavními příčinami tohoto růstu jsou realizační cena 

mléka a vyšší výnosy obilovin a kukuřice. 

Bylo prodáno 156 t masa v průměrné ceně 54,6 Kč/kg a 1027 t obilovin za průměrnou cenu 

3 859 Kč/t. Mlékárně Agricol Polička bylo prodáno 4 707 387 l mléka. Prodej čerstvého 

mléka z mléčného automatu poklesl na 53 l denně, i tak bylo prodáno 19 289 l mléka. 

Pro trh mléka se tento rok vyvíjel pozitivně, cena po celý rok mírně rostla a dokonce se 5 

měsíců držela na ceně 9 Kč/l. Průměrná celoroční cena byla 9, 141 Kč/l. Veškerá výroba 

byla v kvalitě výběrového mléka.  
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Celkem bylo vyrobeno 2 265 t obilovin při výnosu 5,671 t/ha, osetá plocha se snížila o 4,2% 

na 399 ha.  Téměř u všech komodit došlo k nárůstu – nejvíce u pšenice a triticale. Obiloviny 

byly prodány v průměru za 3 859 Kč/t při průměrných nákladech 3 183 Kč/t. 

Na zdárném hospodaření se podílela také Bioplynová stanice. Zde byla vyrobena elektřina 

ve výši 4539 MWh (vlastní spotřeba 603 MWh, spotřeba areálu ŽV 400 MWh, prodej 3 536 

MWh). Bylo vyprodukováno 2 735 t kukuřičné siláže, 5 226 t travní siláže a 8 618 t 

hovězího hnoje. 

Byl pořízen nový dlouhodobý majetek za 12 384 000 Kč – pozemky za 5 339 000 Kč, 

zemědělské stroje za 5 114 000 Kč, výpočetní technika za 28 000 Kč, plemenný býk za 

 80 000 Kč, kombinovaný sporák za 73 000 Kč, osobní auto za 19 000 Kč, manipulační 

plocha za 1 196 000 Kč a zásobníky krmné směsi za 535 000 Kč. 

K 31.12.2017 zaměstnávala společnost 70 pracovníků, došlo k meziročnímu nárůstu mezd o 

7,8 %. 

 

13.  Školství 
 

Základní škola a mateřská škola Štíty 
Vzdělávání žáků probíhalo podle vzdělávacího programu „Učíme se hrou“ pro předškolní 

výuku v MŠ a „Společně pro život“ v ZŠ, vlastní vzdělávací program má také školní 

družina a školní klub. Obsah programů neměl oproti předchozím rokům podstatnější změny. 

Počet žáků byl ve srovnání s předchozími roky stále setrvalý – necelých 250 v ZŠ, asi 70 v 

MŠ. Základní škola má 17  vyučujících pedagogů, 2 asistenty, 3 vychovatelky školní 

družiny, 5 správních zaměstnanců a 6 zaměstnanců školní jídelny, mateřská škola má 5 

pedagogů a 2 správní zaměstnance,  ředitelem školy je PaedDr Miloš Harnych, jeho 

zástupcem Mgr. Ilona Haasová. 

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

otevřených dveří, cyklistický závod Rampušáček,  společenskou výchovu s výukou tance, 

lyžařský výcvik pro 5. a 7. ročník. Dětský karneval a Rej čarodějnic ve spolupráci se 

Sdružením rodičů.) 

Zájmová činnost se odehrávala formou 6 zájmových útvarů (nově technický kroužek) , 

jejich činnosti se účastnila víc než polovina žáků školy. Zcela novou aktivitou bylo založení 

čtenářského klubu, jehož cílem je podpora zájmu dětí o četbu. Dvacítka žáků spolupracuje s 

městskou knihovnou a Domovem seniorů při ukázkové četbě. 

Také v mateřské škole probíhaly tradiční nadstardandní aktivity – mažoretky, country tance 

a zpěv, kterými se školka prezentovala na veřejnosti. 

Novinkou v této oblasti bylo povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, dané zákonem. 

Toto prakticky  nepřineslo v MŠ žádnou změnu, všechny děti tohoto věku školku navštěvují. 

K výchově dětí dvouletých přijala MŠ novou pracovnici na pozici chůvy. 

Potěšitelné v roce 2017 byly úspěchy žáků v soutěžích – v okresním  a krajském kole 

olympiády v českém jazyce, v olympiádách z anglického i německého  jazyka a v dějepise i  

v soutěži Matematický klokan. 

Škola byla zařazena do celostátního zjišťování výsledků vzdělávání, které je pravidelně 

prováděno Českou školní inspekcí. V matematice a angličtině dosáhli žáci mírně 

nadprůměrného výsledku, výběr z výchov se jim příliš nepovedl, výsledek byl pod 

průměrem. 
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Velmi pozitivně byl hodnocen první rok působení rodilého mluvčího a jeho významný 

přínos pro motivaci ve výuce cizího jazyka. Mr. Cameron Ramsey si dokázal děti získat a 

ujistit je o velice dobré úrovni jejich jazykových dovedností. 

Nadále úspěšně pokračovala spolupráce školy s firmou KLEIN automotive s.r.o. v projektu 

Partnerství. Plodná spolupráce byla s pozitivním ohlasem prezentována na Burze škol a 

práce v Šumperku. Spolupráce v oblasti technického vzdělávání pokračovala také s VOŠ a 

SOŠ ze Šumperka i Zábřeha. Tyto činnosti zajišťují rostoucí zájem žáků o technické obory 

středních škol. 

Po celý rok pokračovalo vycházení časopisu Záškolák. 

Zápis do 1. ročníku se konal v dubnu, termín určený školskou legislativou se osvědčil. V 

doprovodu rodičů se dostavilo 30 dětí, z nichž bylo zapsáno 25 nových prvňáčků. 

V návaznosti na posun termínu bylo v květnu podáno 26 přihlášek do mateřské školy, ve 2 

případech nemohlo být rodičům s trvalým pobytem mimo Štíty z kapacitních důvodů 

vyhověno. 

Školní družina byla pro velký zájem rozšířena na tři oddělení. 

Úspěšně proběhla komplexní rekonstrukce 50 let starého sociálního zařízení v budově 

školní družiny. 11.4. proběhlo slavnostní otevření nové keramické dílny za přítomnosti 

zástupců města, firem, veřejnosti a dětí. Prostory byly zrekonstruovány z bývalého  bytu 

školníka nákladem 420 000 Kč. Během letních prázdnin byla provedena celková oprava 

střechy mateřské školy, oprava omítky s novou fasádou a výměny všech oken. Vynikající 

práci zde odvedli místní firmy a zaměstnanci města.  

  

 
Základní umělecká škola Zábřeh – pobočka Štíty 
Škola vyučovala ve školním roce 2017/18 celkem 50 žáků. Navštěvovali hru na klavír, 

kytaru, elektronické klávesové nástroje, bicí soupravu, hru na klarinet, zobcovou flétnu a 

zpěv. 

Vyučovalo zde pět učitelů. 

Během roku proběhly akce: vystoupení zpěváků na Štíteckém jarmarku 

                                              koncerty pro veřejnost a školy 

                                             výchovné koncerty 

                                             závěrečný koncert na konci školního roku 

                                             vystoupení na Mikulášské nadílce, 

                                             účinkování komorního sboru na Adventním koncertě v Zábřehu 

                                             koncert žáků pěvecké a kytarové třídy na štítecké radnici 

 

14.  Kultura 

 
Městská knihovna Štíty 
V tomto roce si registrovaní čtenáři v celkovém počtu 241 vypůjčili 10 997 monografií a  

6 493 periodik. Bylo registrováno a obslouženo 3 819 návštěv a dalších 2 788 virtuálních 

návštěvníků využilo služeb e-katalogu knihovny. Meziknihovní služby využilo 54 zájemců. 

388 hostů se zúčastnilo kulturních akcí a knihovnických lekcí, pořádaných ve spolupráci se 

ZŠ a MŠ Štíty v prostorách knihovny.   



                                      23                                              

K přírůstkům MěK patří 228 svazků z rozpočtu města, 25 svazků z projektu Česká 

knihovna, 38 svazků jako dary  a 283 svazků z příspěvku Olomouckého kraje – v celkové 

hodnotě 111 908 Kč. Pro knihovny v okolí bylo zakoupeno 65 svazků v hodnotě 18 155 Kč. 

Celkem bylo v roce 2017 knihovnicky zpracováno a zkatalogizováno v programu 

KpwinSQL  639 nových monografií v hodnotě 130 063 Kč. 

Štítecká knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí na základě smlouvy mezi 

Městskou knihovnou Šumperk a Městem Štíty podle Knihovního zákona.  Zajišťuje výkon 

regionálních funkcí v obvodu pro 6 knihoven (Crhov, Horní Studénky, Jakubovice, Jedlí, 

Písařov a Zborov). Knihovnicí v Crhově se stala paní Milena Šulová. 

Dne 2.5.2017 proběhla v nových prostorách knihovny porada knihovníků ze Šumperka, 

Crhova, Horních Studének, Písařova, Jakubovic a Štítů. 

 

Otevření nové Městské knihovny ve Štítech. 
Po obnově prostor pro štíteckou knihovnu se již dlouho volalo a byla také plánována. Dne 

23.3.2016 byla zahájena celková rekonstrukce domu č.p. 12 na štíteckém náměstí. Stavbu 

město realizovalo bez jakýchkoliv dotací, stavební práce byly prováděny svépomocí 

místních stavebních firem. Náklady činily 8 milionů Kč. 

V přízemí domu byla vybudována půjčovna pro čtenáře, kancelář s kuchyňkou a 

příslušenstvím, toalety, vše s bezbariérovým přístupem. V 1. patře byly vybudovány 4 byty. 

Přestavba představovala novou střechu s krytinou, fasádu, omítky, nová okna, venkovní 

kamenné schodiště se zábradlím, úpravu sklepních prostorů, podlahy s krytinami, dveře, 

obklady, topení, šikmou schodišťovou plošinu, sanitární keramiku, nábytek, elektroinstalaci 

a vodoinstalaci. 

Ve dnech 13. až 29.3. bylo provedeno stěhování knihovního fondu ze štítecké a březenské 

knihovny. 

30. března se uskutečnilo slavnostní otevření nových prostor knihovny. 
Dopoledne v 10 hodin slavnostně zahájil provoz pan starosta Jiří Vogel  poděkováním všem, 

kteří se podíleli na této pro Štíty velmi významné akci.  Přítomni byli PaedDr. M. Harnych, 

M. Švestka, K. Lakomá, R. Jánešová, V. Haltmar, O. Wonke, L. Habermann, J. Brabec, A 

Čech, J. Čada, M. Beran, J. Saňák, K. Večeř, J. Hilbert, V. Havlík, M. Topič, I. Adámek, J. 

Hetmánek a Z. Vogl.  

Pro veřejnost  proběhl v odpoledních hodinách Den otevřených dveří, kdy si nové prostory 

prohlédlo na 150 návštěvníků, kteří nešetřili chválou na moderní interiér knihovny a 

obdivovali také vnější vzhled celé budovy. 

Mezi návštěvami byla uvítána bývalá  ředitelka MěK Šumperk paní Zdeňka Daňková 

zároveň se svou nástupkyní paní Kamilou Šeligovou, vydavatel VEDUTY pan Ševčík a 

další významní hosté. 

Důkazem potřeby této změny je značný nárůst zájmu o všechny knihovnické služby – 

půjčování,  prohlídky, návštěvy akcí a besed i užívání elektroniky. 

Potěšitelnou skutečností je také schválení žádosti o dotaci Ministerstva kultury pro rok 

2017. Za poskytnuté finance byl se spoluúčastí Města Štíty  v částce 136 502 Kč pořízen 

nový samostatný server a dne 16.8.2017  proveden přechod na nový knihovnický systém 

Verbis1.2 a webový katalog Portaro. 

 

Kulturní a společenské akce města 

4.  2.  2017          Hasičský ples SDH Heroltice v KD Heroltice 
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11. 2. 2017          Firemní ples KLEIN automotive v KD Štíty 

18. 2. 2017          Myslivecký ples MS Tetřívek v KD Štíty 

2. 3.  2017           Divadelní hra DOKONALÁ SVATBA divadla Šumperk v KD Štíty 

18. 3. 2017          Dětský karneval ZŠ a MŠ Štíty v KD Štíty 

18. 3. 2017          Ostatková merenda SDH Březná v KD Březná 

25. 3. 2017          Dětský karneval v KD Březná 

30. 3. 2017          Den otevřených dveří nové Městské knihovny Štíty 

6. 4.  2017           Velikonoční tvoření - MEIS a farnost Štíty na MěÚ Štíty 

21. 4. 2017          Humanitární sbírka  v KD Štíty 

29. 4. 2017          Heroltický máj, koncert v  KD Heroltice 

29. 4. 2017          Pálení čarodějnic SDH Březná, Řáholec Březná 

6.-7.5.2017         Sportovní soustředění  Heroltická s.r.o. v KD Heroltice 

27.5. 2017          Štítecký jarmark 

3.  6. 2017          Kácení máje SDH Březná, Řáholec 

4.-16.6.2017       Sportovní soustředění KD Heroltice 

6. 6.  2017          Projekt „Na kole dětem“ Josefa Zimovčáka 

6. 6.  2017          Rampušáček, cyklistický závod ZŠ Štíty 

6. 6.  2017          Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Štíty 

9. 6.  2017          Noc kostelů  - farnost Štíty 

16.6. 2017          Koncert pro ZŠ a veřejnost ZUŠ Štíty v KD Štíty 

22.6. 2017          Koncertní vystoupení ZUŠ v obřadní síni MěÚ Štíty 

24.6. 2017          Setkání na pomezí Čech a Moravy 

28.6. 2017          Slavnostní zakončení školního roku ZŠ v KD Štíty 

22.7. 2017          Pohárová soutěž SDH Březná, Řáholec 

11. 8.2017          Český varhanní festival  v kostele, Štítecká pouť 

13. 8.2017          Koncert Spirituál kvintetu v kostele, Štítecká pouť 

19.-20.8.2017    Výstava jiřin v KD Heroltice   

9. 9.  2017          Setkání s RC modely, Heroltice 

26.9. 2017          Evropské bylinkářství GEMMOTERAPIE, MEIS Štíty, MěÚ 

13.10.2017         Humanitární sbírka v KD Štíty 

18.10.2017         Střípky ze Šilperska a Štítecka, Ivana Valentová, knihovna Štíty 

18.10.2017         Slavnostní zavěšení zvonu usmíření v Herolticích 

20.-21.10.2017   Volby do poslanecké sněmovny 

4. 11. 2017         Poslední leč MS Tetřívek , KD Březná 

15.11.2017         Divadelní představení Lanškroun, Nejkrásnější válka,  KD Štíty 

16.11.2017         Svatomartinská slavnost v Domově seniorů Štíty, KD Štíty 

23.11.2017         Vánoční tvoření TIC Štíty 

7. 12.2017          Mikulášská nadílka Štíty 

8.12. 2017          Vánoční koncert - dechový orchestr ZUŠ Zábřeh, kostel Štíty 

10.12.2017         Adventní zastavení s prodejem pro UNICEF 

15.12.2017         Vánoční koncert ZUŠ Štíty, KD Štíty 

19.12.2017         Vánoční den otevřených dveří ZŠ s prodejem keramiky 

28.12.2017         Vánoční koncert – pěvecký sbor Žerotín, kostel Heroltice        

 

15.  Zájmové organizace 
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Skautský oddíl Hledači Štíty 
V oddíle bylo v roce 2017 registrováno 41 členů, hlavním vedoucím byl Luboš Skácel. 

V lednu se většina členů zapojila do Tříkrálové sbírky a přispěla tak k jejímu zdárnému 

výsledku. V únoru pořádali skauti druhou část česko-rumunského projektu „Rasismus 

nepatří do XXI. století“ v Kaprálově mlýně v Ochozu u Brna, jejíž první část proběhla v 

loňském roce v Rumunsku.  Z každé země se zúčastnilo 18 účastníků. Ústředním tématem 

setkání bylo poznávání jiných národů a kultur, problémy uprchlické krize, islámu a 

válečných zážitků. Projekt proběhl pod záštitou programu Erasmus. 

Mladší skauti se zúčastnili s velkým úspěchem uzlařské soutěže, získali několik ocenění. 

Dubnovým programem byla brigáda ve firmě KLEIN automotive s.r.o., pro tuto firmu také 

organizovali skauti druhý velikonoční pochod. 

1. května pomáhal oddíl zábřežskému středisku  na Prvomájovém  jarmarku budovat 

stanové městečko a  organizovat hry. Další květnovou činností byla aktivní účast na  akci 

„Ukliďme Česko“ ve Štítech, Březné, Crhově a Horních Studénkách. 

V červnu se oddíl připojil k organizátorům „Setkání na pomezí Čech a Moravy“, kdy hlídal 

v noci areál a během akce připravoval skautské hry pro děti i dospělé. 

V červenci byl zahájen týdenní skautský tábor v Javorníku. Tématem tábora byla pověst o 

místním „Pašíři“.Táborníci si sestavili pistoli, připravili mošnu a začali sbírat body za hry a 

aktivity. Podnikli výstup na Borůvkovou horu, navštívili krytý bazén, pohlédli si zámek v 

Javorníku a zašli do Račího údolí. 

V říjnu vzplál pro všechny oddíly ze Zábřehu, Hoštejna a Štítů Střediskový oheň. Skauti si u 

něj  vyměnili  zkušenosti a zážitky z celoroční činnosti. 

Největší podzimní akcí byl 13. listopadu  výlet autobusem do Pekla u Hlinska. Skauti s 

dětmi z Horních Studének navštívili město Polička a pohádkový svět Peklo na Vysočině. 

Byl to pětipatrový areál ukrytý ve 12 metrové hloubce napodobující peklo s čertí školou, 

trapírnou, čerticemi a čerty i samotným Luciferem  a Pekelným šenkem s občerstvením. 

Návštěvníci procházeli „Peklem“ při plnění různých úkolů. 

16. listopadu byl u Jöklovy skály založen již 16. „Poslední oheň“. Slavnostním slibem se do 

oddílu zařadilo několik členů. 

Koncem roku vyhlásil oddíl 2. ročník sbírky hraček pro dětské oddělení Fakultní nemocnice 

v Olomouci. Sbírka měla obrovský dopad, s odvozem musela vypomáhat dodávka podniku 

KLEIN. 

Skautský rok byl uzavřen tradičním roznášením Betlémského světla. Od rána na Štědrý den 

jej roznášeli skauti po celých Štítech, Herolticích, Březné a Horních Studénkách. 

 

Sbor dobrovolných hasičů města Štíty 
Spolek má 32 členů, je registrován ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pod 

registračním číslem 3809115. Starostou sboru je Petr Purkert, jeho náměstkem  Ing. 

Vítězslav Gronych, velitelem jednotky a jednatelem Bc. Zdeněk Fingr, jeho zástupcem a 

zároveň hospodářem Milan Dušek. 

Dvanáctičlenná jednotka je zařazena do kategorie JPO 2/1 (družstvo v počtu 1+3 členové, 

výjezd do max. 5 minut) a byla povolána k zásahu celkem 45 krát – z toho 9 požárů, 14 

dopravních nehod, 1 cvičení, 14 technická pomoc, 6 ZOČ a 1 planý poplach. 

Ke každoroční činnosti patří školení mužstva, údržba a testování zásahové techniky.  Za 

podpory Olomouckého kraje, města Štíty a firmy KLEIN automotive byl pořízen potřebný 

materiál v hodnotě 243 000 Kč ( zásahové obleky, výstražné vesty, trička, přilby, svítilna 
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LED, kukly, rukavice, udržovačky autobaterií). Bezúplatným převodem od HZS 

Olomouckého kraje byla získána sada pro vyprošťování z havarovaných vozidel. Náklady 

na opravy vozidel hradilo město Štíty. 

Soutěžní družstvo se v tomto roce zúčastnilo 24 soutěží, z nichž 16 patřilo do Velké ceny 

okresu Šumperk.  Byly pořádány 2 místní  hasičské soutěže – okrskové kolo a soutěž O 

pohár SDH.  V místní pohárové soutěži získalo družstvo 5. místo, v Okresním kole v 

požárním sportu 13. místo.  

Konečné pořadí soutěžního družstva Štíty ve Velké ceně bylo 9. místo se ziskem 172 bodů.  

Ve finále mistrů pro 10 nejlepších družstev byl místní jednotka na místě devátém.  

Zásahová jednotka reprezentovala místní sbor ukázkou vyproštění z havarovaného vozidla 

pro SDH Březná a SDH Zborov. 

Členové jednotky navštívili se svou technikou děti z MŠ i ZŠ a besedovali s nimi o hasičské 

činnosti.   

 

Myslivecký spolek Tetřívek Štíty 

V roce 2017 měla organizace 25 členů, funkci  předsedy zastával  MUDr. Pavel Bartoň. 

Z mysliveckých akcí pořádal spolek  dva hony na drobnou a černou zvěř – v listopadu a  na 

Štěpána v prosinci. V době sečení polí členové hojně vyháněli srnčata z travních porostů, 

čímž byl výrazně omezen počet zraněných mláďat. 

V únoru pořádal Tetřívek Myslivecký ples, kde se projevil klesající zájem veřejnosti o 

kulturní akce – návštěvnost byla  výrazně nižší. 

V oblasti odlovu  za rok 2017 ulovili myslivci 38 ks srnčí zvěře, 14 lončáků,  65 selat, 2 

velké divočáky, 3 kusy jelení zvěře, 12 kachen, 40 lišek, 10 kun, 8 jezevců a 8 psíků 

mývalovitých.  

V souvislosti s výskytem afrického moru prasat na Zlínsku bylo i ve Štítech přijato opatření 

Státního veterinárního ústavu ke zvýšení odlovu černé zvěře bez omezení věku a pohlaví. V 

závěru roku navíc přibylo odebírání vzorků krve ulovených divočáků k monitoringu 

Aujezskyho choroby. 

Samozřejmostí myslivecké práce je celoroční péče o zvěř v lesích  včetně zimního 

přikrmování. 

K MS Tetřívek patří také Družina mladých myslivců Tetřívci, kterou třetím rokem vede paní 

Eva Dušková. Členové tohoto kroužku se v roce 2017 zúčastnili okresního kola O zlatou 

srnčí trofej na zámku v Úsově. Soutěž se skládala z vědomostního testu o 100 otázkách a z 

naučné stezky s 50 stanovišti, kde každý soutěžící musel prokázat vědomosti ze zoologie, 

botaniky, dendrologie, zdravovědy a hlavně z myslivosti. Naši chlapci získali ve velké 

konkurenci 1., 2., 5. a 7. místo. Blahopřejeme a děkujeme členům a jejich vedoucí za tak 

užitečnou činnost. 

 

Český zahrádkářský svaz 
Štítečtí zahrádkáři prováděli v tomto roce standardní a již mnoho let tradiční moštování pro 

občany z místa i okolí v prostorách bývalé věznice. 

Kromě toho uskutečnili elektrifikaci 13 zahrádek v  třetí kolonii pod bývalým Družspojem. 

 Veškeré výkopové práce, uložení kabelu i stavby podezdívek jednotlivých rozvaděčů byly 

provedeny svépomocí ručně pod dohledem profesionálního elektrikáře. Kompletní 

elektrorozvod od hlavního přívodu včetně odboček k jednotlivým zahrádkám byl před 

uvedením do provozu řádně zrevidován. 
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16.  Turistické informační centrum 

TIC poskytovalo po celý rok služby a informace pro místní občany i cizí návštěvníky. V 

roce 2017 jej navštívilo 2 374 turistů z České republiky a 34 turistů ze zahraničí. Součástí 

TIC je Městské  evropské informační středisko (MEIS), které uspořádalo Velikonoční 

tvoření s prezentací na téma velikonočních tradic v zemích EU, zábavné dopoledne s 

vědomostní soutěží pro žáky 2. stupně ZŠ, přednášku Mgr. Jarmily Podhorné o 

gemmoterapii a besedu s Leonou Kysilkovou o přípravě zdravějšího vánočního cukroví. 

Pracovnicí TIC je paní Radka Jánešová. 

 

17.  Sport 

 
Oddíl kopané 
V oddílu kopané soutěžila 4 družstva. 

Družstvo mužů hrálo I.B třídu skupiny C OKFS a v tomto roce získalo 8. místo v tabulce 14 

družstev. Trenérem mužů byl Jaroslav Lakomý, vedoucím družstva Pavel Hrdina. 

Dorostu  v Okresním přeboru patřilo  6. místo z 13 družstev.  Trenérem byl Jiří Janků ml. 

Starší žáci rovněž soutěžili v Okresním přeboru a umístili se na 2. místě tabulky z 11 

družstev, tyto žáky trénoval Jiří Janků st. a Herbert Holly. 

Mladší žáci byli také účastníci Okresního přeboru skupiny B a získali v tabulce 6 družstev 

3. místo. Jejich trenérem byl Pavel Kohoutek. 

Starší i mladší přípravka se účastní také okresního přeboru, chlapce trénují Michal Kubíček, 

Radek Sedláček a ing. Oldřich Kotraš. 

Ve vedení klubu pracují předseda Pavel Hrdina, členové  výboru Radek Sedláček a Vojtěch 

Langer, sekretářem je Jaroslav Purkert. 

 

                        V tomto roce oslavil štítecký fotbal významné jubileum 

                                         1962   -   2017   
                                55 roků novodobé historie 

 

 Dne 19.10.1930 v Národním domě v Šilperku založen za účasti 12 občanů Sokol Šilperk.  V 

roce 1933 byla parcela u nádraží upravena na sokolské hřiště pro kopanou i atletiku. Roku 

1939 byla Česká obec sokolská v Šilperku rozpuštěna, majetek i pozemky zabaveny.  SOKOL 

Šilperk byl potom obnoven až po válce dne 1.10.1945. Přátelská fotbalová utkání se pak 

hrála na obnoveném hřišti u nádraží, ale  na soutěžní zápasy nemělo hřiště předepsané 

rozměry. Od roku 1948 se fotbal odehrával na nově upraveném hřišti Na Travech. Počátkem 

50. let bylo zbudováno nové hřiště vedle původního a na něm  hrálo přátelská i mistrovská 

utkání  družstvo pod názvem Dobrovolná sportovní organizace Tatran Štíty. 

 

Od roku 1962 se počíná novodobá historie štítecké kopané.  Skupina fotbalových nadšenců 

se rozhodla obnovit činnost oddílu pod názvem SOKOL Štíty. V srpnu 1962 byl pořádán 1. 

fotbalový turnaj a na něj navázala mistrovská soutěž 1962/63 – IV. třída.  V dalších letech 

hrálo štítecké mužstvo okresní přebor. Roku 1985 byla odehrána kvalifikace do krajského 

přeboru, bohužel neúspěšně. V sezóně 1996/97 bylo štítecké družstvo sloučeno s Tatranem 

Písařov a začala se hrát I.A třída.  Oddíl se účastnil také veškeré společenské činnosti ve 
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městě, sám také různé akce pořádal. V roce 2004/05 postoupil oddíl do krajské soutěže, 

znovu pak v sezóně 2009/10.   Roku 2005 byla provedena  rozsáhlá  rekonstrukce  hřiště  v 

ceně  2 miliony Kč.  V roce 2014 byla započata výstavba nových kabin v prostoru za 

brankou stávajícího hřiště, dne 27.3.2016 byly nové kabiny v hodnotě 7,65 mil. Kč předány 

veřejnosti. Stalo se tak při symbolickém utkání nejmladší fotbalové generace – štíteckých 

nadějí. V dnešní době se kabiny staly moderním stánkem štíteckých fotbalistů. 

 

 

 

Oddíl tenisu. 
Tenisový oddíl  uspořádal v měsíci červenci a srpnu 4 tenisové turnaje dospělých – čtyřhry. 

Kromě tradičního Štíty Open a populárního Tennis Masters Cupu byl v prostorách kurtů 

pořádán také nohejbalový turnaj trojic. V prvním prázdninovém víkendu se konal již 25. 

ročník tradičního turnaje Štíty Open, poslední červencový víkend odstartoval o dvě dekády 

mladší Tennis Masters Cup 2017. Všechny sportovní akce nabídly divákům nejen kvalitní 

sportovní zážitky, ale také setkávání sportovních fanoušků všech generací a v neposlední 

řadě bohaté občerstvení. 

 Za největší úspěch tohoto roku je považováno znovuobnovení tenisového kroužku pro děti, 

který navštěvuje 25 dětí ve věku od 4 do 14 let. Vedoucími tohoto potěru jsou Bc. Jiří 

Jelínek, Petr Klein ml. a Tomáš Brokeš. 

Během roku bylo započato v zateplování celé budovy na kurtech z vlastních zdrojů. Byl 

zřízena nová vstupní brána do areálu z rozpočtu SOKOLA. V ubytovacích prostorách byly 

vyměněny postele (z darů sponzorů). 

Vedoucím tenisového oddílu je Ing. Jiří Jelínek. 

 

Oddíl stolního tenisu 
V oddíle stolního tenisu se věnovalo sportu  v uplynulém roce 31 registrovaných hráčů.      

V mistrovských soutěžích zápasila 4 družstva. 

Družstvo „A“ hrálo Krajskou soutěž II. třídy krajského svazu Olomouc a umístilo se na 4. 

místě z 12 družstev. 

Družstvo „B“ hrálo Regionální přebor I regionálního svazu Šumperk a získalo 3. místo z 12 

družstev. 

Družstvo „C“ hrálo Regionální přebor II regionálního svazu Šumperk a umístilo se na 7. 

místě z 12 soupeřů. 

Družstvo „D“ hrálo Regionální soutěž IV B regionálního svazu Šumperk a skončilo na 8. 

místě z 8 soutěžících. 

Dne 28.12.2017 se v sokolovně ve Štítech konal tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise: 

 

Výsledky: 1. místo Štěpán Kobza 

                  2. místo Libor Hranička 

                  3. místo Zdeněk Drlík 

 

Výsledky mládeže 

V sezóně pokračovaly pravidelné tréninky hráčů žákovských kategorií. 

Celkem 10 žáků se zapojilo do bodovacích turnajů mládeže okresu Šumperk,  15. celkové 

místo získal v mladších žácích Tomáš Purkert, ve starších žácích obsadila Marie Minářová 
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16. místo. Žáci se také již zapojili do mistrovských soutěží dospělých, své první  zkušenosti 

v zápasech sbírali jako hráči mužstva „D“. 

Předsedou oddílu je Zdeněk Drlík. 

 

Odbor – sport pro všechny 
V tomto odboru  se sportem zabývá několik skupin. 

Cvičební lekce  BODYFORM SE ŠÁRKOU pro ženy se konaly v tělocvičně ZŠ každé 

úterý. Cílem cvičení bylo zvyšovat fyzickou kondici, zpevňovat a tvarovat různé partie těla. 

Byly prováděny balanční  a posilovací cviky pro zdraví a krásu těla. Vedla Šárka 

Žerníčková. 

Další sportovní skupinou byl PILATES S JARKOU ve středu, rovněž v tělocvičně školy. 

Cvičení bylo vhodné pro dospělé i děti, rozvíjející sílu, ohebnost, rovnováhu těla a 

koordinaci dýchání - rehabilitační cvičení s patrným vlivem jógy. Vedoucí Jarka Berkyová. 

JÓGOVÉ CVIČENÍ bylo další možností pro ženy, které se věnovalo cvikům založeným na 

prvcích jógy.  Konalo se ve čtvrtek v družině ZŠ pod vedením Evy Haltmarové.  

K těmto již osvědčeným skupinám se přidaly taneční lekce STREET DANCE pro zájemce z 

řad dívek. Konaly se v pondělí v tělocvičně školy. 

 

PS HÁČKO Štíty 
Pohybové studio Háčko pod vedením ing. Heleny Gálové opět  úspěšně reprezentovalo 

město Štíty na veřejných akcích a soutěžích. Všem čtyřem tanečním skupinám se 

mimořádně dařilo.  

 Vybojovaly 10 zlatých, 6 stříbrných a 3 bronzové medaile na soutěžích: 

Českotřebovský taneční pohár v České Třebové, 

Semifinále soutěže Mia festival v Chrudimi, 

Finále Mia festival v Lucerně, Praha, 

Semifinále  a finále Česko se hýbe v Brně, 

O Jablonskou tanečnici v Jablonném nad Orlicí, 

Summer dance cup v Boskovicích. 

Tanečníkům patří velké díky za skvělé výkony, rodičům za podporu a městu Štíty za 

finanční podporu a za poskytnutí prostoru pro tréninky. 

 

Turistika 
Milovníci pěší chůze a jejich přátelé v tomto roce opět vyráželi za svými  turistickými cíli. 

Jako každým rokem byl zahájen turistický rok účastí na nočním pochodu Arnošta Valenty v 

okolí Zábřehu. Následovaly kratší i delší výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Štítů 

(Heroltice, Drozdovská pila, rozhledna Bukovka, Městské skály, Valteřice, Cukrová Bouda, 

pouť v Horních Studénkách, polský vrchol Urwisty, Hanušovice, Peklo a Rokytnice v 

Orlických horách, Kralický Sněžník, chata Paprsek, Ruda a Komňátka a na závěr Martinská 

pouť na Olšanských horách). Tradiční se již stala účast štíteckých turistů na výletech, 

pořádaných šumperským spolkem železničářů. Letos bylo cílem týdenního autobusového 

zájezdu poznávání Kokořínska  s ubytováním v Mělníku. Celkově bylo pro 39 účastníků 

pořádáno 18 výletů s 278 ušlapanými kilometry. Činnost turistů je každoročně zachycena v 

jejich kronice. Vedoucím turistů je Alex Krobot.  

 

18.  Acrobat Park Štíty 
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Hlavní aktivitou Acrobat parku je sportovní činnost a zázemí pro skoky do vody, pořádání 

kempů pro veřejnost,  mezinárodní závody a organizování různých sportovně společenských 

akcí. Multifunkční areál slouží široké veřejnosti a splňuje vysoké standardy profesionálních 

sportovců. Využívaly jej sportovní oddíly a kluby z Čech, Francie, Rakouska, Ukrajiny, 

Ruska a Běloruska.  K dispozici jsou sportovní  zařízení, rekreační areál, fit centrum, 

welness,  ubytování i restaurace  s občerstvením.  V zimním období, kdy se neprovozuje 

skákání, je k dispozici moderní klimatizované fitness centrum s několika desítkami 

přístrojů, strečinkovou a aerobní zónou, vířivkou a saunou. 

 

19.  Historie 

 

B Ř E Z N Á  

Ves se datuje od roku 1278 pod názvem Brzezna u Šilperka (pod tímto jménem je zavedena v 

zemských deskách), leží v nadmořské výšce 435 až 480 m u říčky Březné.  Její německý 

název Frieserdorph je jakási zkomolenina jejího názvu, který nejspíš označoval ves 

založenou českými osadníky přímo v březině  nebo ve vykáceném březovém lese u potoka   

Březná. Patří k nejstarším vesnicím na Štítecku a jedná se nejspíš o českou poněmčenou 

obec. Němci se sem přistěhovali asi až v 2. polovině 13. století a postupně ves poněmčili. Od 

roku 1278 náležela osada pod správu dědičného fojta šilperského, stala se součástí 

šilperského statku a pak spolu s ním patřila k obvodu hoštejnského hradu. Když Matouš ze 

Šternberka a Lukova prodal r. 1464 hrad Hoštejn bratřím Tunklům z Brníčka, připadly 

novým majitelům i vesnice Březná, Jakubovice, Písařov, Jankov a Zborov. Ještě v roce 1516 

byla Březná podle berního rejstříku součástí Zábřežského panství, ale po tomto roce  se opět 

vrátila k Šilperku a sdílela své osudy nadále s šilperskými poddanými. Roku 1556 byla obec 

spolu s dalšími prodána Janu ml. ze Žerotína, pánu na Losinách a patřila k jeho   rudskému 

panství. Tohoto panství se po smutných událostech roku r. 1624 ujal konfiskací kníže Karel z 

Liechtenštejna, tam zůstala Březná až do konce feudálního období. 

Pečeť obce Horní Březná z. r. 1669 má nápis „OBER-FRISA-GEMAIN“. 

Do roku 1918 se Horní Březná označovala jako Friese Dorf a část Březenský Dvůr jako 

Friese Hof. V Horní Březné žilo 445 obyvatel německé národnosti a v Březenském Dvoře  

215 německých obyvatel, počet Čechů byl nízký a měnil se v průběhu doby ( před 2. 

světovou válkou zde žilo přibližně asi 50 Čechů.) 

Na počátku 19. století byla v obci manufaktura na kartouny s bělidlem, která v roce 1824 

zanikla.  

Roku 1887 se začíná psát historie březenského hasičského sboru. Členové sboru byli 

převážně německé národnosti, jak je dochováno na fotografii k 45. výročí sboru. O vývoji 

spolku za více než století jeho existence toho není příliš mnoho známo, nedochovala se 

žádná kronika, a tak zůstávaly jenom vzpomínky lidí na jednotlivé události ze života 

hasičů. Po II. světové válce a odsunu německých rodin byl sbor obnoven, tentokrát již s 

českou základnou. 

V letošním roce 2017 oslavili občané a zejména členové SDH Březná slavné 130. výročí 

činnosti hasičů v obci.  

Od roku 2002 se počaly soutěže hasičských družstev „ O putovní pohár SDH Březná“ v 

nově zřízeném areálu Řáholec. Po celou dobu trvání soutěží si nositelé dávných tradic – 

hasiči z Březné – drželi důstojná umístění mezi soupeři. Letošní  16. ročník nesl znamení 
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právě dovršených 130 let obětavé hasičské činnosti, byl ozdoben převzetím vyznamenání 

březenskými hasiči z rukou významných hostů – krajského náměstka starosty a starosty 

Okresního sdružení hasičů Šumperk Ing Josefa Ošťádala a  starostky 8. okrsku paní 

Blanky Šanovcové za přítomnosti starosty a místostarosty Štítů a dalších přítomných. Mezi 

13 soutěžícími družstvy získal celek z Březné nejlepší 1. místo a dodržel tak úroveň 

dávných tradic. Poté následoval kulturní program, zábava, občerstvení a lidová veselice. 

Celou oslavu důstojně a s nádherou sobě vlastní ukončil ohňostroj. 

Dárkem, který si oslavenci a celá obec opravdu zaslouží, je počínající výstavba nové 

hasičské zbrojnice. 

 

 

Sousoší Nejsvětější Trojice v Březné 

V zahradě domu č. 18  stojí velmi krásná klasicistní plastika s výraznými barokními vlivy - 

Nejsvětější Trojice, pocházející z roku 1803.  Je to velmi bohatě a netypicky zdobená 

skulptura, neobvyklá v tomto kraji. Jedná se o starší ikonografický typ ztvárnění 

Nejsvětější Trojice, představující Boha Otce s tiárou na hlavě, který v rozepjatých rukou 

drží kříž s ukřižovaným Kristem, synem. Výjev je doplněn holubicí – Duchem Svatým a 

bývá nazýván „trůn milosti“. Vše je doplněno reliéfem korunované neposkvrněné Panny 

Marie na zeměkouli, jež drtí nohou hada. V dolní části se nachází ovál s výjevem Adama a 

Evy v ráji. Na zadní straně sochy je vytesán nápis.  

V českém překladu zní:     Ó NejsvětějšíTrojice, zachovej nás v jednotě Boží 

                                          a po  ukončení pouti životem přijmi nás do nebe. 

 V roce 2003 byla skulptura Ministerstvem kultury prohlášena za kulturní památku. 

Protože byla mnoho let ovlivňována povětrnostními podmínkami, bylo v loňském roce 

přikročeno k jejímu restaurování.  Práci provedl a v roce 2017 dokončil MgA. Petr Tůma, 

akademický sochař. 

 

  

 

 

20.  Počasí 
Rok 2017 byl z hlediska počasí velmi různorodý. 

Leden se jevil jako velmi krásný zimní měsíc, střední Morava měla pěknou sněhovou 

pokrývku a běžkaři ji mohli využívat i v nížinách. Na některých místech země byly ale také 

holomrazy. Půda promrzla nejvíce za minulých 50 let. Nejnižší teplota byla zjištěna na 

Šumavě  -34,6°C. Počátkem února přišly tři srážkové vlny, které přinesly až 30 cm vysokou 

sněhovou přikrývku. V dalším průběhu měsíce ale nastala obleva a většina sněhu roztála, 

zbytek měsíce pak byl suchý a studený. Březen přinesl pěkné jarní dny a teplotně byl 

nadprůměrný (kolem 20°C). Příroda se začala rychle probouzet. Duben byl velmi extrémní, 

zpočátku velmi teplý, po vpádu ledového vzduchu od severu napadlo i v nížinách  hodně 

sněhu (na Jesenicku až půl metru). Pomrzly třešně, meruňky, jablka i víno. Květen byl 

nadprůměrně teplý až letní. Už přicházely bouřky. Červen nepřinesl mnoho srážek, zato už 

se vyskytly první tropické dny, bouřky a silný vítr. První letní měsíc červenec byl teplotně 

nadprůměrný, s větším množstvím silných bouřek, což platilo i pro srpen. Přes Českou 

republiku se přehnalo několik silných vichřic, silný vítr zlikvidoval mnoho lesních porostů. 

Celkově  letní počasí přineslo 39 tropických dní, nejvyšší teplota byla naměřena ve Strážnici 
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38,3°C .Narůstal srážkový deficit. Trochu jej zmírnilo září, které zaznamenalo zpočátku 

deštivé a chladné počasí, takže léto skončilo velmi rychle. Ani říjen nepřinesl očekávané 

„babí léto“, ale ani žádné mrazy. 

5.10. zasáhla sever území České republiky silná vichřice – orkán Xavier. Na Sněžce byla 

naměřena rekordní síla větru 201 km/h. Padaly stromy, byly porušeny železniční tratě a 

elektrická vedení, domácnosti byly bez proudu. U Starého Města pod Sněžníkem byla 

přerušena železniční doprava kvůli narušené trati. Při haváriích zasahovaly hasičské sbory. 

Obdobná situace nastala 29.10., kdy zemi navštívil orkán Herwart. Ten v Evropě zavinil 

úmrtí 11 osob, u nás  byly 4 oběti na životech. Naměřena byla síla větru 182 km/h. 

Listopad znamenal určité uklidnění, objevily se první vpády arktického vzduchu a závěrem 

měsíce sněžilo. Zato prosinec byl teplotně výrazně nadprůměrný, ale v chladnějších dnech 

přišel sníh. Vánoce přinesly velkou oblevu s teplotami až přes 10°C. 

 

III: Z Á V Ě R 

 
Zápis kroniky města Štíty za rok 2017 byl schválen na 1. zasedání 

Rady města dne   7.11.2018.              . 

Text zpracovala a zapsala Mgr. Marie Lauermannová 

   

 
 

 

 

 
 


