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Kronika obce Sytno 
úvodní část 

 
Historické záznamy o obci nejsou příliš obsáhlé, ves sama je však poměrně stará. V místě 
existovalo staré slovanské osídlení, jak bylo dokázáno archeologickým průzkumem. 
Archeologické nálezy je možno spatřit v muzeu ve Stříbře.První zmínky o obci Sytno pocházejí 
z r. 1115, kdy je v pramenech uvedena obec kladrubského kláštera “ Zitnna“. V  16 – 19. stol. 
náležela obec královskému městu Stříbru. V uvedených letech v obci převládala převážně 
zemědělská činnost a také řemeslná výroba vázaná na vlastní potřeby obce .Ve stráních směrem 
ke Stříbru bývaly doly na olověnou a další rudy,kde byla zaměstnána i část obyvatel Sytna. 
 

Správní vývoj 
Zrušením poddanství v roce 1848 ztratil starý správní systém, kdy správu vykonávaly v první 
instanci patrimoniální úřady a magistráty, své opodstatnění. Byl proto vytvořen nový model 
soudní a politické správy, který vstoupil v platnost 1. ledna 1850. 
Politická správa vznikla na základě císařského nařízení z 31.července 1849. I. instancí byl 
politický okres (Okresní hejtmanství nebo též Podkrajský úřad), jehož území tvořily většinou 
obvody dvou nebo tří soudních okresů. II. instancí politické správy byly krajské vlády 
podřízené ministerstvu vnitra. Obec Sytno patřila pod politický a soudní okres Stříbro. 
Od roku 1857 byla měla obec Sytno také svou správu a také svého starostu. Z písemností se 
podařilo zjisti , že v letech 1857 – 1882 vykonávali funkci starosty p. Václav Lobenstein a  p. 
Adam Kohout.Pod správu obce v letech 1890-1925 patřila také obec Vranov a Svinná.K jedné 
z nejvýznamnějších změn v dějinách správy došlo s účinností od 1. února 1949. Byla vytvořena 
nová struktura justice, která se územně shodovala s politickou správou. Politický okres tedy 
nezahrnoval několik soudních okresů,nýbrž jeden. 
V oblasti politické správy došlo k 1.1.1949 k novému správnímu rozdělení.Vznikly Krajské 
národní výbory, jako mezičlánky mezi ONV a vládou. Této struktuře byla od 1. února 1949 
přizpůsobena struktura ONV. Na území dnešního okresu zanikl okres Planá a jeho území bylo 
rozděleno mezi okresy Mariánské Lázně (kraj Karlovarský) a Stříbro a Tachov (kraj 
Plzeňský). Tato změna však vydržela jen 11 let a v roce 1960 vzniká okres Tachov v dnešní 
podobě.V uvedené době se ve vedení obce Sytno objevilo i mnoho starostů a potom také 
předsedů NV. V roce 1930 bylo v obci téměř 40 domů, v nichž žilo 234 obyvatel převážně 
německé národnosti, z toho 50 Čechů. 
 

Velká tragédie 
Dne 17.června 1780 postihla obec velká tragédie,způsobená povodní.Největší rybník se 
nacházel u vesnice Sytno, který se protrhl dne 21.června 1780 a měl výměru 59 751 čtverečních 
sáhů. Byl po protržení hráze povodní přeměněn na louky , které byly pronajaty za 212 zlatých 
57 krejcarů.Rybník se protrhl v důsledku velké průtrže mračen, která zaplavila celou obec 
v uvedený den. Povodeň strhla celý kostelík i se zvonem a zvon byl odplaven do bahna rybníka 
a nebyl nalezen. Dále byl stržen vodními proudy celý dům, kde se nacházela jedna žena, která 
utonula. Všechen dobytek pasoucí se na pastvinách kolem obce a potoka byl stržen velkým 
vodním proudem a splaven do rybníka, kde se všechen utopil. Také bylo zničeno všechno obilí 
na celém katastru, vodní proudy zničily pole a louky. Povodeň byla na Aloise a proto byla nová 
kaple zasvěcena sv. Aloisi a Sytenští vždy tento den slavili  jako památný den. V současnosti 
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barokní kaple sv. Aloise už nestojí  a jediná památka,která v obci byla se zbourala v šedesátých 
letech při úpravách a rozšiřování silnice.Jediné co z kaple zbylo je zvon,který je umístněn v 
sousední obci Sulislav na místním kostele. 
 

Novodobá historie 
Sytno bylo v průběhu socialismu doplněno o hospodářskou zástavbu skladů na západní straně 
obce, veterinární nemocnicí,která byla v pozdější době přestavěna na restauraci a pension, 
středisko rostlinné výroby v centru obce, kravín pro 600 krav východně od obce, bytovky na 
západní straně obce .V roce 1972 byla v obci zahájena výstavba víceúčelové budovy pro 
kulturní využití,která dnes slouží jako OÚ. V akci „Z“, byla také  také postavena prodejna 
potravin. Během posledních 15 let bylo v obci vystavěno několik nových rodinných domů. Nyní 
v obci žije 280 obyvatel.V letech 1980 – 2001 patřila obec pod správu města Stříbra. 

V roce 2000 se občané Sytna v referendu rozhodli o tom,že si budou obec spravovat sami. 
V roce 2001 došlo  k osamostatnění a prvním starostou v novodobé historii obce se stal    
p.Václav Bodiš. (38let) 
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Kronika obce Sytno 
2001 

 
Dne 13. května 2000 proběhlo v obci místní referendum. Zúčastnilo se ho 190 občanů obce. 
169 z nich na otázku „Souhlasím s oddělením místní části města Stříbra Sytno od města 
Stříbra a vytvoření samostatné obce Sytno“ odpovědělo ANO. 
 
 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace  
 
1.1 Významná výročí 
 85 let Hejhal Josef 
80 let Hovorka Josef 
70 let Francouzová Ludmila, Paluchová Markéta, Troch Karel 
65 let Brožíková Marie 
60 let Bodiš Imrich, Gebert Pavel, Lis Jan, Škovránek    
         František,Veberová Libuše, Vrátníková Anna 
 
1.2.Narození 
 žádná 
 
1.3.Úmrtí 
23. 3. 2001 Jarmila Bodišová (60 let) 
19. 6. 2001 Josef Bouchal (86 let) 
 
1.4.Uzavřená manželství 
žádná. 
 
1.5.Rozvedená manželství 
žádná. 
 
1.6.Do obce se přistěhovali: 
31. 1. 2001 z Kladrub u Stříbra do čp. 4 
Zdeňková Alena 
Zdeňková Barbora (dcera) 
14. 2. 2001 z Erpužic do čp. 57 
Proper Dušan 
28. 2. 2001 z Kadaně do čp. 46 
Tobrman Miloslav 
31. 10. 2001 ze Stříbra do čp. 59 
Štěrba Vladimír 
31. 10. 2001 z Postoloprt do čp. 53 
Rousová Eva 
Rous Jan 
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1.7. Z obce se odstěhovali: 
Popovičová Eva  13. 6. 2001 z čp. 53 do Postoloprt okr. Louny  
Rous Jan  13. 6. 2001 z čp. 53 do Postoloprt okr. Louny  
Mikulec Stanislav 21. 11. 2001 z čp.1  do Stříbra 
Mikulcová Vlasta 21. 11. 2001 z čp. 1 do Stříbra 
Mikulcová Nikol 21. 11. 2001 z čp.1  do Stříbra 
Mikulec Tomáš21. 11. 2001 z čp. 1 do Stříbra 
 
1.8.Stěhování v rámci obce: 
žádné 

 
1.9. Početní stav obyvatelstva k 31.12.2001 
Muži : 157 
Ženy : 144 
Celkem : 301 
 
2.0. Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obec Sytno – IČO  70 88 68 14,  se od   1. 1. 2001 stala samostatnou obcí. Až do 
ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva (2. 5. 2002), byla řízena správcem obce ing. 
Jaroslavou Kovářovou. 
 
2.2. Hospodaření obce 
Obec byla řízena správcem obce ing. Jaroslavou Kovářovou 

 
2.3. Obecní vodárna 
vedoucí (za vodárnu zodpovídá): Zemědělské družstvo Sytno vedoucí družstva p. Čížek 
Cena vody: 17 Kč 

 
2.9. Různé 
 
2.9.1. rybářské závody 
V červnu uspořádal  sytenský spolek rybářů Slunka rybářské závody v prostoru „Rybníčku“ 
na jihu obce. O zábavu i občerstvení se postarali členové rybářského spolku. 
 
2.9.2.Den dětí 
2. června občané Sytna uspořádali oslavu  Dne dětí v prostorách penzionu Bystrouška. Děti 
díky sponzorům (manželé Hradovi, p. Popovič – majitel bistra Bystrouška a další)  získaly 
drobné ceny za zdolání různých atrakcí a soutěží. Jednou z atrakcí byla i jízda na koních 
(koně zapůjčil pan Kinkal ze Svinné). 
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3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava a spoje 
Naše obec měla velmi dobré autobusové spojení směrem na Plzeň i Stříbro .Dálkové 
autobusy Praha-Cheb a Praha- Mariánské Lázně naší obcí jen projížděly. 
 
3.2. Obchod, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově  č.p. 13, vedoucí 
obchodu byla paní Božena Límová. Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 
hod.,v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 
 
3.3.2. Pohostinství 
a) Restaurace Julie v č.p. 13, 
b) Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Michael Popovič 
c) Stánek s občerstvením, majitel p. Šlosar 
 
3.2.3. Obchodní činnost,  
Miroslav Hrad, silo a sklady 
 
 
4. 0 Kulturní poměry 
 
4.1.  Místní knihovna 
Knihovna byla umístěna v prvním patře  budovy čp. 72 , první patro. Knihovnicí byla paní 
Jiřina Kavalírová. 
 
4.2. Stavění májky 
Tato tradice se v naší obci každoročně dodržuje. Na prostranství za bytovkami (severní část 
obce) místní mládež 30.4. postavila májku. V 19.00 byl zapálen táborový oheň, u kterého se 
sešla většina občanů obce. Hojně byla využita možnost opékání uzenin. 
 
4.3. Zrušení mateřské školy 
Z rozhodnutí zřizovatele, Městského úřadu ve Stříbře, byla zrušena mateřská škola 

 
 
5.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
5.1. Zájmové kroužky 
Byly součástí Domu dětí a mládeže ve Stříbře (odloučené „pracoviště“ Sytno) 
 
5.1.1. Kroužek pro nejmenší Kutil 
Po celý rok se měly možnost sytenské děti zapojit do činnosti kroužku Kutil pod vedení paní 
Jiřiny Kavalírové. Náplň kroužku byla velmi různorodá (výtvarné činnosti, sport, návštěvy 
plaveckého bazénu v Plzni, apod.) Děti se s vedoucí scházely k pravidelným schůzkám 
v úterý od 16.00. 
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5.1.2. Cyklokroužek 
Pracoval pod vedením pana Václava Bodiše. K častým vyjížďkám do přírody se scházelo asi 
15 dětí a mladých lidí. Do náplně kroužku patřila i pravidelná údržba kol. 
 
5.1.2. Modelářský kroužek 
Sytenští mladí modeláři dosahovali úspěchů i v okresních soutěžích  
(např. Veronika Šimanová) pod vedením pana Urbana. 

 
5.2. Rybářský spolek Slunka 
Již od roku 1997 v obci pracuje rybářský spolek Slunka. 
Členy výboru jsou: 
Předseda – Pavel Gebert, hospodář – Oldřich Vrzal, pokladník – Miroslav Rébl, dalšími 
členy výboru se stali – Robert Ichnatolya, Jaroslav Morávek a Miloš Morávek. 
 
 
                                                                                                           Ludmila Hrubá  
                                                                                                               kronikářka 
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Kronika obce sytno 
2002 

 

1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 
 

1.1.Významná životní výročí 
75 let Zdvořanová Marie 
65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 
60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna 
 
1.2. Narození 
10. 2. 2002 Mudrová Karolína (matka Libuše Dobročániová, čp. 60) 
26. 4. 2002 Pálková Michaela (matka Jiřina Pálková, čp. 43) 
29. 9. 2002 Hrad Miroslav (matka Martina Hradová, čp. 71) 
 
1.3. Úmrtí 
10. 9. 2002 Štefan Gašparik (52 let) 
 
1.4.Do obce se přistěhovali: 
6. 2. 2002 ze Stříbra do čp. 60 
Cibulková Petra 
Krištofovičová Alexanda (dcera) 
29. 7. 2002 z Černošína do čp. 32 
Považanec Ján 
Považancová Jitka 
Považanec Patrik(syn) 
 
1.4. Z obce se odstěhovali: 
22. 4. 2002 z čp. 32  do Kladna 
Kořínková Marcela 
Kořínek Martin 
Kořínková Denisa 
9. 1. 2002 z čp. 61 do Černošína 
Bílek Lukáš 
15. 9. 2002 z čp. do Benešovic 
Dobročiánová Andrea 
Pačes Matěj (syn) 
7. 10. 2002 z  čp. 61 do Stříbra 
Kampelsheimerová Šárka 
Kampelsheimerová  Eva (dcera) 
15. 11. 2002 z čp. 30  do Kostelce 
Rousová Jiřina 
20. 11. 2002  z čp. 66 do Stříbra 
Škorvánková Lucie 
2.12. 2002  z čp. 19 do Černošína – Víchov 
Popovičová Eva 
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1.5. Stěhování v rámci obce: 
9. 9.  2002 Eva Popovičová (provdaná Rousová) z čp. 53 do Sytno č.p. 19 
 
 
Početní stav obyvatelstva k 31.12.2002 
Muži : 160 
Ženy : 145 
Celkem : 305 
 
2. Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obec Sytno – IČO  70 88 68 14,  se od   1. 1. 2001 stala samostatnou obcí. Až do 
ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva 2. 5. 2002, byla obec řízena správcem obce 
ing. Jaroslavou Kovářovou.Obecní úřad byl v roce 2002 v budově čp. 72.Úřední hodiny pro 
veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod. V naléhavých případech se úřadovalo i 
mimo tuto dobu. 

 
2.1.2. Mimořádné volby do obecního zastupitelstva 
V sobotu 20. 4. 2002 se konaly od 7.00 do 22.00 hodin mimořádné volby do obecního 
zastupitelstva obce. (Mimořádné volby proběhly ještě v dalších dvou obcích Tachovska. 
V Částkově a v Zadním Chodově, kde byla původní zastupitelstva nefunkční.) 
Z 218 občanů s volebním právem se voleb zúčastnilo 179 obyvatel obce, což je 82 %. Voliči 
měli možnost vybírat z jediné kandidátky „Sdružení nezávislých“ z 9 kandidátů. Zvoleno 
bylo sedmičlenné zastupitelstvo v následujícím složení: Bílek Dušan (151hlasů), Bodiš 
Václav (147 hlasů), Morávek Jaroslav (145 hlasů), Gebert Pavel ml. (127 hlasů), Rébl 
Miroslav (111 hlasů), Škovránek Jaroslav (124 hlasů) a Ichnatolya Roman (88 hlasů). 
 
2.1.3. Zasedání obecního zastupitelstva 
Ustavující veřejné zasedání obecního zastupitelstva  proběhlo 2. 5. 2002 v budově Obecního 
úřadu Sytno, čp. 72.Na ustavujícím zasedání složilo slib 7 členů nového zastupitelstva a byl 
zvolen nový starosta a místostarosta. 
Starostou byl zvolen pan Václav Bodiš z čp. 58. 
Mnístostarostou byl zvolen pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Dalšími členy zastupitelstva se stali: Dušan Bílek, Pavel Gebert, Roman Ichnatolya, 
Jaroslav Morávek, Miroslav Rébl, 

  
2.1.4. Řádné volby do zastupitelstev obcí 
1. a 2. 11. 2002 proběhly celostátní  volby do zastupitelstev obcí v ČR. Voleb se účastnili i 
občané Sytna a zvolili nové devítičlenné zastupitelstvo.  Z 217 zapsaných voličů se voleb 
zúčastnilo 147 občanů, což je 67,7 %. Občané své zástupce volili  z kandidátní listiny 
Sdružení nezávislých kandidátů. 
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Členy obecního zastupitelstva se stali:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, Dušan 
Bílek, Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík a Milena Šimanová. 
Starostou byl zvolen pan Václav Bodiš z čp. 58. 
Místostarostou byl zvolen pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 

 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti od 1. 3. 2002. 

 
     
2.2. Hospodaření obce 

 
Rozpočet obce na rok 2002 byl schválen ve výši                             1 477 000,00 Kč  
(Schválen správcem obce pí. Kovářovou) 
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2002 byly v celkové výši 1 906 007,00 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2002 byly v celkové výši 1 470 000,00 Kč 
Výsledek hospodaření obce za rok 2002 skončil se zůstatkem     453 013,00 Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2002        884 057,00 Kč 
V roce 2002 vlastnila investiční majetek v celkové hodnotě      302 252,99 Kč 
Celková rezerva obce k 31. 12. 2002 byla       884 057,00 Kč 
 
Finanční prostředky obce byly vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
Závěrečný účet byl schválen 26. 6. 2003 na 18. zasedání obecního zastupitelstva. 

 
2.3. Obecní vodárna 
Za vodárnu a vodovod zodpovídalo Zemědělské družstvo Sytno, vedoucí družstva p. Čížek 
Cena vody: 17 Kč 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Osvětlení obce bylo zavedeno i do nejzápadnější části obce až k čp. 54, 46 a 69. Stávající 
veřejné osvětlení bylo doplněno o dva nové sloupy. 

 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín, každé pondělí nebo každé 
druhé pondělí či jednorázově, podle zaplacených poplatků (pro každou možnost byly 
vytištěny jiné „samolepky“ na popelnice). 
Poplatek za odvoz obsahu popelnic byl stanoven takto: 
Celoroční poplatek činil: 970,- Kč (vývoz 1 x za 14 dní) 
Jednorázový vývoz: 20,- Kč 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
Nová zastřešená autobusová čekárna - září 
V září byla vybudována nová zastřešená autobusová čekárna ve směru Stříbro – Plzeň. Na 
výstavbě (zámková dlažba a  konstrukce – kov + polykarbonát, lavičky) se podílely hlavně 
obecní zastupitelé a dobrovolníci z řad občanů. 
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2.7. Ostatní 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
14. a 15. června 2002 proběhly i v naší obci volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 
2.8. Různé 

 
2.8.1.  Humanitární sbírka na pomoc postiženým záplavami 
19. 8. vyhlásil obecní úřad humanitární sbírku na pomoc obci, METLY (Jihočeský - 
Budějovický kraj),postižené srpnovými záplavami. Sbírka probíhala od 10.00 do 20.00 hod. 
v budově obecního úřadu.Humanitární sbírku osobně předali 20. 8. 2002 obci Metly sytenští 
obecní zastupitelé. 
Součástí sbírky byla finanční a materiální pomoc: např. desinfekční a hygienické prostředky, 
pracovní gumové rukavice, ponožky, přikrývky, pracovní oblečení, vědra, nářadí, balená 
voda .Finanční pomoc v hotovosti (od občanů a finanční dar obce Sytno) byla ve výši 40 
tis.Kč . 

 
2.8.2.  Povodeň v Sytně 
21. 8. postihla povodeň i obec Sytno. Hlavní příčinou byl velmi prudký přívalový déšť a 
nedostačující kapacita kanalizace obce, která  nebyla schopna zachytit velké masy vody a 
provalila se ve sklepení některých domů. 
Další příčiny:  
již sklizená pole, bez vegetačního krytu,  svažující se z jihu k obci, měla minimální retenční 
schopnost,nízká hráz rybníčku (meliorační nádrž) na jižní straně obce a jeho nedostatečný 
odtok. Přebytečné masy vody, nezachycené kanalizací se valily v několikadecimetrové vrstvě 
po silnici E 5 Stříbro – Plzeň. U čp. 30 hladina valící se vody dosahovala až 1 m. Po dobu 
zhruba dvou hodin byla silnice nesjízdná. Záplavy způsobily v obci značné škody na 
soukromém i obecním majetku v celkové výši 952 000,- Kč. Postiženo bylo asi 24 rodinných 
domů, náves a obecní komunikace. Voda napáchala škody ve sklepení, bytech, vybavení 
garáží i zahradách. 
 
Nejvíce byli postiženi:  
čp. 65 Škorvánkov, škoda 150 000,- Kč 
čp. 30 Hanzalová Jaroslava, škoda 100 000,- Kč 
čp. 30 Rousová Jiřina (v podnájmu u paní Hanzalové), škoda 80 000,- Kč 
čp. 23 Morávkovi, škoda 80 000,- Kč 
škody na obecní komunikaci, náves a okolí, škoda 250 000,- Kč 

 
Další postižení: čp. 69 (Hanzlíkovi), čp. 41 (Žufanovi), čp. 46 (Tobrmanovi), čp. 33 
(Řezníčkovi), čp. 52 (Vrátníkovi),čp. 15 (Průchovi), čp. 22 (Štěrbovi), čp. 63 (Vrátníkovi), 
čp. 35 (Gruberovi), čp. 62. Paluchovi, čp. 19 penzion Bystrouška (majitel M. Popovič), čp. 
16 (Veberovi), penzion Julie, čp. 4 (Šantorovi), čp. 9 (Kubíkovi), čp. 6 (Hejhalovi), čp. 40 
(Kvardovi), čp. 66 (Škorvánkovi) a čp. 8, 
 
Před velkou vodou muselo být evakuováno 5 občanů z čp. 30 a z čp. 6. 
Na odklízení škod, vysušování sklepů a čištění studen se kromě místních občanů podíleli 
hasiči  z  Černošína, Stříbra a Tachova. Poslední hasičský vůz opustil obec ve 23.10 hodin. 



5 
 

2.8.3. Rybářské závody 
27. 6. proběhly rybářské závody pořádané sytenským spolkem rybářů Slunka.  
Největší úlovek: kapr 82 cm. Rybářské  
závody se odehrávaly v prostoru „Rybníčku“  na jihu obce (u silnice na Lhotu). Členové 
rybářského spolku zajistili občerstvení pro účastníky. 
 
2.8.4 Den dětí 
9.6. uspořádalo obecní zastupitelstvo ve spolupráci s občany oslavu Dne dětí. Oslava se 
konala na pozemku bývalé školy. Pro děti bylo připraveno 12 různých atrakcí  (např. 
bludiště, střelba ze vzduchovky, hod šipkou, srážení plechovek, chůze na chůdách apod.). 
Všechny děti získaly, díky štědrým sponzorům (obecní úřad, Hradovi, a další) sladké i věcné 
odměny. Také občerstvení, špekáček a limonáda, bylo pro každé dítě připraveno. 

 
2.8.5. Předvánoční posezení se seniory 
21. 12. 2002 pozvali obecní zastupitelé všechny důchodce z obce na předvánoční posezení. 
Každý účastník si měl možnost pochutnat na malém občerstvení (chlebíčky, zákusky apod.).  
Posezení svým vystoupením oživily děti z kroužku Kutil a studenti Gymnázia a Obchodní 
akademie ve Stříbře. K tanci i poslechu hrál pan J. Schimer. Akce se zúčastnilo přes 20 
občanů. 

 
2.8.6. Brigády 
5. 3. proběhl úklid obce. Svoz nebezpečného odpadu zajistila firma RESUR Stříbro. 
 
3.0 Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Naše obec měla velmi dobré autobusové spojení směrem na Plzeň i Stříbro. Dálkové 
autobusy Praha-Cheb a Praha- Mariánské Lázně naší obcí jen projížděly. 
 
3.2. Obchod, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, vedoucí 
obchodu byla paní Božena Límová. Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod., 
v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 
 
3.2.2. Pohostinství 
a) Restaurace Julie v čp. 13,  
b) Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Michael Popovič 

 
3.2.3. Obchodní činnost 
Miroslav Hrad,silo,sklad 
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4.0  Kulturní poměry 
 
4.1. Místní knihovna 
Knihovna byla umístěna v prvním patře  budovy čp. 72 , první patro. Knihovnicí byla paní 
Jiřina Kavalírová.  

 
4.2. Stavění májky 
Tato tradice se v naší obci každoročně dodržuje. Na prostranství za bytovkami (severní část 
obce) místní mládež 30.4. postavila májku. V 19.00 byl zapálen táborový oheň, u kterého se 
sešla většina občanů obce. Hojně byla využita možnost opékání uzenin. Členové obecního 
zastupitelstva se postarali o prodej nápojů (pivo, limo). 
 
5.0. Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
5.1. Zájmové kroužky 
V obci pracovaly v roce 2000 dva kroužky, oba byly zastřešovány Domem dětí a mládeže ve 
Stříbře. 
 
5.1.1. Kroužek Kutil  
pod vedením paní Jiřiny Kavalírové. Členové kroužku se scházeli každé úterý od 16.00 hod. 
Náplň kroužku byla různorodá (např. sportovní hry a výtvarné činnosti.)  
 
5.1.2.  Cyklokroužek  
pod vedením Václava Bodiše. Cyklisté vyjížděli na společné výlety do přírody. 
 
5.1.3. Kroužek mladých modelářů  
pod vedením pana Urbana pokračoval ve své činnosti v Domě dětí ve Stříbře. 
 
5.2. Rybářský spolek Slunka 
Již od roku 1997 v obci pracuje rybářský spolek Slunka.  
Členy výboru jsou: 
Předseda – Pavel Gebert, hospodář – Oldřich Vrzal, pokladník – Miroslav Rébl, dalšími 
členy výboru se stali – Robert Ichnatolya, Jaroslav Morávek a Miloš Morávek. 
 
 
6.0 Příroda 
 
6.1. Malá povodeň 
12. 8. se nad obcí přehnal prudký přívalový déšť. Způsobil zvýšení hladiny „Rybníčku“ na 
jihu obce, voda  mírně přetékala přes hráz a odtékala po vedlejší silnici  Lhota – Sytno až na 
silnici E 5 (Stříbro-Plzeň). Déšť způsobil jen drobné škody zahrádkářům. 
 
6.2. Velká povodeň 
21. 8. postihla obec povodeň, která způsobila značné škody na obecním i soukromém majetku 
občanů. Podrobněji v kapitole Obec a její činnost (2.8.2.) 
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Kronika obce Sytno 
2003 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1.Významná životní výročí 
85 let Štěrbová Terezie 
80 let Hovorková Anna 
70 let Šiman Vladimír 
65 let Budková Věra 
60 let Gebertová Věra, Vrátníková Zdeňka 

 
 

1.2. Narození 
3. 5. 2003 Filip Krištofovič (rodiče: matka Petra Cibulková, otec Michal Krištofovič, čp. 60) 
 
 
1.3. Úmrtí 
13. 3. 2003 Budek Jan (67 let) 
21. 2. 2003 Kubíková Marie  roz. Mandousová (84 let) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
25. 1. 2003 Monika Veselá (roz. Gebertová) a Petr Veselý (matrika Stříbro)  
23. 6. 2003 Romana Jesche (roz. Nováková) a Horst Roland Jesche (matrika Brno – střed) 

 
1.5.Rozvedená manželství 
19. 11. 2003 Petr Bitara, Jaroslava Bitarová  (roz. Vomáčková), č.p. 54 

 
1.6.Do obce se přistěhovali: 
6. 2. 2002 ze Stříbra do č.p. 60 
 Cibulková Petra 
 Krištofovičová Alexandra (dcera) 
 
3. 2. 2003 z Černošína do č.p. 32 
 Považanec Ján 
 Považancová Jitka 
 Považanec Patrik(syn) 
 
11. 9. 2003 z Plané, Tylova čp. 162 do č.p. 54 
 Bitara Petr 
 Bitarová Jaroslava 
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1.7. Z obce se odstěhovali: 
3. 2. 2003 z č.p. 61 do Stříbra, Palackého č.p. 61 
 Bílek Dušan 
26. 3. 2003 z č.p. 60 do Lhota u Stříbra č.p. 35 
 Horová Marie 
26. 3. 2003 z čp. 60 do Lhoty u Stříbra č.p. 35 
 Nedvěd Václav 
 Nedvědová Marie (roz. Čonková) 
7. 5. 2003 z čp. 60 do Lhoty u Stříbra č.p. 5 
 Prokop Václav 
 Prokopová Jarmila 
28. 5. 2003 z č.p. 60 do Lhoty u Stříbra č.p. 5 
 Prokop Jiří 
25. 6. 2003 z č.p. 53 do Stříbra, Na Vyhlídce č.p. 1483 
 Hovorka Petr 
23. 7. 2003 z č.p. 24 do Heřmanovy Huti – Vlkýš, Tyršova č.p. 181 
 Baštýř Jan 
19. 11. 2003 z č.p. 60  do Heřmanovy Huti – Vlkýš Husova č.p. 281 
 Dobročániová Libuše 
 Karolína Mudrová 

  
 
1.8.Stěhování v rámci obce: 
Žádné 
 
1.9. Početní stav obyvatelstva k 31. 12. 2003 
Muží : 161 
Ženy : 144 
Celkem : 305 
 
2.0. Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obec Sytno – IČO  70 88 68 14,  je  od   1. 1. 2001 samostatnou obcí.  
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod. V naléhavých případech 
se úřadovalo i mimo tuto dobu. 
Starostou  byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
Místostarostou  byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, Dušan Bílek, Jaroslav 
Morávek, Karel Hanzlík a Milena Šimanová. 

 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy o 
pracovní činnosti . 
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2.2. Hospodaření obce 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2003 
Rozpočet na rok 2003 byl schválen (správcem obce) ve výši     1 572 000 ,- Kč. 
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2003 byly v celkové výši     2 107 320 ,- Kč. 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2003 byly v celkové výši       158 740 ,- Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2003 skončil zůstatkem       526 460 ,- Kč 
Počáteční stav na bankovní účtech k 31. 12. 2003                  884 526,39,-Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2003                1 411 025,96,- Kč 
Obec Sytno vlastní investiční majetek v celkové hodnotě              1 313 490,74,- Kč 

 
Finanční prostředky byly v roce 2003 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 

 
 

2.3. Obecní vodárna 
vedoucí (za vodárnu zodpovídá): PF Tachov 
cena vody s platností od: 1.1.2003 
pro domácnosti: 17 kč/m3 
pro podnikatele: 17 kč/m3 
 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Stav nezměněn. 

 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín, každé pondělí nebo každé 
druhé pondělí či jednorázově, podle zaplacených poplatků (pro každou možnost byly 
vytištěny jiné „samolepky“ na popelnice). 
Poplatek za odvoz obsahu popelnic byl stanoven takto: 
Celoroční poplatek činil: 1750 Kč 
Jednorázový vývoz: 20,- Kč 
Sběr nebezpečného odpadu byl proveden: 20.5.2003 

 
2.7. Údržba obecního majetku 
 
2.7.1. Rekonstr. koryta potoka protékajícího pod silničním mostem silnice Stříbro – Plzeň. 
V dubnu proběhla rekonstrukce koryta potoka protékajícího pod silničním mostem silnice 
Stříbro – Plzeň. Po loňských záplavách bylo třeba provést řadu opatření, aby nedošlo 
k jejich opakování. Jedním z nich bylo i vyčištění, prohloubení a zpevnění koryta potoka 
vytékajícího z rybníčku v jižní části obce a sbírajícího vodu z okolních polí. Práce provedla 
firma ZVS Tachov. 
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2.7.2. Položení zámkové dlažby pod kontejnery 
V květnu byla zámkovou dlažbou zpevněna plocha pod kontejnery na tříděný odpad. Na 
položení zámkové dlažby se podíleli především obecní zastupitelé a dobrovolníci z řad 
občanů. 

 
2.7.3. Rekonstrukce můstku a propusti u „Rybníčka“ (meliorační nádrže na jihu obce) 
V červnu  proběhla rekonstrukce silničního můstku  na silnici ve směru Sytno – Lhota u 
Stříbra a zároveň i rekonstrukce propusti z rybníčka. 

 
2.7.4. Nový chodník před bytovkami a obecním úřadem – květen, červen 
Během měsíce května až června byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby před 
bytovkami (č.p. 54 a 58) a obecním úřadem č.p. 72. Zbytek prostranství před obecním 
úřadem byl zasypán drobným štěrkem. 

 
2.7.5. Nová autobusová čekárna  
21. 10. byly dokončeny práce na nové autobusové čekárně ve směru Plzeň – Stříbro. 
Zámková dlažba byla položena již během června. Na zhotovení zastřešené autobusové 
čekárny (kovová konstrukce + polykarbonát) i pokládání zámkové dlažby se podíleli členové 
obecního zastupitelstva a dobrovolníci z řad občanů. 

 
2.7.6. Rekonstrukce odvodňovacího kanálu 
V říjnu stavební firma Zíka provedla rekonstrukci odvodňovacího kanálu vedoucího při 
pravém okraji silnice Sytno – Lhota.  Kanál byl vyčištěn, prohlouben, rozšířen a zpevněn 

 
 
2.8. Schválení Programu obnovy venkova 
Na 20. zasedání zastupitelstva dne 17. 9. 2003 byl schválen Program obnovy venkova pro 
obec Sytno, na výhledové období do roku 2020. 

 
2.9. Ostatní  
Obec byla zapojena ve Stříbrském  regionu  

 
 

2.10. Různé 
 
2.10.1 .Oslava  „Den dětí“ 
31. 5. proběhla v prostorách bývalé mateřské školky. Hry a soutěže pro děti zorganizovalo 
obecní zastupitelstvo za pomoci sytenských maminek a sytenské mládeže. Odměny pro děti, 
grilovaný párek i limonádu zajistilo obecní zastupitelstvo. 
Nejvyhledávanější atrakcí byla jízda na koních, které zapůjčil pan I. Bodiš z Kostelce. 
 
2.10.2.Turnaj o putovní pohár obce Sulislav. 
8. 2003 vyzvali sulislavští obecní zastupitelé v rámci oslav 810 let obce naši obec na 
fotbalový zápas o putovní pohár obce Sulislav. V tomto turnaji nešlo o vynikající sportovní 
výkony, ale o recesi, legraci, dobrou náladu a utužení dobrých vztahů mezi obcemi. 
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Sytno reprezentovali tito hráči: Václav Bodiš (kapitán mužstva), J. Škorvánek, J. Morávek, 
Z. Škorvánek, K. Hanzlík, P. Kvarda, M. Morávek, O. Vrzal (trenér). Sytenskou 
„reprezentaci“ doprovázel tým „zdravotnic“, J. Houžvičková, M. Šimanová, B. Morávková 
a mnoho dalších občanů. Občerstvení pro sytenské hráče zajistil pan Michal Popovič majitel 
bistra Bystrouška ze Sytna. 
 

 
2.10.3. Předvánoční posezení se seniory obce 
V letošním roce pozvali obecní zastupitelé 12. 12. všechny seniory obce k již tradičnímu 
předvánočnímu posezení s hudbou. K tanci i poslechu hrál pan Schimer. O kulturní vložku 
se postaraly  děti z kroužku Kutil. Večer zpříjemnila i degustace vína vedená panem tesařem 
ze Stříbra 
 
3.0.Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava a spoje 
 
3.2.2. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň měl Sytno i v roce 2003 
dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
 
3.2.3. Spoje 
Počet pevných telefonních stanic v obci: 35 
Počet internetových připojení: 10 

 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.3.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, vedoucí 
obchodu byla paní Božena Límová. Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod., 
v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 

 
3.2.2. Pohostinství 
a) Restaurace Julie v čp. 13,  
b) Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Michael Popovič 

   
4.0.Údržba budov, úpravy, novostavby, převody majetků 
 
4.1. Údržba budov 
Rekonstrukce obecní budovy 
V termínu od 2. 7. do 5. 8.  firma INTEX (majitele Romana Tichého) rekonstruovala fasádu 
obecní budovy, čp. 72. Nová fasáda byla opatřena žlutým nátěrem. 
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4.2. Přestavby a novostavby 
V  roce 2003 byla zahájena rekonstrukce domu čp. 32 (výměna oken) 
 
5.0.Kulturní poměry 
 
5.1. Místní knihovna 
Knihovna byla umístěna v prvním patře  budovy čp. 72 , první patro. Knihovnicí byla paní 
Jiřina Kavalírová.  

   
5.2. Stavění májky 
Na prostranství za bytovkami (severní část obce) místní mládež 30.4. postavila májku. 
V 19.00 byl zapálen táborový oheň, u kterého se sešlo mnoho občanů obce, někteří využili 
možnost opékání uzenin. Členové obecního zastupitelstva se postarali o prodej nápojů (pivo, 
limo). 

 
5.3. Zájezd do Komorního divadla v Plzni 
27. 5.  Sytenské obecní zastupitelstvo zorganizovalo zájezd do Komorního divadla v Plzni 
na představení My fair lady.Kulturního představení se zúčastnilo asi 40 občanů. 

 
6.0.Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
5.1. Kroužek Kutil 
V obci fungoval kroužek pro děti a mládež „Kutil“  pod vedením paní Jiřiny Kavalírové. 
Kroužek byl všestranně zaměřen (výtvarné i sportovní činnosti) 
 
5.2. Spolek rybářů Slunka 
Předseda – Pavel Gebert, hospodář – Oldřich Vrzal, pokladník – Miroslav Rébl, další 
členové výboru: Robert Ichnatolya, Jaroslav Morávek a Miloš Morávek. 
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Kronika obce Sytno 
2004 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1.Významná životní výročí 
80 let  Hejhalová Marie 
70 let  Trochová Marta 
65 let  Šimanová Milada 
60 let  Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie ,Hrubý Josef 
 
1.2. Narození 
 žádná 

 
1.3. Úmrtí 
1.1.2004  Václav Vrátník ( 59 let ) 
8.12.2004 Gruberová Marie ( 83 let) 
 
1.4.Uzavřená manželství 
8.8.2004 Pavel Štěrba 

 
1.5.Rozvedená manželství 
15.1.2004 Antonín Houžvička,Jana Houžvičková 
29.11.2004  Václav Šiman,Milena Šimanová 
16.12. 2004 Petr Loukota,Petra Loukotová 

 
1.6.Do obce se přistěhovali: 
22.4.2004 ze Záchlumí do č.p. 58 
Liška Josef 
Liška Josef (syn) 
Lišková Michaela 
4.8.2004 z Třemešné do č.p. 67 
Irena Janouškovcová 
Miroslav Janouškovec 
Kristýna Tupcová 
29.4.2004 z Itálie do č.p. 8 
Wagner Ervín 
Caico Marie 
16.9.2004 ze Stříbra do č.p. 59 
Štěrbová Jaroslava 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
31.5. 2004 z č.p. 48 do Stříbra č.p 86 
Ilona Luxová 
Martin Luxa (syn) 
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28.7.2004 z č.p.67 do Stříbra č.p 1192 
Stanislav Šiman (syn) 
Milena Šimanová 
Veronika Šimanová (dcera) 
18.8.2004 z č.p. 60 do Ošelína č.p. 89 
Naďa Nedvědová 
Ladislav Šlezinger (syn) 
 
1.8.Stěhování v rámci obce: 
Žádné 

 
1.9. Početní stav obyvatelstva k 31. 12. 2004 
Muží : 151 
Ženy : 139 
Celkem : 290 

 
2.0.Obec a její činnost 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, Dušan Bílek, 
Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík a Milena Šimanová. 

 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti   
 
2.2. Hospodaření obce 
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2004 
Rozpočet na rok 2004 byl schválen ve výši                                         1 682240 ,-Kč. 
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2004 byly v celkové výši      2 15 2130 ,-Kč. 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2004 byly v celkové výši      1 252 320 ,-Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2004 skončil  zůstatkem      900 920 ,-Kč 
Počáteční stav na bankovní účtech k 31. 12. 2004                 1 411 02,-6 Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2004                   2 311 945,- Kč 
Obec Sytno vlastní investiční majetek v celkové hodnotě                 1 359 491,- Kč 
Drobný hmotný inv. majetek                                                                 198 378,- Kč 
Celková rezerva obce                                                                          2 311 945,- Kč 
 
Finanční prostředky byly v roce 2004 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro 
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2.3. Obecní vodárna 
vedoucí (za vodárnu zodpovídá): PF Tachov 
cena vody s platností od: 1.1.2004 
pro domácnosti: 17 kč/m3 
pro podnikatele: 17 kč/m3 
 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Stav nezměněn. 

 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín, každé pondělí nebo každé 
druhé pondělí či jednorázově, podle zaplacených poplatků (pro každou možnost byly 
vytištěny jiné „samolepky“ na popelnice). 
Poplatek za odvoz obsahu popelnic byl stanoven takto: 
Celoroční poplatek činil: 1750 kč 
Sběr nebezpečného odpadu byl proveden: 15.5.2004 

 
2.7. Údržba obecního majetku 
 
2.7.1. Natírání zábradlí u hlavní komunikace 
Práci provedl formou brigády – SK Billard Sytno ( 6 členů) 
 
2.7.2. Zahájení prací na dětském hřišti 
Na podzim byly zahájeny stavební práce na dětském a sportovním hřišti 
Práci zahájila firma BPT Kladruby 
Proinvestováno 200 000 Kč 

 
2.7.3. Rekonstrukce komunikací okolo bytových jednotek 
Zahájena rekonstrukce komunikací a chodníků okolo bytových jednotek 
Práci zahájila firma BPT Kladruby 
Proinvestováno 160 000 Kč 

 
2.8. Schválení Územního plánu obce 
Na zasedání zastupitelstva dne 15.7.2004 byl schválen Územní plán obce 
 
2.9. Různé 
 
2.9.1 Oslava „Den dětí“ 
29.5.2004 uspořádala  obec pro děti ze Sytna a okolí dětské odpoledne. 
Na programu byly různé sportovní hry,jízda na koních , opékání vuřtů a po ukončení 
odpoledne se děti mohly vyřádit na diskotéce v Disko klubu Bistro Bystrouška. 
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2.9.2Turnaj o putovní pohár obce Sulislav 
Při příležitosti pouti v obci Sulislav byl sehrán již druhý ročník v kopané o putovní pohár 
mezi obcí Sytno a obcí Sulislav . Pohár vyhráli zástupci obce Sytno.Sytno reprezentovali 
tito hráči:  
Václav Bodiš ( kapitán mužstva) , J. Škorvánek, J. Morávek, Z Škorvánek, K Hanzlík, P. 
Kvadta, M. Morávek, R Ichnatolya 
 
2.9.3. Předvánoční posezení se seniory obce 
V letošním roce pozvali obecní zastupitelé 20.12.2004 všechny seniory obce k již třetímu 
předvánočnímu posezení. K tanci i poslechu hrál na kytaru pan Jaroslav Rein. O kulturní 
vložku se postaraly děti z kroužku Kutil. 
 
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava a spoje 
 
3.2.2. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň měl Sytno i v roce 2004 
dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  

 
3.2.3. Spoje 
Počet pevných telefonních stanic v obci: 35 
Počet internetových připojení: 10 

 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.3.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, 
Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod.,  
v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 

 
3.2.2. Pohostinství 
a) Restaurace Julie v čp. 13,  
b) Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Michael Popovič 
   
4.0.Údržba budov, úpravy, novostavby, převody majetků 
 
4.1. Údržba budov 
běžná údržba  

 
4.2. Přestavby a novostavby 
Probíhala práce na výstavbě rod. domu p. Václava Bodiše (p.pč. 22/1) 
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5.0.Kulturní poměry 
 
5.1. Místní knihovna 
Knihovna byla umístěna v bývalé MŠ. Knihovnicí byla paní Kavalírová  Jiřina 

   
4.2. Stavění májky 
Na prostranství za bytovkami , postavili zastupitelé obce spolu s několika málo 
přihlížejícími májku.V 19.00 zapálil starosta obce táborový oheň , u kterého se sešlo mnoho 
občanů. Někteří využily možnost opékání uzenin. členové  obecního. zast. věnovali 
účastníkům této akce občerstvení zdarma 

 
 

5.0.Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
5.1. Kroužek Kutil 
V obci fungoval kroužek pro děti a mládež „Kutil“ pod vedením paní Jiřiny Kavalírové. 
Kroužek byl všestranně zaměřen (výtvarné i sportovní činnosti) 
 
5.2. Spolek rybářů Slunka 
Předseda – Pavel Gebert, hospodář – Oldřich Vrzal, pokladník – Miroslav Rébl, další 
členové výboru: Robert Ichnatolya, Jaroslav Morávek a Miloš Morávek. 
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Kronika obce Sytno 
 2005 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1.Významná životní výročí 
70 let  Bouzek Vojtěch 
65 let  Fuska Václav,Šilhan Milan,Řezníček Josef 
60 let  Tobrman Zdeněk 
 
1.2. Narození 
Šlauf Dominik  5.5.2005  
Prokopová Jana  2.2.2005 
Štěrbová Nela  14.1.2005 

 
1.3. Úmrtí 
žádná 
 
1.4.Uzavřená manželství 
27.8.2005  Bartoš Zdeněk  

 
1.5.Rozvedená manželství 
Bílek Dušan  5.2.2005 
Hanzlík Karel  4.3.2005 

 
1.6.Do obce se přistěhovali: 
4.8.2005 ze Záchlumí do č.p. 61 
Bartoš Zdeněk 
Suchá Danuška 
16.9.2005 ze Stříbra do č.p. 56 
Samec Michal 
Škorvánková Lucie 

 
1.7. Z obce se odstěhovali 
23.3.2005 z č.p. 57 do Těchlovic č.p. 27 
Bouzek David 
27.6.2005 z č.p.2 do Nýřan č.p 658 
Kabátová Jarmila 
30.11.2005 z č.p.56 do Brodu u Stříbra č.p.12 
Míčka Tomáš 

 
 
1.8.Stěhování v rámci obce: 
15.10.2005 ze Sytna čp. 19 do Sytna č.p 72 (úřední adresa) 
Popovičová Věra 
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1.9.  Početní stav obyvatelstva k 31. 12. 2005 
Muži : 147 
Ženy : 135 
Celkem : 282 
 

 
 

2.0.Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
 Další členové obecního zastupitelstva:  
Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, Dušan Bílek, 
Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík  

 
Konalo se 7 zasedání zastupitelstva obce 

 
Ke dni 1.2.2005 se vzdala svého mandátu zastupitelkyně  obce pí. Milena Šimanová a to 
z rodinných důvodů. 

 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti  

 
 

2.2. Hospodaření obce 
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2005 
Rozpočet na rok 2005 byl schválen ve výši                                      1 809 040 ,-Kč. 
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2005 byly v celkové výši  2 203 920 ,- Kč. 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2005 byly v celkové výši   3 904 710 ,- Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2005 skončil  zůstatkem      - 8 024 ,- Kč 
Počáteční stav na bankovní účtech k 31. 12. 2005                 2 311 945,-Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2005                     619 180,-Kč 
Obec Sytno vlastní investiční majetek v celkové hodnotě               4 100 090 ,-Kč 
Drobný hmotný inv. majetek                                                                114 819,-Kč 
Celková rezerva obce                                                                            619 180 ,-Kč 

 
Finanční prostředky byly v roce 2 005 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
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2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : BPT Kladruby 
Cena vodného 22,50 Kč/m2 
Cema stočného 10 Kč/m2 
 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy 

 
 

2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín, každé pondělí nebo každé 
druhé pondělí či jednorázově, podle zaplacených poplatků (pro každou možnost byly 
vytištěny jiné „samolepky“ na popelnice). 
Poplatek za odvoz obsahu popelnic byl stanoven takto: 
Celoroční poplatek činil: 1750 kč   
Sběr nebezpečného odpadu byl proveden: 14.5.2005 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1. Dokončení prací na dětském a sportovním hřišti k 1.11.2005 
Bylo zakoupeno vybavení (prolézačky,pískoviště,houpačky,skluzavka a dřevěný domek) od 
firmy PALIS  a to v hodnotě 120 000 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 

 
 
2.6.2. Dokončení prací na komunikací okolo bytových jednotek 1.11.2005 
Dokončena rekonstrukce komunikací a chodníků okolo bytových jednotek 
Práci provedla firma BPT Kladruby 
Proinvestováno 800 000  Kč .Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.3. Oprava komunikací  
K 1.6.2005,byla opravena část komunikace na návsi (asfaltování 100 m2) 
Opravu provedla firma PROMONASTA s.r.o 
Proinvestováno  60 000 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 

 
2.6.4. Oprava porušeného kabelu k ovládání chodu vodárny 
Byla provedena oprava porušeného kabelu k ovládání vodárny a to položením nového kabelu 
v celkové délce 1500 m. Dle zápisu č.1 o předání a převzetí dokončených prací byly  práce na 
stavbě  zahájeny  firmou B.P.T. Bohuslav Pírka 1.8.2005 a  dokončeny 31.12.2005.  
Celkové náklady 170 479 Kč. Část nákladů bylo hrazeno z Programu stabilizace obnovy  
Plzeňského kraje a to ve výši 102 000 Kč.   
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2.7. Ostatní  
 Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu   

  
2.8 Různé 
 
 2.8.1  Prapor a znak 
8.4.2005 převzali zástupci obce p. Václav Bodiš a p. Jaroslav Škorvánek z rukou 
místopředsedy   Poslanecké sněmovny  p.Jana  Kasala  dekret o udělení symbolů obce. Znak 
a prapor obce je na sametovém podkladě a symboly jsou vyšívané.  Návrhy prezentují Sytno 
jako zemědělskou vesnici ( čelně stojící radlice),původně majetek klášterní  (lilie a opatská 
berla),později městské vrchnosti (lilie-připomeňme,že lilii měl ve znaku jak kladrubský  
klášter,tak město Stříbro). Kříž a z něj vyrůstající lilie jsou atributem patrona obce           
Sv. Aloise. Prapor je umístěn na dřevěné žerdi s podstavcem a jeho součástí je také zlatá 
stuha s nápisem „Uděleno  Parlamentem ČR“.  

 
2.8.2 Rybářské závody 
11.6.2005 se konaly na rybníčku v Sytně  rybářské závody 
Zúčastnilo se 53 dospělých a 6 dětí 
Největšího kapra 62 cm ulovil  Jindřich Kořán  z Honezovic 
Nejvíce ryb nachytal a první cenu si odnesl Radek Vitkovský ( 731 cm) z Tlučné 
V dětské kategorii zvítězila Lucie Ichnatolyová ( 171 cm) ze Sytna 
Na závěr se konala jako každoročně bohatá tombola. 

 
2.8.3. Oslavy ku příležitosti 890 let  od první písemné zmínky o obci 
1.7.2005 se v předvečer oslav sytenští sešli v restauraci U Harva na country večeru.Na 
večeru bylo přítomno 102 občanů.K poslechu zahrála country kapela Starší páni. 
Sobotní den začal sportem. Zastupitelé obecních úřadů ze Sytna a Sulislavi sehráli 
fotbalové utkání o putovní pohár a uzenou kýtu.Cenu si odnesli zástupci obce Sulislav. 
Ve 13.00  zahájil starosta obce slavnosti proslovem . 
Zahájení se také zúčastnil pan Václav Votava (poslanec parlamentu ČR) a starostové 
okolních obcí.Poté starosta obce poděkoval a předal dárek nejdéle žijící občance paní Terezii 
Štěrbové (žije v obci již od roku 1934) Pak následoval program slavností: 
Program zahájili děti z místního kroužku Kutil,kteří si připravili divadelní scénku  
 „O řepě“. Na podiu je poté vystřídal Dětský hudební soubor Zlatíčka ze  
Stříbra.Z historickou scénkou a historickými zbraněmi se představili šermíři a herci ze 
spolku Kargen Staňkov,kteří v nočních hodinách předvedli ohňová vystoupení .Českou 
besedu v lidových krojích zatancoval Spolek Májovníci z Chotěšova.Během sobotního 
odpoledne návštěvníci mohli zhlédnout výstavu loveckých trofejí MS Sytno v budově bývalé 
MŠ  a výstavu historických fotografií a leteckých snímků obce z let 1937 – 1967. Ta se 
konala v budově obecního úřadu,kde se mohl každý zapojit do soutěže o barevný televizor. 
Vítězem se stal Miroslav Hraběta ze Stříbra.Další ceny,které věnovala restaurace u Hárva 
si  odnesl Jaroslav Plešinger a Jana Houžvičková ze Sytna.Dalším lákadlem pro přítomné 
návštěvníky,bylo také vystavení nového obecního praporu a znaku.V podvečer zahrála 
k tanci a poslechu hudební skupina Union (Heřmanova Huť).Po dvacáté hodině  je 
vystřídala  Rock and rollová kapela The Wrongs.Tečkou za sobotním večerem byl velkolepý 
slavnostní  ohňostroj,který připravila firma  Pyro Montivrtex Nýřany. 



5 
 

V neděli se sytenští opět sešli na hřišti ,kde zahrála k tanci a poslechu stříbrská kapela 
Amati Band.Po oba dny oslav byly přítomny i pouťové atrakce a obří 9m skluzavka na 
kterých se v rámci dětského dne vozili děti zdarma .Částečnou úhradu za atrakce uhradil 
obecní úřad. Oslav se zúčastnilo více než 500 návštěvníků . 
 
2.8.4 Mikulášská diskotéka 
Dne 3.12  připravili zastupitelé obce pro děti Mikulášskou diskotéku s nadílkou.Pro děti 
bylo připraveno taneční odpoledne. Za básničku a písničku jim Mikuláš,anděl a čerti předali 
balíčky se sladkostmi .Zúčastnilo se 42 dětí z obce i okolí. 
 
2.8.5. Posezení se seniory obce  
Dne 17.12.2005 připravili zastupitelé obce posezení s důchodci , které se koná každoročně 
v předvánočním čase Akce se zúčastnilo 24 seniorů.Děti z kroužku Kutil v úvodu zazpívaly 
vánoční koledy a rozdaly vlastnoručně vyrobená přáníčka. K tanci a poslechu zahrál a 
zazpíval pan Schimer. Proběhlo i losování pěti cen tomboly, hlavní cenu (mikrovlnou troubu 
) vyhrála paní Ludmila Francouzová. 
 
2.8.6. Prodej vánočního kapra 
Členové rybářského spolku Slunka se postarali o prodej vánočního kapra. Dne 23.12.2005 
prodali na obecním úřadě 35 ks kaprů. Komu byla zima mohl se zahřát výborným svařeným 
vínem a rybí polévkou . Vánoční atmosféru doprovázely vánoční koledy linoucí se z obecního 
rozhlasu. 
 
2.8.7. Vánoční turnaj ve stolním tenise 
Obecní úřad pořádal 26.12.2005 I. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise. 
Organizátorem akce byl pan Samec ,který vše připravil. Dostavilo se 15 účastníků. 
Mužská kategorie: 
1.místo  M. Samec 
2.místo  J. Michalec 
3.místo   P. Kvarta 
Ženská kategorie: 
1.místo  M Hradová 
2.místo  L. Hrubá 
3.místo  L. Škorvánková 
 
Ceny pro vítěze a občerstvení zajistilo obecní zastupitelstvo 
 
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava a spoje 
 
3.1.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň měl Sytno i v roce 2005 
dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
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3.1.2. Spoje 
Počet pevných telefonních stanic v obci: 36 
Počet internetových připojení: 20 

 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
32.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, 
Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod.,  
v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 

 
3.2.2. Pohostinství 
a) Restaurace U Harva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
b) Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Michael Popovič 

 
3.3.Zemědělská činnost 
Mechanizační dvůr ZD Mořina,která hospodaří na pozemkách PF Tachov v okolí obce. 
Posklizňová linka na úpravu obilí firma Hrad 

 
3.4.Výlov rybníka 
Dne 18.10. proběhl tradiční výlov Sytenského rybníka,který je v pronájmu Rybářského 
svazu Stříbro.Bylo vyloveno 23 tun ryb. 
 
4.0.Údržba budov, úpravy, novostavby, převody majetků 
 
4.1. Údržba budov 
běžná údržba 

  
4.2. Přestavby a novostavby 
Dokončení práce na výstavbě rod. domu p. V. Bodiše a J.Hájkové (č.p.73) 
Probíhá rekonstrukce budovy č.p.5 ,vlastník budovy firma PROMONASTA 
Byla vystavěna dvojgaráž  u domů č.p 65,66 majitelé  Škovránek  J. a Škovránek  Z. 

 
 
5.0.Kulturní poměry 
 
5.1. Místní knihovna 
Knihovna byla umístěna v bývalé MŠ. Knihovnicí byla paní Kavalírová  Jiřina 

   
5.2. Stavění májky 
Stavění májky proběhlo jako každoročně, zúčastnilo se 50 občanů ,kteří si opekli vuřty a 
občerstvili se dobrým pivem , které věnoval starosta obce. 

 
 
 
 



7 
 

6.0.Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
6.1. Kroužek Kutil 
V obci fungoval kroužek pro děti a mládež „Kutil“  pod vedením paní Jiřiny Kavalírové. 
Kroužek byl všestranně zaměřen (výtvarné i sportovní činnosti) 
 
6.2. Spolek rybářů Slunka 
Předseda – Pavel Gebert, hospodář – Oldřich Vrzal, pokladník – Miroslav Rébl, další 
členové výboru: Roman Ichnatolya, Jaroslav Morávek a Miloš Morávek. 
 
7.0 .Různe 
 
7.1. Linka 158 
26.1 došlo k požáru chatky majitele p. Miroslava Tytla,který vznikl vadným kouřovodem 
kamen.Zásahu se zúčastnili hasičské sbory z Tachova a ze Stříbra.Způsobená škoda  
je 4 000 Kč. 
9.5. byl odcizen v areálu bývalého zem.družstva senážní vůz,lis na slámu,sečka,rotačka,vlek 
za traktor ,radličky a to v celkové výši 330 000 Kč. 
11.7.byl odcizen v areálu bývalého zem. družstva obráběcí pluh zn. Regent.Majiteli 
způsobil pachatel  škodu za 250 000 Kč 
13.12  bylo odcizeno 300 L speciálního oleje z transformátoru ,který je majetkem obce 
Způsobená škoda na obecním majetku  je 40 000 Kč. 
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Kronika obce Sytno 
2006 

 
 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
85 let Hovorka Josef (č.p.53 ) 
75 let Francouzová Ludmila(č.p.53 ),Paluchová Markéta(č.p.62 ),Troch Karel(č.p.61 ) 
70 let Brožíková Marie(č.p.53 ) 
65 let Bodis Imrich(č.p.58 ),Gebert Pavel(č.p.57 ),Lis Jan (č.p.57 ) 
Škorvánek František(č.p.43 )Veberová Libuše(č.p.16 ),Vrátníková Anna(č.p.56)  
60 let Novák Václav,Nováková Helena,Průcha Miroslav,Štěrbová Jana 
          
1.2. Narození 
Kasarová Adéla 20.4.2006  
Hanzlíková Karolína 15.5.2006 
             
1.3. Úmrtí 
Hejhal Josef 10.1.2006 (89 let) 
Bukovská Marie 17.7.2006 (69 let) 
Kabát Václav 11.11.2006 (54 let) 
Tobrman Miloslav 9.11.2006 (60let) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
Samec Michal,Samcová Lucie ( roz.Škorvánková) 2.9.2006 
Šantora Radek ,Šantorová Alena (roz. Zdeňková) 14.10.2006 
 
1.5. Rozvedená manželství 
žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhovali: 
Szebenyiová Eva od 19.1.2006 
z Kladrub u Stř. do č.p. 69 
 
Prokopová Jana od  9.2.2006 
ze Stoda (porodnice)  do č.p. 60 
 
Gabčová Irena od 8.6.2006 
ze Stříbra do č.p. 35 
 
Nistor Julius od 9.3.2006 
ze Stříbra do č.p. 35 
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1.7. Z obce se odstěhovali 
 
Proper Dušan  27.2.2006  
z č.p. 56 do Plzně 2.Slovany 
 
Lišková Michaela 20.2.2006 
Liška Josef(syn)  
z č.p. 58 do Stříbra 1305 
Liška Josef  20.2.2006 
z č.p. 58 do Stříbra 1305 
 
Hubingerová Jarmila 17.5.2006 
Hubingerová Anna (dcera) 
Hubingerová Marie (dcera) 
z č.p. 5 do Lhoty u Stříbra č.p. 1 
 
Adámková Libuše  2.6.2006 
z č.p. 60 do Víchova č.p.30 
 
Jamrišková Pavla  2.6.2006 
z č.p. 60 do Víchova č.p.30 
 
Brestovanský Milan 20.9.2006 
z č.p. 61 do Benešovic č.p.102 
 
Vrzal Oldřich  13.11.2006 
z č.p. 58 do Horní Měcholupy č.p.593 
 
Žufan Josef (syn) 14.12.2006 
Žufanová Viktoria 
z č.p. 54 do Vranova u Stříbra č.p.41 
 
Popovič Michal 18.12.2006 
Popovičová Eva  
z č.p. 19 do Stříbra č.p.1533 
 
1.8.  Stěhování v rámci obce: 
Žufanová Viktorija 9.3.2006 ze Sytna čp. 41 do Sytna č.p 54  
 
1.9.  Početní stav obyvatelstva k 31. 12. 2005 
 
Muži : 139 
Ženy : 133 
Celkem : 272 
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2.0.Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, Dušan 
Bílek, Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík  
Konalo se 9 zasedání zastupitelstva obce 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti 
 
2.2. Hospodaření obce 
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2006 
Rozpočet na rok 2006 byl schválen ve výši                       1 866 511 ,-   Kč. 
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2006 byly v celkové výši   3 132 410 ,-   Kč. 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2006 byly v celkové výši   2 854 440,-   Kč 
Výsl. hospodaření obce Sytno za rok 2006 skončil se zůstatkem   277 970 ,-   Kč 
Počáteční stav na bankovní účtech k 1. 1. 2006                619 180,30  Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 1. 2006                896 749,47  Kč 
Obec Sytno vlastní investiční majetek v celkové hodnotě    6 761 724,22 Kč 
Drobný hmotný inv. majetek                                                           292 616,-Kč 
Celková rezerva obce                                                                 896 749,74,- Kč 
Finanční prostředky byly v roce 2006 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
 
2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : BPT Kladruby 
Cena vodného 22,50 Kč/m2 
Cena stočného 10 Kč/m2 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy 
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín, každé pondělí nebo každé 
druhé pondělí či jednorázově, podle zaplacených poplatků (pro každou možnost byly 
vytištěny jiné „samolepky“ na popelnice). 
Poplatek za odvoz obsahu popelnic byl stanoven takto: 
Celoroční poplatek za známku činil: 1735 kč   
Sběr nebezpečného odpadu byl proveden: 8.4.2006 
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2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1. Oprava chodníků u bytového domu č.p. 57 
Byly provedeny úpravy veřejného prostranství-místní komunikace,zpevněné plochy,chodníky 
(p.p.č 1126/1,94/1).Dle zápisu o předání a převzetí dokončených prací byly  práce na stavbě  
zahájeny  firmou Josef Zíka 1.10.2006 a  dokončeny 31.11.2006. Celkové náklady 350 000 
Kč. Část nákladů bylo hrazeno z Programu stabilizace obnovy Plzeňského kraje a to ve výši 
200 000 Kč.   
 
2.6.2. Výstavba božích muk 
1.4.2006  byla zahájena obnova památky „BOŽÍ MUKA“ ,která stávala po levé straně 
silnice vedoucí do obce Sulislav .Stavbu provedli ve svém volném čase Jaroslav Plešinger st. 
a Zdeněk Škorvánek st. O malbu se postarala  ak. mal. Markéta Jelenová ze Lhoty.  
Proinvestováno 30 000  Kč.Vše hrazeno z rozpočtu obce 
24.4.2006 byla u božích muk vysazena památeční lípa,kterou vysadil pan Jaroslav Frček. 
5.5. 2006 byla do útrob stavby vložena průvodní listina,na které jsou zapsány základní 
informace o této stavbě. Listinu do stavby vložil starosta obce Václav Bodiš 
 
2.6.3. Úklid černé skládky a osázení zeleně  
V polovině dubna bylo zahájeno odklízení černé skládky za dětským hřištěm.práce na 
úpravě terénu provedla firma BPT Kladruby.na uklizené místo byla navezena nová 
zemina,která byla osázena ovocnými stromy a okrasnými  keři.Výsadbou byl pověřen pan 
Jaroslav Frček,kterému pomáhali místní děti. (Jitka Tytlová,Petra Loukotová,Lucie 
Ichnatolyvá, Mirosláv Rébl  a Tomáš Novotný) 
15.4.2006 byla v rámci programu „Územní systém ekologické stability“ u malého rybníčka 
směrem na Lhotu  vysázena alej ovocných stromů.Výsadbu provedl pan Jaroslav Frček. 
 
2.7. Ostatní (Stříbrský region) 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu   
 
2.8 Různé 
 
 
2.8.1  Černá skládka,odpad z Německé republiky 
V úterý 14.2.2006 přijela do areálu zemědělského družstva Mořina celní správa,kterou 
upozornili místní   občané na to,že do objektu vjelo již několik nákladních vozů naložených 
odpadem.Bylo zjištěno,že se jedná o balíky s odpadem dovezený  z  Německé republiky 
 
2.8.2. Dárci krve 
Dne 29.3.2006 přivítal starosta obce na obecním úřadě bezplatné dárce krve.kterým byla 
oblastním spolkem ČČK předána bronzová a stříbrná plaketa Dr. Jánského. Starosta 
dárcům poděkoval za to,že jsou ochotni darovat svou krev a zachránit spoustu lidských 
životů. Bylo připraveno pohoštění a předán malý dárek.odměněni byli: Jana Hrubá,Ludmila 
Hrubá,Eva Szebenyiová,Tomáš Míčka,Michal Krištofovič a Luboš Řezníček. 
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2.8.2  Malá povodeň 
V neděli 28.5.2006 se přihnal přívalový déšť a místní rybníček nezadržel přitékající vodu. 
Díky zrekonstruovanému propustku  se již voda nedostala do obce.zatopený byl z části 
pouze obecní úřad. 
V odpoledních hodinách již žádná voda na úřadě nebyla. Práci na uklízení úřadu provedli 
zastupitelé obce. Škoda na majetku byla minimální. 
 
2.9. Volby 
 
2.9.1. Volby do PS Parlamentu ČR 
Volby se konaly  2. – 3.6.2006.Volební komise zasedla ve složení: 
předseda  Jana Hrubá 
zapisovatel Eva Kampelsheimerová 
členové  Karel Troch,Lukáš Gebert 
z 226 voličů přišlo volit 135 (59,73%) 
z 11 volených stran nejvíc hlasů dostala ODS 48, ČSSD 42, KSČM 24 
 
2.9.2 Volby do zastupitelstev obce 
Volby se konaly  20. – 21.10.2006.Volební komise zasedla ve složení: 
předseda  Jana Hrubá 
zapisovatel Eva Kampelsheimerová 
členové  Karel Troch,Eva Szebenyiová 
z 225 voličů přišlo volit 124 (55,11%) 
 
                        počet hlasů        % 
1 Bodis Václav 112      16,18   
2 Škorvánek Jaroslav 96      13,87   
3 Rébl Miroslav 96      13,87   
4 Ichnatolya Roman 97      14,01   
5 Hanzlík Karel 99      14,30   
6 Gebert Pavel 95      13,72   
7 Morávek Jaroslav 97      14,01   
 
 
 
 
2.9.3. Ustavující zasedání 
Dne 28.10.2006  proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Ustavující zasedání 
zahájil předsedající p. Václav Bodiš. Všech 7 členů zastup. obce složilo slib do rukou 
předsedajícího pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem.Následovala volba starosty a 
místostarosty. 
Na funkci starosty obce byl navržen p. Václav Bodis a poté také zvolen 7 zastupiteli. 
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Na funkci místostarosty obce byl navržen p. Jaroslav Škorvánek a poté také zvolen 7 
zastupiteli.Následovalo jmenování předsedů a členů kontrolního a finančního výboru 
Strosta obce p. Václav Bodis navrhl do funkce: 
a)  předsedy finančního výboru p. Romana Ichnatolyu 
b)  člena finančního výboru p. Jaroslava Morávka a p. Miroslava Rébla 
c)  předsedy kontrolního výboru p. Karla Hanzlíka 
d)  člena kontrolního výboru p. Pavla Geberta a p.Ludmilu Hrubou 
Jiný návrh nebyl podán. 
Do funkcí byli zvoleni všichni navržení 
 
 
3.0.  Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň měl Sytno i v roce 2006 
dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
Byla zřízena nová autobusová linka směr Stříbro 21.03,směr Plzeň 18.43 
 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, 
Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod.,  
v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 
 
3.2.2. Pohostinství 
a) Restaurace U Harva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
b) Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Michael Popovič 
 
3.3.Zemědělská činnost 
a) Mechanizační dvůr ZD Mořina,která hospodařila na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Hrad 
 
 
3.4 Výlov rybníka 
28.10.2006 (odložen o 14 dní z důvodu teplého počasí) 
Výlov rybníka byl zklamáním pro stříbrské rybáře.Byl očekáván výnos 240 metráků ryb,ale 
bylo sloveno o několik metráků méně.Důvodem byl jarní úhyn několika tisíců ryb.Během 
roku napáchali škodu i volavky a kormoráni. 
 
4.0. Údržba budov, úpravy, novostavby, převody majetků 
 
4.1. Údržba budov 
Byly prováděny běžné údržby budov 
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5.0 Kultura sport 
   
5.1. Kultura 
 
5.1.1. Novoroční přípitek 
1.1.2006 se konal novoroční přípitek s ohňostrojem.V 17.00 hod se na prostranství u hřiště 
sešlo na 170 občanů.Starosta obce popřál všem mnoho úspěchů v novém roce připil si 
s občany sklenkou sektu.Pan Jaroslav Škorvánek poté odpálil samoobslužný ohňostroj,který 
dodala firma Montivrtex z Nýřan. 
 
5.1.2 Taneční zábava 
1.4.2006  pořádala obec aprílovou zábavu,která se konala v Bistro Klubu Bystrouška. K 
tanci a poslechu zahrála hudební skupina Amati Band. Zúčastnilo se okolo 50 občanů. 
 
5.1.3 Stavění máje 
30.4. se tradičně sešli občané se zastupiteli obce  na hřišti ke stavění májky. Děti májku 
ozdobily fábory a připravili na  hranici i čarodějnici.  
V 19 hodin byl zapálen táborový oheň a následovalo opékání vuřtů. 
 
5.1.4. Rybářské závody 
Dne 17.6.2006 pořádal místní spolek rybářů rybářské závody.I přes velkou bouřku,která se 
strhla z pátku na sobotu se sešlo na 40 rybářů.Mez soutěžícími byla i 1 žena a 4 děti.Na 
vítěze (1-5 místo) čekaly hodnotné ceny.Po skončení závodů následovala bohatá 
tombola.Hlavní cenou bylo živé selátko. 
Pořadí : 
1.Petr Jíčinský  2086 cm ryb 
2.Radek Vítkovský 1255 cm ryb  
3.Luboš Krejsa 1004 cm ryb 
5.Ervín Krejsa 596 cm ryb 
Děti 
1.Josef Žufan 143 cm ryb 
2.Denis Šedivý 71 cm ryb 
3.Oldřich Rada 18 cm ryb 
5.1.5. Svatoaloiská pouť, dětský den 
1.7.-2.7.2006 
Program poutě byl zahájen v 9.00 dětským sportovním dnem,kde bylo pro děti připraveno 
několik  soutěží a projížďka na koních. Okolo 10 hodiny proběhlo u malého rybníčka 
vystoupení sokolníka s dravými ptáky.  
Pouť se konala ku příležitosti svátku sv. Aloise,kterému byla  zasvěcena místní  kaple,která 
tu kdysi stávala.Protože v obci se nezachovala žádná jiná sakrální památka,tak se 
zastupitelé rozhodli,že bude postavena nová stavba božích muk na původních 
základech.Při této  příležitosti byla tato boží muka vysvěcena páterem  J.Hájkem ze Stříbra. 
Na výstavbě se nejvíce podílel pan Jaroslav Plešinger st. a pan Zdeněk škovránek st. 
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Obraz Sv.Marie namalovala akademická malířka Markéta Jelenová ze Lhoty.  U vysvěcení 
se sešlo 200 lidí. Poté se vydalo procesí s doprovodem  kapely „AMATOVKA“ k dětskému 
hřišti kde pokračoval další program.Od 14.00 hodin ve velkém stanu následovalo vystoupení 
dechové hudby Amátovka,kterou vystřídala country kapela Starší páni z Tachova. K dobré 
náladě přispělo také vystoupení imitátora Petra Stebnického. Celý program zakončila 
taneční zábava s hudbou Amati Band.Po oba dny nechyběl stánkový prodej a pouťové 
atrakce  
 
5.1.6. Fotbalové utkání o putovní pohár 
5.8.2006 se v rámci Sulislavské poutě konalo fotbalové utkání o putovní pohár mezi 
obecním úřadem Sytno a Sulislav. Utkání  které  řídil rozhodčí p.Karel Míčka skončilo 
remízou 2:2 a tak o osudu utkání rozhodly pokutové  kopy. Putovní pohár nakonec získal 
obecní úřad Sulislav. 
OÚ Sytno reprezentovali: Václav Bodis,Jaroslav Morávek,Miloš Morávek,Miroslav 
Rébl,Karel Hanzlík,Jaroslav Šantora ml,Jaroslav Plešinger a Roman Ichnatolya. 
 
5.1.7. Mikulášská diskotéka 
Dne 2.12  připravili zastupitelé obce pro děti Mikulášskou diskotéku s nadílkou,která se 
uskutečnila v disko klubu Bystrouška.Za básničku a písničku jim Mikuláš,anděl a čerti 
předali balíčky se sladkostmi . Zúčastnilo se 42 dětí z obce i okolí. 
 
5.1.8. Posezení se seniory obce  
8.12.2006 se konalo posezení se seniory naší obce.Každý příchozí byl přivítán starostou obce 
a dostal kytičku a občerstvení.Nejprve zahrál na kytaru a zazpíval pan Jaroslav Rein 
s partnerkou.Poté byla vyhlášena tombola,ve které hlavní cenu rádio s přehrávačem) vyhrála 
paní Zdeňka Vrátníková.Až do konce se o zábavu a zpěv postaral muzikant pan  
Jan Shimer,který hrál na klávesy.Celkem se zúčastnilo 32 seniorů. 
 
5.1.9. Prodej Vánočního kapra 
23.12.2006  se na obecním úřadě  konal již tradičně prodej Vánočního kapra. 
O vše se postarali Miroslav Rébl,Miloš Morávek st.,Miloš Morávek ml.,Pavel Gebert a 
Roman Ichnatolya.Prodalo se 40 ks kaprů. 
 
5.2. Sport 
 
5.2.1 Vánoční turnaj ve stolním tenise 
27.12.2006  se v tělocvičně na OÚ konal II.ročník Vánočního turnaje ve stolním 
tenise.Zúčastnilo se 14 mužů a 8 žen.Pro účastníky zastupitelé obce zajistili ceny i 
občerstvení. 
Pořadí 
Muži:  
1.místo J.Šulc 
2.místo V.Trnka 
3.místo M.Samec 
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Ženy: 
1.místo L.Hrubá 
2.místo E. Loblová 
3.místo J.Hrubá 
 
6.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
6.1.1 Spolek rybářů Slunka 
Předseda – Pavel Gebert, hospodář – Oldřich Vrzal, pokladník – Miroslav Rébl, další 
členové výboru: Robert Ichnatolya, Jaroslav Morávek a Miloš Morávek. 
 
6.1.2. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v bývalé MŠ. Knihovnicí byla paní Kavalírová  Jiřina 
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Kronika obce Sytno 
2007 

 
 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
80 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 
70 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ),Veber Martin (č.p.16 ) 
65 let Hanzalová Jaroslava(č.p.30 ),Palmová Anna (č.p.57 ) 
60 let Fusková Vlasta (č.p.57),Hanzlík Jaroslav (č.p.58),Ichnatolya Ján 
(č.p.61)Kampesheimer Miroslav (č.p.61),Krev Josef (č.p.53),Šantora Jaroslav (č.p.4),Štěrba 
Josef (č.p.22),Žufan Josef (č.p.41) 
          
1.2. Narození 
Natálie Strohschneiderová  12.2.2007 (č.p.48)  
Šárka Hradová 13.3.2007 (č.p 71) 
Ondrej Ďurina 18.11.2007 (č.p 61) 
             
1.3. Úmrtí 
Šilhán Milan 6.2.2007 (66 let) (č.p.55 ) 
Hovorková Marie 29.3.2007 (84 let) (č.p.53 ) 
Kavalír Luboš 15.12.2007 (43 let) (č.p.56 ) 
Bartoš Zdeněk 5.8.2007 (55let) (č.p.60 ) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
Hanzlík Karel,Hanzlíková Eva ( roz.Szebenyiová) 7.7.2007 
Šlauf Michal ,Šlaufová Vendula (roz. Tobrmanová) 25.8.2007 
 
1.5. Rozvedená manželství 
žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhovali: 
 
Strnad Tomáš od 5.4.2007 
ze Stříbra do č.p. 8 
 
Šlauf Michal od 6.9.2007 
ze Stříbra do č.p. 46 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
 
Dobročáni Ladislav  12.1.2007  
z č.p. 60 do Víchova  
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Marie Caico 26.3.2007 
z č.p. 8 do Stříbra 
 
Novák Václav  19.11.2007 
Nováková Helena 
z č.p. 58 do Stříbra č.p 1305 
 
Žufan Josef  29.11.2007 
z č.p. 54 do Vranova u Stříbra č.p. 41 
 
Havlovic Petr  2.5.2007 
z č.p. 54 do Kdyně č.p.660 
 
Zábuška Marek  14.5.2007 
z č.p. 31 do Kokašic č.p.34 
 
Budek Jan 5.12.2007 
z č.p. 60 do Stříbra č.p.777 
 
Jesche Romana (roz.Nováková) 27.12.2007 
z č.p. 58 do Stříbra č.p.777 
 
1.8.  Rozvedená manželství 
Brestovanský Milan,Brestovanská Alena 27.4.2007 
 
1.9.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2007   
Muži : 139 
Ženy : 133 
Celkem : 272 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2007   
Muži : 231 
Ženy : 145 
Celkem : 376 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
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2.0.Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, 
Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík  
 
Konalo se 8 zasedání zastupitelstva obce 
 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti 
 
2.2. Hospodaření obce 
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2007 
Rozpočet na rok 2007 byl schválen ve výši                                2 019 758,00 Kč                                      
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2007 byly v celkové výši   2 270 456,37  Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2007 byly v celkové výši   1 792 793,82  Kč 
Výsl. hospodaření obce Sytno za rok 2007 skončil se zůstatkem  477 662,55   Kč 
Počáteční stav na bankovní účtech k 1. 1. 2007                896 749,47  Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 1. 2007               1 348 839,02  Kč 
Obec Sytno vlastní investiční majetek v celkové hodnotě           7 077 210,41 Kč 
Drobný hmotný inv. majetek                                                       315 485,99 Kč 
Celkový přebytek obce                                                                1 374 412,02 Kč 

 
Finanční prostředky byly v roce 2007 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro 
 
2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : BPT Kladruby 
Cena vodného 22,50 Kč/m2 
Cena stočného 10 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy (výměna vadných svítidel) 
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2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín, každé pondělí nebo každé 
druhé pondělí či jednorázově, podle zaplacených poplatků (pro každou možnost byly 
vytištěny jiné „samolepky“ na popelnice). 
Poplatek za odvoz obsahu popelnic byl stanoven takto: 
Celoroční poplatek za známku činil: 1922 Kč 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden: 31.3.2007 
Obec zaplatila za odvoz těchto odpadů 12 265,50 Kč 
Podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden: 22.9.2007 
Obec zaplatila za odvoz těchto odpadů 11 834,50 Kč 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1. Oprava chodníků u bytového domu č.p. 57 a 54 
9.1.-17.1.2007 byla provedena rekonstrukce chodníku .Opravu provedla firma Zikostav 
Stříbro. 
 
2.6.2. Úklid černé skládky 
Koncem února bylo provedeno odstranění černé skládky na pozemku  u bývalého kravína. 
Úpravu povrchu po odklizení skládky provedla firma BPT Kladruby. 
 
2.6.3. Oprava komunikace na pozemku u garáží 
27.11 – 29.11. byly zahájeny stavební práce na opravě plochy u garáží (číslo pozemku 
1126/1) Byly provedeny tyto práce : položení asfaltového povrchu na ploše cca 980 m2,nový 
chodník ke hřišti,pokládka silničních obrub,stání pro kontejnery,opravy výtluků na 
komunikaci. Opravu provedla firma Belas JS s.r.o. Celkové náklady na stavební práce 
171 393 Kč. 
 
2.6.4. Brigáda na odstranění starého zábradlí 
Místní rybářský spolek „Slunka“ odstranil zábradlí podél silnice před bývalou MŠ. 
Důvodem byl havarijní stav zábradlí. 

 
2.7. Ostatní (Stříbrský region) 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu   

 
2.8 Různé 
 
2.8.1   
19.1.2007  
Po orkánu,který se přehnal přes území české republiky,byla částečně poškozena střecha 
obecního úřadu.Opravu provedli pan Jaroslav Morávek,Pavel Gebert,Miroslav 
Rébl,Jaroslav Škorvánek a Roman Ichnatolya. Škoda na střeše nebyla veliká  (cca 2 000 Kč) 
a byla uhrazena z nákladů na údržbu budov. Dále byla poškozena střecha na domě č.p.23 
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na kterou spadl vzrostlý strom.Také topol,stojící u silnice vedoucí ze Sytna do 
Sulislav,porazil vítr na silnici. 
                 
3.0.  Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň měl Sytno i v roce 2007 
dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, 
Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod.,  
v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 
 
3.2.2. Pohostinství 
a) Restaurace U Hárva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
b) Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Petr Trégler 
 
3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina,která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Hrad 
 
3.4 Výlov rybníka 
Letošní výlov Sytenského rybníka připadl na 20.10. Počasí bylo chladné i když svítilo 
slunce.Přihlížející ocenili podívanou nejen na metrového sumce,ale i na amury, kapry a 
ostatní druhy ryb. 
 
4.0. Údržba budov, úpravy, novostavby, převody majetků 
 
4.1. Údržba budov 
Byly prováděny běžné údržby na obecních budovách 
  
4.2. Přestavby a novostavby 
Byly prováděny rekonstrukce budov  u č.p. 19 (penzion Bistro Bystrouška) 
 
5.0 Kultura sport 
   
5.1. Kultura 
 
5.1.1. Novoroční přípitek 
1.1.2007 se občané  Sytna i okolních obcí opět sešli k novoročnímu přípitku 
s ohňostrojem.Sešlo se na 180 občanů.Starosta obce p.Václav Bodis poděkoval občanům za 
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znovuzvolení do zastupitelstva obce Zhodnotil práci zastupitelů za loňský rok a popřál 
všem mnoho úspěchů v roce 2007.Následoval ohňostroj,který dodala firma Montivrtex 
z Nýřan. 
 
5.1.2 Stavění máje 
30.4. se tradičně stavěla májka na hřišti u bytovek. Májku přišli pomoci ozdobit i místní 
děti,kterým pomáhala paní Vlasta Hrubá .Starosta obce v 18.00 zapálil oheň a následovalo 
tradiční opékání vuřtů. 
 
5.1.3. Rybářské závody 
Dne 9.6.2007 se konaly již po osmnácté rybářské závody na malém rybníčku.Závody 
pořádal místní rybářský spolek Slunka.Sešlo se celkem 51 rybářů z místa i okolí. Největší 
rybu chytil p. Václav Zdvořan  kapr 53 cm. Proběhlo i losování tomboly, kde hlavní cenu 
(živé sele) vyhrála pí. Hana Šantorová ze Sytna. Pořadatelé zajistili ceny pro vítěze i do 
tomboly a bohaté občerstvení. 
 
Pořadí : 
1.R.Vitkovský  1556 cm ryb 
2.J .Baroch 1378 cm ryb  
3.M.Harant 807 cm ryb 
4.S.Šilhavý 623 cm ryb 
5.J.Kořán 613 cm ryb 
Děti 
1.M.Kříž  33 cm ryb  
(jediný soutěžící v této kategorii) 
 
5.1.4. Svatoaloiská pouť, dětský sportovní den 
Pouť se konala 30.6.2007. Od 8 hodin se na hřišti uskutečnil dětský sportovní den.Děti si 
vyzkoušely házení míčkem,skákání v pytli,chůzi na chůdách chytání dřevěných rybiček a 
další soutěže.Odměněny byly dárky a sladkostmi.Na závěr se mohly projet na koních,které 
vodil pan Kinkal ze sousední obce Svinná. V 11 hodin začalo fotbalové utkání o putovní 
pohár mezi zastupiteli obce Sytno a Sulislav. Zápas skončil nerozhodně a penaltový rozstřel 
vyhráli sulislavští  4:0. Zápas pro diváky nádherně okomentoval pan Vlastimil Hárvilla. 
Rozhodčím zápasu byl pan Miroslav Havránek z vedlejší obce Sulislav.Novinkou na pouti 
byla soutěž  „o Sytenskou bečku“ ve které šlo o válení pivního sudu a vození sudu na 
rudlíku. Zúčastnit se mohli muži i ženy od 18 do 100 let. Pro vítěze byly připraveny pivní 
soudky a trička s logem soutěže.V ženské kategorii zvítězila Marie Morávková st. ze Sytna 
a v mužské kategorii Karel Lobl ze Sulislav.V odpoledních hodinách začala ve velkém stanu 
hudební produkce, kterou zahájila dechová hudba Šťáhlavská šestka,kterou na harmoniku 
doprovázel pan Josef Pospíšil z agentury Harmonika.O další hudební vystoupení se 
postarala country kapela Starší páni z Tachova. Od 20 hodin následovala pouťová 
zábava,kde k tanci a poslech zahrála hudební skupina Amáti Band ze Stříbra. Po celou 
pouť nechyběl stánkový prodej a pouťové atrakce s obří skluzavkou a skákacím hradem. 
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5.1.5. Mikulášská nadílka 
Dne 1.12.2007  uspořádala obec a majitel disko klubu Bistro Bystrouška  „Mikulášskou 
nadílku a čertí rejdění“ Vše se odehrálo v prostorách místního disko klubu Bistro 
Bystrouška. Přítomno bylo 20 dětí s rodiči.Děti soutěžili v několika disciplínách,které 
moderovalo duo klaunů z Plzně.Na závěr odpoledne přišel čert a Mikuláš,který rozdal 
dětem dárky.Vše bylo zakončeno diskotékou. 
 
5.1.6. Posezení se seniory obce  
14.12.2007 byly pozváni všichni senioři do zasedací místnosti,kde se konalo setkání se 
zastupiteli obce.Paní Radka Vrátníková připravila s dětmi hudební program ve kterém děti 
zahráli a zazpívali vánoční koledy.Pro seniory bylo připraveno bohaté občerstvení ve formě 
vepřových pochoutek. 
Ve 20 hodin proběhla tombola ve které hlavní cenu „DVD přehrávač“ vyhrál pan Josef 
Řezníček. K tanci i poslechu zahrála hudební skupina „Šťáhlavská trojka“ 
 
5.1.9. Prodej Vánočního kapra 
Prodej Vánočního kapra se konal jako každý rok 23.12. O zbavení života kaprů se postaral 
pan Miloš Morávek ml a pan Miroslav Rébl. Prodalo se 45 ks kaprů z celkového počtu 51. 6 
neprodaných kaprů bylo vypuštěno do malého rybníčka.Během odpoledne bylo zajištěno 
občerstvení a z reproduktorů hrály Vánoční koledy. Celou akci zorganizoval místní rybářský 
spolek „Slůnka“   
 
5.2. Sport 
 
5.2.1 Vánoční turnaj ve stolním tenise 
Již po třetí se sešli neregistrovaní příznivci stolního tenisu na Vánoční turnaj.Konal se 
26.12. v budově obecního úřadu.sešlo se  12 hráčů v mužské a 6 v ženské kategorii.Obec 
zajistila ceny pro vítěze (hlavní cena: radiomagnetofon) a také občerstvení pro hráče a 
diváky.Poděkování patří p. Michlovi Samcovi,který se postaral o celou organizaci 
turnaje.Ceny předal místostarosta obce pan  Jaroslav Škorvánek 
Pořadí 
Muži:  
1.místo M.Samec 
2.místo J.Michalec 
3.místo M.Liška 
Ženy: 
1.místo L.Hrubá 
2.místo J.Hrubá 
3.místo E. Loblová 
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6.0. Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
6.1.1 Spolek rybářů Slunka 
Předseda – Pavel Gebert, hospodář – Oldřich Vrzal, pokladník – Miroslav Rébl, další 
členové výboru: Robert Ichnatolya, Jaroslav Morávek a Miloš Morávek. 
 
6.1.2. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v bývalé MŠ. Knihovnicí byla paní Kavalírová  Jiřina 
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Kronika obce Sytno 
2008 

 
 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
80 let Štěrbová Terezie (č.p.22 ) 
75 let Bukovský František (č.p.54 ),Šiman Vladimír (č.p.53 ) 
70 let Budková Věra(č.p.54 ),Kavalírová Věra (č.p.55 ),Kubíček Ladislav (č.p.63) 
65 let Gebertová Věra (č.p.57),Sládek Josef (č.p.49),Vrátníková Zdeňka (č.p.52)  
Harantová Marie (č.p.64) 
60 let Hrad Miroslav (č.p.42),Kampelsheimerová Eva (č.p.61) 
Míčka Karel (č.p.56),Řezníčková Jitka (č.p.33),Vrzalová Jana (č.p.58) 
          
1.2. Narození 
Petr Kvarda  13.6.2008 (č.p.40)  
Jan Škápik 19.11.2008 (č.p 5) 
             
1.3. Úmrtí 
Hejhalová Marie 31.8.2008 (83 let) (č.p.6 ) 
Bartoš Dušan 2.1.2008 (59 let) (č.p.60 ) 
Rous Jan 23.4.2008 (59 let) (č.p.53 ) 
Škorvánek František 28.4.2008 67 let (č.p.43 ) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
Harvilla Vlastimi,Harvillová Lucie 26.4.2008 
 
1.5. Rozvedená manželství 
Ludvík Hrbáček,Blanka Hrbáčková 12.9.2008 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
Petr Tregler od 17.1.2008 
z Plzně do č.p. 19 
Eliška Treglerová od 17.1.2008 
z Plzně do č.p. 19 
Eliška Treglerová od 17.1.2008 (dcera) 
z Plzně do č.p. 19 
Lukáš Bílek od 14.2.2008 
z Černošína do č.p. 8 
Lenka Škápiková od 6.3.2008 
z Bochova do č.p. 5 
Martina Červená  od 3.4.2008 
z Lestkova do č.p. 54 
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Ludvík Hrbáček od 3.4.2008 
z Lestkova do č.p. 54 
Blanka Hrbáčková od 3.4.2008 
z Lestkova do č.p. 54 
Eliška Hrbáčková od 3.4.2008 
z Lestkova do č.p. 54 
Miroslav Červený od 29.5.2008 
z Lestkova do č.p. 54 
Iveta Cibuzarová od 17.8.2008 
ze Stříbra do č.p. 6 
Josef Čenščák od 17.8.2008 
ze Stříbra do č.p. 6 
Lenka Čenščáková od 17.8.2008 
ze Stříbra do č.p. 6 
Ladislav Kubíček od 7.8.2008 
ze Stříbra do č.p. 63 
Ivana Kubíčková od 7.8.2008 
ze Stříbra do č.p. 63 
Milan Procházka od 28.8.2008 
z Kokašic do č.p. 54 
Petr Procházka od 28.8.2008 
z Kokašic do č.p. 54 
Iveta Procházková od 28.8.2008 
z Kokašic do č.p. 54 
Nikola Procházková od 28.8.2008 
z Kokašic do č.p. 54 
Patrik Šeliga od 28.8.2008 
z Kokašic do č.p. 54 
Marián Kaplár od 8.12.2008 
z Nýřan do č.p. 54 
Lukáš Gebert od 25.9.2008  v rámci obce 
z č.p. 57 do č.p.58 
 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
 
Žaneta Plešingerová  28.5.2008  
z č.p. 58 do Lhoty u Stříbra 
Lukáš Bílek 15.10.2008 
z č.p. 5 do Stříbra 
Marie Kalista (roz. Gruberová) 
z č.p. 35 do Trutnova 
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1.8.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2008   
Muži : 231 
Ženy : 145 
Celkem : 376 
 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2008   
Muži : 229 
Ženy : 152 
Celkem : 381 
 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
 
2.0.Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, 
Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík  
 
Konalo se 7 zasedání zastupitelstva obce 
 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti 
 
2.2. Hospodaření obce 
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2008 
Rozpočet na rok 2008 byl schválen ve výši  2 602 200,00 Kč                                       
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2008 byly v celkové výši 3 659 000,00 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2008 byly v celkové výši 3 312 000,00 Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2008 skončil se zůstatkem 347 000,00 Kč 
Počáteční stav na bankovní účtech k 1. 1. 2008   1 348 839,02  Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 1. 2008 1 696 831,23 Kč                    
Obec Sytno vlastní investiční majetek v celkové hodnotě 7 148 884,41 Kč 
Drobný hmotný inv. majetek  387 159,99 Kč                                                                 
Celkový přebytek obce   1 348 869,02 Kč                                                                         
Finanční prostředky byly v roce 2008 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro 
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2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 22,50 Kč/m2 
Cena stočného 10,00 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy (výměna vadných svítidel 
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín, každé pondělí nebo každé 
druhé pondělí či jednorázově, podle zaplacených poplatků (pro každou možnost byly 
vytištěny jiné „samolepky“ na popelnice). 
Poplatek za odvoz obsahu popelnic byl stanoven takto: 
Celoroční poplatek za známku činil: 1922 Kč 
 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden: 
22.3.2008.Celkové náklady za odvoz těchto odpadů 12 490,50 Kč 
Podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden: 20.9.2008.Celkové 
náklady za odvoz těchto odpadů 11 834,50 Kč 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1.Oprava komunikací na návsi I.etapa 
Začátkem června byly provedeny stavební práce na opravě komunikace  na p.č.1158/1 
.Rozsah prací : nové asfaltové povrchy,nové obrubníky,odvodnění komunikace,zelené pásy 
mez i komunikacemi a obyt. domy.Stavební práce provedla firma Promonasta s.r.o. na 
základě výběrového řízení.Celkové náklady na stavbu 788 391,11 Kč.Vše bylo hrazeno 
z rozpočtu obce 

 
2.6.2. Stavební práce v bývalé budově MŠ – výměna oken 
Výměna oken v bývalé budově MŠ ,byla financována z dotace od Alcoa Stříbro a MAS 
český západ.Celkové náklady na výměnu oken 200 000 Kč. Práce byly zahájeny koncem 
ledna.Rozsah prací :vybourání starých oken,osazení 10 ks nových oken a 2 ks nových 
vchodových dveří.Stavební práce provedla firma M plastová okna. 

 
2.6.3. Stavební práce v bývalé budově MŠ–oprava sociálek a ústředního topení 
Začátkem března byly zahájeny práce na opravě sociálního zařízení a ústředního 
topení.Zednické  a stavební práce provedla firma VAMP.Celkové náklady na stavební práce 
124 855 Kč. Rozsah prací : demontáž starého soc. zařízení,nové omítky,nové obklady a 
dlažba,nové zárubně a dveře. 
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Po skončení stavebních prací byla provedena výměna sociálního zařízení a ústředního 
topení.Výměnu provedla firma Voda-Topení Vrátník.Celkové náklady na výměnu soc. 
zařízení 101 000 Kč. Rozsah prací :osazení nového topení,elektrického kotle,4 ks WC 
kombi,1ks ohřívač vody,2ks umyvadlo,2ks pisoár.Vše bylo hrazeno z obecního rozpočtu. 

 
2.6.4.Výměna pískového filtru 
V červnu bylo z programu POV Plz. Kraje (129 tis) a z rozpočtu obce (171 tis.) plně 
automatizováno čištění a úprava vody v obecní v úpravně vody.Práce na automatizací 
zařízení provedla firma STAVPRO s.r.o. Kladruby. 
Rozsah prací: nový pískový filtr,dávkovací zařízení a řídící jednotka 
Celkové náklady 300 011 Kč 

 
2.6.5.Prodloužení vodovodního řadu 
Začátkem prosince byly zahájeny práce na prodloužení vodovodního řádu,kterým bude 
přivedena pitná voda k novému rodinnému domu pana Petra Budka.Práce provedla firma 
STAVPRO s.r.o. Kladruby. 
Rozsah prací: zemní a výkopové práce,položení potrubí,napojení na stávající řad. Celkové 
náklady 115 459 Kč. Vše bylo hrazeno z obecního rozpočtu. 

 
2.6.7.Nové veřejné osvětlení 
V říjnu firma Česko bavorská spol s.r.o. uložila do země kabelové rozvody pro nové veřejné 
osvětlení k novému rodinnému domu pana Petra Budka. 
Rozsah prací: zemní a výkopové práce,uložení kabelu 
Celkové náklady 35 427 Kč. Vše bylo hrazeno z obecního rozpočtu. 
Po uložení kabelu provedla Správa majetku Stříbro osazení 2 ks osvětlovacích lamp.Rozsah 
prací: 2ks nových stožárů,2ks osvětlení  35 427 kč 
Celkové náklady 15 618,38 Kč Kč. Vše bylo hrazeno z obecního rozpočtu 
 
2.6.8. Údržba parčíku a hřiště 
7.6.2008 se prováděla údržba malého parčíku a dětského hřiště. Sešlo se 10 občanů naší 
obce. Byly provedeny tyto práce: vytrhávání plevele,sekání trávy,natírání orientační tabule 
a herního zařízení na hřišti. 
 
2.7. Ostatní 
 
2.7.1.Ostatní organizace 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu a MAS Český západ   
 
2.7.2 Výměna transformátoru 
Dne 17.10.2008 byl z důvodu výstavby nových rodinných domů a posílení elektr. sítě 
vyměněn elektrický transformátor u bytovek. Transformátor vyměnila firma ČEZ 
 
2.7.3 Výlov rybníka 
Dne 18.10.2008 proběhl výlov rybníka,který má pronajatý Český rybářský svaz Stříbro. 
Prodejní cena kapra byla 60 Kč za 1 kg. 
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2.7.4 Volby do Senátu parlamentu ČR  
Dne 17 a 18.10. 2008 se konaly volby do Senátu parlamentu ČR.V prvním kole přišlo 85 
voličů z 231 zapsaných ve volebním seznamu.Ve druhém kole,které proběhlo 24.-25.10.2008 
přišlo 59 voličů z 231 zapsaných ve volebním seznamu.Vítězem voleb v našem okrsku se stal 
Mgr. Miroslav Nenutil za ČSSD. Nejmladším voličem byl Lukáš Houžvička,který oslavil 
18 narozeniny 3.10.2008. Nejstarším voličem byla paní Terezie Štěrbová,která oslavila 
25.12.2008  90 narozeniny. 
 
 
2.7.5.Volby do Zastupitelstev krajů 
Dne 17 a 18.10. 2008  se konaly volby do Zastupitelstev kraje. K volbám přišlo 87 voličů 
 231 zapsaných ve volebním  seznamu.Vítězem voleb v našem okrsku se stala ČSSD z 41,66 
% hlasů. 
                   
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň měl Sytno i v roce 2008 
dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, 
Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod.,  
v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 
 
3.2.2. Pohostinství 
a) Restaurace U Hárva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
b) Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Petr Tregler 
 
3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina,která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Miroslav Hrad 
 
 
5.0 Kultura a sport 
   
5.1. Novoroční přípitek 
1.1.2008 se sešlo na 200 lidí ze Sytna a okolí k novoročnímu přípitku s ohňostrojem. 
Starosta obce p.Václav Bodis zhodnotil práci zastupitelů za loňský rok a popřál všem 
mnoho úspěchů v roce 2009.Následoval ohňostroj,který dodala firma Montivrtex z Nýřan. 
Po uhasnutí  poslední petardy všichni poděkovali za krásnou podívanou potleskem. 
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5.2. Stavění máje 
30.4. se tradičně stavěla májka na hřišti u bytovek. Májku přišli pomoci ozdobit paní Vlasta 
Hrubá,Jana Hrubá,Alena Bouzková,Jaroslava Hájková,Martina Hájková a několik 
místních dětí.  
O postavení májky se postaralo několik zdatných mužů. Starosta obce v 18.00 zapálil oheň 
a následovalo tradiční opékání vuřtů. 
 
 
5.3. Rybářské závody 
Dne 14.6.2008 uspořádal místní rybářský spolek Slunka na malém rybníčku rybářské 
závody.Po vyhlášení vítězů se konala bohatá tombola. Během celé akce bylo pro rybáře  
zajištěno občerstvení. 
Pořadí : 
1. p.Vitkovský  20,78 m ryb 
2. p .Kořán 17,43 m ryb  
3. p.Bajer 13,46 m ryb 
Děti 
1. J.Žufan 1,43 m ryb  
 
5.4. Svatoaloiská pouť, dětský sportovní den 
20.-22.6. se konala Svatoaloiská pouť.V pátek proběhl v restauraci „u Hárva“ country 
večer.V sobotu 21.6. začalo odpoledne představením pro děti.To připravila divadelní  
společnost Ludmily Frištenské z Prahy .Dětem zahrály ve stanu pohádku „o neposlušných 
kůzlátkách“.Děti měly zdarma jízdu na koních a pouťových atrakcích.Taká dostaly balíček 
s cukrovím.Od 14 hodin k tanci a poslech zahrála dechová hudba „Stavovanka“,kterou 
moderoval p. Josef Pospíšil z agentury Harmonika. Od 17 hodin vystoupila country kapela 
„Starší páni“ z Tachova. Následovalo vystoupení Ladislava Hanzla,který je držitelem 
mnoha siláckých rekordů.Předvedl divákům ohýbání hřebíků,železné tyče o hlavu,trhání 
telefonních seznamů a prádelních šňůr,a ulehnutím na střepy.Zlatým hřebem bylo rozbití 
120 kg betonového obrubníku kladivem na hlavě.Následovala soutěž mezi diváka a to 
v trhání telefonních seznamů.Vítězem se stala Jaroslava Hájková,která si odnesla 3 l 
demížon vína.Na programu byla také soutěž ve válení sudu „ o sytenskou bečku“ ,kde hlaví 
cenou byl soudek piva. Celý program byl ukončen taneční zábavou o kterou se postarala 
hudební skupina  „Amati Band“ ze Stříbra. 
 
5.5. Mikulášská nadílka 
7.12.2008  uspořádala obec ve spolupráci s uměleckou agenturou „Abel“ Mikulášskou 
diskotéku,která se konala v prostorách diskoklubu Bystrouška.pro děti byly připraveny 
soutěže v přetahování lanem,nafukování balonů,skládání puzzle a ještě mnoho 
dalších.Balíčky plné sladkostí dětem předal Mikuláš s andělem.Čert a čertice pak děti trochu 
vystrašili.Celý program byl ukončen diskotékou. 
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5.6. Posezení se seniory obce  
12.12.2008 se sešli zastupitelé obce na tradičním posezení se seniory.Sytenské děti pod 
vedením Radky Vrátníkové zahrály seniorům živý betlém .Každý se seniorů obdržel kytičku 
a malý dárek. 
K tanci a poslechu vyhrávalo duo „Šťáhlavská perla“  Byla vylosována tombola,kde si 
hlavní cenu vysavač odnesla paní  Ludmila Francouzová. Starosta popřál paní Terezii 
Štěrbové k životnímu jubileu 90 let. 
 
5.7. Prodej Vánočního kapra 
23.12.2008 se jako každoročně konal prodej Vánočního kapra.Členové rybářského spolku 
Slunka se postarali o prodej a občerstvení.Bylo prodáno 70 ks kaprů. 
 
5.8. Vánoční turnaj ve stolním tenise 
26.12.2008 se sešli neregistrovaní hráči stolního tenisu v budově Obecního úřadu.Sešlo se 
celkem 15 hráčů ( 9 mužů a 6 žen).Po celou dobu turnaje bylo zajištěno skvělé 
občerstvení.Ceny pro vítěze zajistil Obecní úřad. 
Pořadí 
Muži:  
1.místo p.Samec 
2.místo p.Poucha 
3.místo p.Ďurinda 
Ženy: 
1.místo L.Hrubá 
2.místo E.Loblová 
3.místo R.Kvardová 
 
6.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
6.1.1 Spolek rybářů Slunka 
V obci i nadále pracoval rybářský spolek „SLUNKA“ 
Předsedou byl pan Pavel Gebert  ml. 
 
6.1.2. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v bývalé MŠ. Knihovnicí byla paní Kavalírová  Jiřina 
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Kronika obce Sytno 
2009 

 
 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
75 let Trochová Marta (č.p.61 ) 
70 let Šimanová Milada (č.p.53 ) 
65 let Hrubý Josef (č.p.57),Janopuškovec Miroslav (č.p.67),Kubíčková  Ivana 
(č.p.63),Kavarda Petr (č.p.40),Kvardová Marie (č.p.40),Šilhánová Milena (č.p.55) 
60 let Hrubá Vlasta (č.p.57),Kubíková Jaroslava (č.p.9)  
Míčková Anna(č.p.56),Sládková Jana (č.p.49),Vrzal  Oldřich (č.p.58) 
          
1.2. Narození 
Kasarová Sofia  26.12.2009 (č.p.61)  
Škorvánek Zdeněk  3.11.2009 (č.p 54) 
             
1.3. Úmrtí 
Hovorka Josef  11.6.2009 (87 let) (č.p.53 ) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
Kasar Milan ,Kasarová Alena (roz. Brestovanská) 4.10.2009 
Mikša Jiří,Mikšová Blanka (roz. Levá) 14.2.2009 
Prokop Pavel,Prokopová Lucia (roz. Olešáková) 21.3.2009 
 
1.5. Rozvedená manželství 
žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
Haišmanová Kristýna  od 16.4.2009 
z Plzně do č.p. 5 
Hakel Viliam od 30.4.2009 
z Kostelce do č.p. 61 
Mikša Jiří od 8.1.2009  
z Únehle do č.p. 54 
 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
Ichnatolya Ján  7.4.2009  
z č.p. 61 do Svinná 
Junková Milena  30.3.2009 
z č.p. 53 do Stříbra 
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Paluchová Markéta  10.11.2009 
z č.p. 62 do Kurojedy (domov důchodců) 
Bouzek Matěj  28.12.2009 
z č.p. 57 do Lhota u Stříbra 
 
1.8.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2009  
Muži : 229 
Ženy : 152 
Celkem : 381 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2009   
Muži : 173 
Ženy : 145 
Celkem : 318 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
 
2.0.Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, 
Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík  
Konalo se 7 zasedání zastupitelstva obce 
 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti 
 
2.2. Hospodaření obce   
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2009 
Rozpočet na rok 2008 byl schválen ve výši                           2 941 400,00 Kč                                       
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2009 byly v celkové výši        3 659 000,00 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2009 byly v celkové výši         3 149 91000 Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2009 skončil se zůstatkem  -37 270,00 Kč 
Počáteční stav na bankovní účtech k 1. 1. 2009                              1 696 831,23  Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 1. 2009                              1 661 300,71 Kč   
Obec Sytno vlastní investiční majetek v celkové hodnotě      7 375 357,71 Kč 
Drobný hmotný inv. majetek  622 662,99 Kč                                                                 
Finanční prostředky byly v roce 2009 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
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2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 24,00 Kč/m2 
Cena stočného 10,00 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy a údržba  
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín. Obec zajišťovala prodej 
svozových známek za cenu: 
Roční  1 x týdně  2257 Kč 
Roční 1x14 dní    1522 Kč 
Sezonní               1856 Kč 
 
 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden dne 
4.4.2009.Celkové náklady za odvoz těchto odpadů 8 941,00 Kč 
Podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden dne 19.9.2009.Celkové 
náklady za odvoz těchto odpadů 11 357,00 Kč 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1.Oprava komunikací na návsi II.etapa 
Od 11.5 do 3.6 ,byla opravena část komunikace (p.č. 1158/1) od č.p. 5 až k obchodu 
potravin.Před  restaurací  (U Hárva) vzniklo 11 parkovacích míst.  
Byl. V celém úseku byl uložen nový asfaltový koberec .Celkové náklady na stavbu 
928 835,98 Kč.Vše bylo hrazeno z rozpočtu obce 

 
2.6.2. Stavební úpravy vnitřních prostor v obecní budově č.p. 37 (bývalá MŠ) 
V únoru byla zahájena úprava vnitřních prostor obecní budovy.Rozsah prací: vybourání 
zděné příčky,výměna stávajících dřevěných podlah za betonové,výměna obkladů a 
dlažeb,oprava omítek stěn a stropů,nové podlahové krytiny.Stavební práce provedla firma 
TAZATA,spol. s.r.o. Stříbro 
Celkové náklady na stavební práce 354 163 Kč. Na stavební úpravy  v budově požádala 
obec  o účelovou dotaci  krajský úřad Plzeňského kraje a tato dotace byla obci poskytnuta ve 
výši 200 000 Kč. Opravené prostory budou sloužit jako společenská místnost pro pořádání 
kulturních a společenských akcí s kapacitou 60 míst. 
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2.6.3. Nové dělící dveře v obecní budově č.p. 37 (bývalá MŠ) 
V květnu dodala firma Truhlářství Strohschneider z obce Sulislav  nové šoupací dveře,které 
budou rozdělovat společenskou místnost na dva prostory. Celkové náklady na výrobu dveří  
60 000 Kč  
 
2.6.4.Nové stoly a židle do společenské místnosti 
Do opravených prostor společenské místnosti bylo zakoupeno 60 ks nových židlí a 10 ks 
nových stolu. Instalaci stolů a židlí provedli zastupitelé obce a jejich rodinní příslušníci dne 
9.5. 

 
2.6.5.Nový zahradní traktor pro údržbu obecního majetku 
3.3. zakoupila obec nový traktor červené barvy „STROJET“ pro údržbu obecního majetku. 
Ve výbavě traktoru je také valník,zametací stroj,posypový vozík a radlice na sníh. Traktor 
byl také opatřen znakem obce. Celkové náklady na pořízení  196 328 Kč 
 
2.7. Ostatní 
 
2.7.1.Ostatní organizace 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu a MAS Český západ   
 
2.7.3 Výlov rybníka 
Dne 17.10. proběhl výlov Sytenského rybníka. Od 9.00 hodin si mohli návštěvníci vylovené 
kapry také koupit.Větší kapři putovali k zarybnění do řeky Mže. Malé ryby se přesazují do 
jiných rybníků. Rybník má v pronájmu Český rybářský svaz Stříbro. 
 
2.7.4 Volby do Evropského parlamentu  
Dne 5 a 6. 6  se konaly volby do Evropského parlamentu.K volbám přišlo 58 voličů z 285 
zapsaných ve volebním seznamu.Volební účast byla 20,35 % 
Výsledek hlasování v našem okrsku :  
1. ČSSD 
2. ODS 
3. KSČM 
 
2.7.5  Jednání se zemědělským družstvem Mořina o výstavbě biopl. stanice 
Dne 29.6 proběhlo mezi obcí Sytno a zástupci zemědělského družstva Mořina jednání o 
záměru družstva k vybudování bioplynové stanice na p.č. 479/1 v k.ú. Sytno. 
Zastupitelstvo obce vydalo na zasedání č.5/2009  na kterém bylo přítomno 40 občanů 
Sytna,toto stanovisko: 
Obecní zastupitelstvo obce považuje záměr na vybudování bioplynové stanice v lokalitě 
bývalého zemědělského areálu za nevhodný a nebude ho v žádném případě podporovat.  
Hlavními důvody  proč zastupitelé obce  nesouhlasí s výstavbou BPS jsou : 
1.  Záměr výstavby není v souladu s územním plánem obce 
2.  Negativní vliv na životní prostředí 
3.  Vzdálenost BPS od zastavitelného území obce vzdálenost od zastavěného území 200m 
4. Případná rizika při  nedodržení provozního řádu 



5 
 

K zápornému stanovisku obce také ve velké míře přispěla petice proti výstavbě BPS,která 
byla zastupitelstvu předaná dne 16.9.2009. Občané Sytna většinově vyjádřili jasně své 
zamítavé stanovisko na výstavbu BPS. Zastupitelstvo respektuje vyjádření většiny občanů 
a proto vydalo nesouhlasné stanovisko. 
 
2.7.6  Dárci krve 
Starosta obce opředal dárcům krve z řad našich občanů odměnu za bezplatný odběr 
krve.Odměnu za bronzovou plaketu dostala Jana Houžvičková a za zlatou plaketu Jana 
Hrubá. 

 
2.7.7 Vakcinace psů 
V sobotu 16.5. se konala vakcinace psů proti vzteklině. Vakcinaci provedl veterinární lékař 
MVDr. Jan Jarolím ze Stříbra 
                      
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň měla naše obec v roce 2009 
dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, 
Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 
 
3.2.2. Pohostinství 
Restaurace U Hárva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Petr Tregler 
 
3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina, která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Miroslav Hrad 
 
5.0 Kultura a sport 
   
5.1. Novoroční přípitek 
1.1.2009 uspořádala obec Novoroční přípitek s ohňostrojem. Na 150 lidí z obce i okolních 
obcí se sešlo a popřálo si vše nejlepší do nového roku. Nechyběl ani starostův projev a 
slavnostní přípitek.Vše bylo zakončeno velkým ohňostrojem 
 
5.2. Stavění máje 
30.4. Ani v letošním roce muži nezaháleli a vyrazili do lesa pro májku. Májka byla 
postavena za pomocí lana a traktoru, který obsluhoval pan Jaroslav Hanzlík. Za pár 
okamžiků byla májka na svém místě a tak mohlo začít opékání buřtů. 
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5.3. Rybářské závody 
Dne 13.6. uspořádal místní rybářský spolek Slunka již 13 ročník rybářských 
závodů.Přihlásilo se 56 účastníků,z toho 1 žena a 4 děti.Změnil se systém bodování a za 
bílou rybu se dávalo 5 bodů 
Pořadí : 
1. p.Vl. Čechura 85 bodů 
2. p .P. Čech 46 bodů  
3. p. J. Ročňan 30 bodů 
Děti 
1.K. Hulling  16 bodů 
2.T.Bouček 6 bodů 
3.M.Strohschneider  6 bodů 
Největší rybu z vody vytáhl P. Rozum  43 cm.Po vyhlášení výsledků se konala 
tombola.Hlavní cenu  živé sele vyhrál David  Bouzek z Těchlovic. 

  
5.4. Svatoaloiská pouť (dětské hřiště) 
Od pátku 19.6 do neděle 21.6. se konala Svatoaloiská pouť.V pátek večer se na terase 
restaurace „U Hárva“ poslouchala hudba v country stylu. Sobotní program začali 
zastupitelé Sytna a Sulislavi utkání v kopané o putovní pohár. Ten vybojovali Sulislavští 
až po penaltovém rozstřelu,kdy vyhráli v těsném výsledku 7:6. Rozhodčí Jan Mička 
rozdával i žluté karty za „tvrdou hru“ našich hráčů. Zápasu se zúčastnily i tři ženy. V 11 
hodin se otevřely dveře nově zrekonstruované společenské místnosti v obecním domu č.p. 37 
(bývala MŠ).Zde se až do 16 hodin konala výstava fotografií Stanislava Cetla ze Stříbra. 
Od 11 do 13 hodiny bylo hřiště přenecháno výhradně dětem. Milan a klaun Hugo 
z tachovské agentury „Abel“ připravili pro děti program plný soutěží. Tradičně proběhla i 
soutěž  „ O SYTENSKOU BEČKU “   
Pořadí v soutěži: 
Muži                     Ženy 
1.J.Čenščák            1.E.Loblová 
2.M.Samec            2. M.Morávková st. 
3.M.Rébl ml.         3.L.Ichnatolyová   
4.D.Bouzek           4.P.Loukotová 
 
Sponzorský dar (večeře U Hárva za 500 Kč a 250 Kč) získali za umělecký dojem pan P. 
Škrdland a pan M.Ženka. 
Celé odpoledne a večer doprovázely pouťové atrakce a hudební kapely. 
Od 14.00 – 16.00  Cheznovanka (dechovka) 
Od  17.30- 19.30 Starší páni z Tachova (country)  
Od 20.00 – 02.00 Amati Band  (taneční hudba) 
V sobotních odpoledních hodinách navštívil  pouť pan Miroslav Nenutil senátor 
Parlamentu ČR 
Po celý víkend  byly součástí pouťové atrakce (houpačky,autodrom,dětský kolotoč,střelnice a 
nafukovací skluzavka)  
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5.5. Mikulášská nadílka 
4.12.  obec přichystala pro děti Mikulášskou nadílku. Od 17 .00 hod. jim hrály divadelníci 
z umělecké agentury “ ORFEUS „  pohádku  „O Vánocích“ a děti si s nimi zahrály v živém 
Betlému. 
Pak děti přednesly básničky Mikulášovi,který jim předal balíčky. Závěrem si zatancovaly 
při  čertovské  diskotéce. 
 
5.6. Posezení se seniory obce  
11.12.2009 se sešli se sešli senioři z obce v nově zrekonstruované společenské místnosti 
v bývalé MŠ. Starosta všechny přítomné přivítal a v krátkém projevu popřál krásné prožití 
Vánočních svátků. Děti si pro seniory připravily pod vedením paní Radky Vrátníkové  
příběh z Betléma a zazpívaly Vánoční koledy. Veronika Hradová zazpívala v doprovodu 
pana Matějky ze Stříbra,který hrál na flétnu.Pro přítomné byla připraveno bohaté 
občerstvení i bohatá tombola.První cenu a to sadu nádobí vyhrála Věra Gebertová.K tanci a 
poslechu zahrál pan Tříska z Podbořan. Seniorů se sešlo 39. 
 
5.7. Vepřové hody 
19.12. pozvala obec občany na Vánoční vepřové hody.Od 10.00 hod na obecní návsi byly 
připraveny jitrničky,jelítka,tlačenka a další dobroty z prasátka. 
I přes velký mráz  -17 C se sešlo hodně návštěvníků.K poslechu zahrála dechovka 
„Amátovka“ ze  Stříbra. Prodej masných výrobků obstaral pan Vališ ze Stříbra. Po skončení 
akce se všichni sešli v restauraci „U Hárva“  
  
5.8. Prodej Vánočního kapra 
23.12.2009 se jako každoročně konal prodej Vánočního kapra o který se postarali Členové 
rybářského spolku Slunka . 
 
5.9. Vánoční turnaj ve stolním tenise 
26.12.2009 se konal již pátý ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise.Ve společenském 
sále se sešlo 15 neregistrovaných hráčů v mužské a 10 neregistrovaných hráček v ženské 
kategorii. 
Pořadí  muži:  
1.místo p.Trnka  
2.místo p.M.Samec 
3.místo p.Poucha 
Pořadí ženy: 
1.místo P.Tyrzická st. 
2.místo M.Hradová 
3.místo L.Hrubá 
O občerstvení se postaral pan M.Samec a paní L. Samcová. Ceny zajistila obec. 
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6.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
6.1. Spolek rybářů Slunka 
V obci i nadále pracoval rybářský spolek „SLUNKA“ 
Předsedou byl pan Pavel Gebert  ml. 
 
6.2. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v obecní budově č.p. 37 (MŠ) .Knihovnicí byla paní 
Kavalírová  Jiřina 
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 Kronika obce Sytno 
2010 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
80 let Bouzek Vojtěch (č.p.55 ) 
70 let Fuska Václav (č.p.57 ),Řezníček Josef (č.p.33) 
65 let Tobrman Zdeněk (č.p.46) 
60 let Hanzlíková Jitka (č.p.58),Hájek Miroslav (č.p.60),Hovorka Josef (č.p.53) Hradová 
Věra (č.p.42),Krevová Zdeňka (č.p.53) 
    
1.2. Narození 
Pobehová Vanesa  2.8.2010 (č.p.56)  
Cimická Pvlína  19.2.2010 (č.p 5) 
Nedvěd Gabriel  12.9.2010 
Tregler Dominik 22.12.2010 
             
1.3. Úmrtí 
Troch Karel 28.2.2010 (78 let) (č.p.61 ) 
Budková Lenka 16.2.2010 (46 let) (č.p.75) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
Strnad Tomáš  14.10.2010 
 
1.5. Rozvedená manželství 
žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
11.3.2010 Trégler Petr a Tréglerová Jana z Prahy do č.p. 19 
18.3.2010 Horvát Miroslav  z Bečova nad Ploučnicí  do č.p. 54 
18.3.2010 Turková Ivana  ze Stříbra do č.p. 54 
15.4.2010 Petrů Pavel  z Plzně do č.p. 55 
20.5.2010 Susová Vlasta z Hněvnic do  č.p. 1 
20.5.2010 Sus Jaroslav z Hněvnic do  č.p. 1 
5.8.2010 Kaucký Bohuslav ze Sokolova do č.p.5 
1.11.2010 Horová Jana a Horová Natálie (dcera) z Plzně do č.p.61 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
3.2.2010 Václav Černý ml.  z č.p. 60 do Skupče 
12.3.2010 Harvilla Vlastimil z č.p. 70 do Sulislav 
19.4.2010 Novotný Jakub z č.p. 58 do Plzně 
26.5.2010 Budková Michaela z č.p. 61 do Stříbra 
16.6.2010 Budková Petra z č.p. 61 do Stříbra 
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15.6.2010 Procházka Petr,Procházka Milan,procházková Iveta,Procházková Nikola,Patrik 
Šeliga  z č.p. 54 do Plzně 
27.10.2010 Hrbáček Ludvík,Hrbáčková Eliška,Mikša Jiří,Mikšová Blanka,Jungmannová 
Michaela z č.p.56 do Kšic 
 
1.8. Stěhování v rámci obce 
14.11.2010 Šilhán Milan,Šilhánová Pavlína,Šilhánová Marcela,Šilhánová Tereza z č.p. 56 
do č.p. 77 
16.3.2012 Nedvědová Vendula z č.p. 33 do č.p 72 (úřední adresa) 
3.6.2010 Hrubá Jana z č.p. 57 do č.p. 56 
 
 
1.9.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2010 
Muži : 173 
Ženy : 145 
Celkem : 318 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2010  
Muži : 229 
Ženy : 145 
Celkem : 374 
 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
 
2.0.  Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, 
Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík  
 
Konalo se 7 zasedání zastupitelstva obce a 1 ustavující zasedání 
 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti 
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2.2. Hospodaření obce   
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2010 
Rozpočet na rok 2009 byl schválen ve výši                           2 794 000,00 Kč                                       
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2010 byly v celkové výši        3 075 604,04 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2009 byly v celkové výši         2 567 640,91 Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2010 skončil se zůstatkem  -536 200,00 Kč 
Saldo kryto z rezerv obce z minulých let 
Stav na bankovních účtech k 31. 1. 2010                             1 472 362,92 Kč   
Jmění  účetní jednotky k 31.12.2010                                     9 033 349,90Kč                                                  
Finanční prostředky byly v roce 2009 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro 
 
2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 24,00 Kč/m2 
Cena stočného 10,00 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy a údržba  
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín. Obec zajišťovala prodej 
svozových známek za cenu: 
Roční  1 x týdně  2257 Kč 
Roční 1x14 dní    1522 Kč 
Sezonní               1856 Kč 
 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden dne 
10.4.2010. Celkové náklady za odvoz těchto odpadů 11 927,50 Kč 
Podzimní sběr - náklady za odvoz těchto odpadů 7 792,00 Kč 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1.Oprava vnitřních prostor obecní budovy (kuchyň,chodba) 
Od 11.4 proběhla rekonstrukce kuchyně v bývalé budově MŠ.Byly udělány nové 
obklady,nové osvětlení a nové podlahy,práci provedla firma TAZATA. Dále byla osazena 
kuch. linka,kterou vyrobila firma Truhlářství Strohschneider. Václav Vrátník osadil elektr. 
ohřívač vody a dřez.Celkové náklady cca 200 000 Kč. Do vybavení kuchyně byla také 
zakoupena lednička a nové nádobí.Vše bylo hrazeno z rozpočtu obce 

 
2.6.2. Osazení dopravních značek 
8.4. byly osazeny 3 ks nových dopravních značek (zákaz vjezdu nákl. vozidel)  u vjezdů 
z hlavní komunikace.  
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2.6.3 Ořez stromů 
20.4. byl proveden prořez stromů na veřejném prostranství . Byly prořezány ovocné a 
náletové dřeviny. 
 
2.6.4. Oprava komunikace u bytovek 
27.5. byly zahájeny práce na opravě  místní komunikace p.č.  1126/6, 1126/5, 1095/29, 
1126/1, 1126/4.Byly provedeny zemní bourací práce a položen nový asfaltový koberec tl.50 
mm a to v celkové délce 200 m.Práce provedla firma Promonasta s.r.o. Celkové náklady na 
stavební práce 651 586 Kč. Na stavební opravu komunikace požádala obec  o dotaci  
krajský úřad Plzeňského kraje a tato dotace byla obci poskytnuta ve výši 150 000 Kč. 
  
2.6.5. Oplocení obecního pozemku 
V polovině listopadu byl oplocen pozemek,který slouží k ukládání kompostovatelného 
odpadu.Celkové náklady na oplocení cca 10 000 Kč. Hrazeno z rozpočtu obce. 

 
2.6.6. Výstavba nové Panevropské mezinárodní cyklotrasy  
19.10. Byla zahájena výstavba Panevropské mezinárodní cyklotrasy č.37. Jedná se úsek ze 
Sytna do Lhoty o délce cca 1,5 Km. Výstavba  spočívala ve zpevnění  povrchu stávající 
komunikace p.č. 1412 . Na celou délku byl položen nový asfaltový povrch. Zpevnění 
povrchu  bylo součástí  přeshraničního  česko - německého projektu s názvem  Opatření ke 
zkvalitnění Panevropské cyklotrasy / Neustadt a.d.W - Stříbro. Celkové náklady na 
vybudování tohoto úseku  cca  4 500 000 Kč.  Příspěvek obce Sytno  činil  900 000 Kč  
 
2.7. Ostatní 
 
2.7.1. Ostatní organizace 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu a MAS Český západ   
 
2.7.3 Výlov rybníka 
9.10. Členové Stříbrského rybářského svazu lovili ryby ze Sytenského rybníka. Především 
kaprů a bílé ryby bylo 220 metráků. Výlovu se zúčastnilo 60 členů svazu. Na hrázi se sešlo 
mnoho místních i přespolních diváků.Někteří si přišli vyzvednout výhru (živého kapra) 
z rybářského plesu. 
 
 
2.7.4 Volby do sněmovny parlamentu ČR  
Dne 28 a 29. 5  se konaly volby do poslanecké sněmovny ČR.K volbám přišlo 124 voličů 
z 242 zapsaných ve volebním seznamu.Volební účast byla 51,2 % 
Výsledek hlasování v našem okrsku :  
1. ČSSD      27 hl. 
2. VV        26 hL. 
3. KSČM   22 hl. 
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2.7.5  Volby do zastupitelstev obcí 
Dne 15 a 16. 10  se konaly volby do Zastupitelstev obcí 
Byla přihlášena 1 kandidátní listina  „Sdružení nezávislých kandidátů“ 
Ve složení : Václav Bodis,Jaroslav Škorvánek,Miroslav Gebert, 
Roman Ichnatolya,JaroslavMorávek,Karel Hanzlík,Miroslav Rébl 
Z možných 242 voličů přišlo do volební místnosti na OÚ 109 voličů.Z toho 101 hlasů bylo 
patných a 8 neplatných. Pořadí vleb: 
Václav Bodis  98 hl. 
Jaroslav Morávek 91 hl. 
Roman Ichnatolya 86 hl. 
Karel Hanzlík 84 hl. 
Pavel Gebert 84 hl. 
Miroslav Rébl 84 hl. 
Jarosla Škorvánek 83 hl. 
 
2.7.6 Ustavující zasedání 
9.11. od 17.00 proběhlo na obecním úřadě Ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva.Volba starosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním. Do funkce 
starosty obce byl zvolen p.Václav Bodis (7 hl ). Do funkce místastarosty by zvolen p. 
Jaroslav Škorvánek (7 hl ).  
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen p. Roman Ichnatolya 
Předsedou finančního výboru byl zvolen p. Karel hanzlík 
 
2.7.7 Dárci krve 
25.11. Byly v Tachově našim občanům  předány stříbrné plakety za bezplatný odběr 
krve.Starosta obce Sytno následně dárcům poděkoval a předal jim malou odměnu. Odměnu 
za stříbrnou plaketu dostala pí. Ludmila Hrubá a p. Michal Pálka 

 
                      
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň měla naše obec v roce 2010 
dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov, provozováno v budově čp. 13, 
Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 
 
3.2.2. Pohostinství 
Restaurace U Hárva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Petr Tregler 
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3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina, která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Miroslav Hrad 
 
5.0 Kultura a sport 
   
5.1. Novoroční přípitek 
1.1.2010 Novoroční přípitek s ohňostrojem se konal již po páté a opět se přišlo podívat 
mnoho občanů ze Sytna i okolí. 
 
5.2. Stavění máje 
30.4. Se již tradičně stavěla májka a opékaly  se buřty. 
 
5.3. Rybářské závody 
Dne 5.6. uspořádal místní rybářský spolek Slunka rybářské závody.  
Zůčastnilo se 38 rybářů. 
Pořadí : 
1. Vladimír Opiela  1459 cm ryb 
2. Miroslav Harant 682 cm ryb  
3. Jindra Kořan  572 cm ryb 
Děti 
1.Denis Šedivý  349 cm ryb 
2.Jan Kriška  98 cm ryb 
3.Václav Mikulanda 72 cm ryb 
Po vyhlášení vítězů začalo losování tomboly,které se zúčastnilo mnoho  obyvatel Sytna  
i přespolních.  První cenu (selátko) vyhrála Marie Blešová ze Stříbra. 

  
 
5.4. Oslavy 895 let od první písemné zmínky o obci Svatoaloiská pouť (dětské hřiště) 
Oslavy se konaly 18 – 20.6.2010 
Již v pátek se sešlo mnoho milovníků country hudby v restauraci u Hárva. Od 20.00 zahrála 
kapela „Profýci“ 
V sobotu  od 11.00 na sportovním hřišti zahrála divadelní společnost „Divoch“ ze Stříbra 
hudební pohádku „Honza není na draka“. Přítomné děti dostali volnou poukázku na 
pouťovou atrakci,malé občerstvení a mohli se projet na koních p.Kinkala ze Svinné. Od 
12.00 pokračovala oslava vystoupením kapaly „ŠVEJK BAND“,která zahrála staropražské 
písničky,kuplety a dobové šlágry. 
Ve 13.00 starosta obce Václav Bodiš slavnostně zahájil oslavy,přivítal hosty a předal dárek 
a kytičku nejmladší občance Sytna. Spolek SHŠ Kargen během odpoledne předvedl historický 
šerm a ukázku palby střelných zbraní a 
po 22 hod. uskutečnily ohňové vystoupení. 
V 15.00 začala soutěž „SYTENSKÁ BEČKA“ závod byl měřený na čas a hodnotil se také 
umělecký dojem,válení sudu,převoz pivních beden a slalom s trakařem.Vítězové si odnesly 
hodnotné pivní ceny. 
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Muži: 
1.p.Kastelán (SHŠ Kargen Staňkov)  
2.p.Toman (SHŠ Kargen Staňkov) 
3.p.Proper R. (Sytno) 
Ženy: 
1.Morávková Marie (Sytno) 
2.Cibuzarová Iveta (Sytno) 
3.Loblová Edita (Sulislav) 
Umělecký dojem: 
Pranter Jiří,Hudáková Monika,Brůhová Lucie  
Výherci dostali poukázky na večeři v restauraci U Hárva 
Od 17.00 zahrála Hard American country music kapela „Na starý kolena band“ Ve 20.00 
vše rozparádila a roztančila taneční hudba „AMATI BAND“ 
Ve 23.00 proběhla veliká LASER SHOW 
V neděli od 13.00 zahrála dechová hudba „AMÁTOVKA“ 
 
5.5. Fotbalové utkání 
7.8. proběhlo fotbalové utkání o putovní pohár mezi obcí Sytno a Sulislav.Utkání se hrálo 
v rámci Sulislavské pouti.Hrálo se na podmáčeném hřišti s velkými loužemi a za vydatného 
deště.Utkání bylo pro nepřízeň počasí zkráceno.Vyrovnaný zápas (3:3) vyhráli Sytenští po 
penaltách (6:4).Všichni byli rádi,že se utkání obešlo bez zranění. 
 
5.6. Mikulášská nadílka 
4.12.  od 16.30 ve společenském sále zahrál divadelní spolek „Divoch“ pro děti a rodiče 
pohádku „O vnešené ježibabě“ Přišlo de podívat 30 dětí ze Sytna i okolí. Po pohádce přišel 
Mikuláš,anděl a čerti. Děti i přes slzičky  řekly krásné básničky a dostaly od Mikuláše 
balíčky,které poskytla obec. 
Za nejlepší básničku dostala ještě jeden balíček navíc tříletá Šárka Hradová.Poté 
následovala malá diskotéka,kde si za nejlepší tanec odnesl cenu Miroslav Hrad ml. a Jana 
Prokopová ml. 
 
5.7. Vepřové hody  
11.12 se konaly od 10.00 na návsi vepřové hody.účastníci si mohly pochutnat na teplé 
polévce,guláši a smažou.Pro zahřátí se podával svařák a punč.Lidé si mohli koupit 
jitrnice,jelita,tlačenku a další masné výrobky.K tanci a poslechu zahrála Amátovka. 
 
5.8. Setkání seniorů 
18.12. se sešli zastupitelé obce s místnimi seniory. Po úvodním slovu starosty se slavnostním 
přípitkem vystoupili plzenští herci s pořadem pod názvem „Pisničky Josefa Švejka aneb 
procházka po Rakousku Uhersku“  Poté následovala volná zábava,kde k tanci a poslechu 
zahrál p.Tříska z Podbořan.V průběhu večera byla vylosována tradiční tombola,kde hlavní 
cenu (vánoční balíček) vyhrál  Imrich Bodiš.Pro seniory bylo připraveno bohaté občerstvení. 
  
 
 
5.9.Turnaj v šipkách o pohár starosty 
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20.12.  se konal turnaj v šipkách o pohár starosty obce Sytno. Turnaj se hrál v restauraci U 
Hárva. Turnaj byl zahájen v odpoledních hodinách a ukončen byl kolem 21 hod.Vítězem se 
stal Pavel Petrů. Další pořadí Ivan Urban a Radek Proper. 
 
5.10. Prodej Vánočního kapra 
23.12.od 13.00 začal prodej Vánočního kapra o který se postarali členové rybářského spolku 
Slunka. Bylo prodáno 40 ks kapra.Nechybělo občerstvení a z reproduktorů zazněly Vánoční 
koledy. 
 
5.11. Vánoční turnaj ve stolním tenise 
26.12.2009 se konal již pátý ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise.Ve společenském 
sále se sešlo 15 neregistrovaných hráčů v mužské a 10 neregistrovaných hráček v ženské 
kategorii. 
Pořadí  muži:  
1.místo p.Trnka  
2.místo p.M.Samec 
3.místo p.Poucha 
Pořadí ženy: 
1.místo P.Tyrzická st. 
2.místo M.Hradová 
3.místo L.Hrubá 
O občerstvení se postaral pan M.Samec a paní L. Samcová. Ceny zajistila obec. 
 
6.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
6.1. Spolek rybářů Slunka 
V obci i nadále pracoval rybářský spolek „SLUNKA“ 
Předsedou byl pan Pavel Gebert  ml. 
 
6.2. Hokejový oddíl  HC Chaos Sytno 
Hokejisté hrají  ligovou soutěž (NHL Plzeň) 
Sezona 2010-2011  NHL Plzeň 6. místo 
Mužstvo má cca 30 hráčů 
Vedoucím mužstva byl pan Vlastimil Hárvilla ml. 
 
6.2. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v obecní budově č.p. 37 (MŠ) .Knihovnicí byla paní 
Kavalírová  Jiřina 
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 Kronika obce Sytno 
2011 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
80 let Francouzová Ludmila (č.p.53 ) 
75 let Brožíková Marie (č.p.53 ) 
70 let Bodiš Imrich (č.p.58),Gebert Pavel (č.p.57),Lis Jan (č.p.57),Vrátníková Anna (č.p.56) 
65 let Průcha Miroslav (č.p.15),Štěrbová Jana(č.p.59) 
60 let Luxová Marie(č.p.48),Rousová Anna(č.p.53) 
    
1.2. Narození 
Škorvánková Natálie  1.11.2011 (č.p.54) matka Červená Martina 
             
1.3. Úmrtí 
Bukovsý František  9.1.2011 (77 let) (č.p.54, přechodně na č.p.19 ) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
Štěpková Kateřina,roz Kavalírová  19.3.2011 (č.p.56) 
Štěpka Karel 
Řezníček Luboš  23.7.2011 (č.p.56) 
Řezníčková Jana 
 
1.5. Rozvedená manželství 
žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
12.1.2011 Kozáková Iveta z Bezvěrova do č.p. 60 
27.4.2011 Schoř Antonín a Schořová Věra  z Bykoše do č.p. 54 
9.8.2011 Řezníčková Jana  z Kostelce do č.p. 56 
9.8.2011 Toušová Kristýna  z Kostelce do č.p. 56 
13.10.2011 Decsiová Jiřina ze Svojšína do  č.p. 54 
22.12.2011 Hanzlík Karel ml z Horních Kozolup do  č.p. 69 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
21.2.2011 Houžvička Lukáš  z č.p. 61 do Plzně 
28.3.2011 Ščepková Kateřina z č.p. 56 do Cebiv 
14.3.2011 Miroslav Hájek  z č.p. 60 do Sulislav 
13.6.2011 Kasarová Adéla ml.,Kasarová Adéla st., Kasarová Sofia z č.p. 61 do Hvozdu 
 
1.8. Stěhování v rámci obce 
7.4.2011 Samec Michal z č.p. 56 do č.p 61  
16.6.2011 Julius Nistor,Samuel Nistor ,Irena Gabčová z č.p. 35 do č.p. 72 (úřední adresa) 
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1.9.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2011 
Muži : 229 
Ženy : 145 
Celkem : 374 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2011  
Muži : 201 
Ženy : 145 
Celkem : 346 
 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
 
2.0.  Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každý čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, 
Jaroslav Morávek, Karel Hanzlík  
 
Konalo se 8 zasedání zastupitelstva obce a 1 ustavující zasedání 
 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy 
o pracovní činnosti 
 
 
 
 
 
2.2. Hospodaření obce   
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2011 
Rozpočet na rok 2011 byl schválen ve výši                                          2 477 000,00 Kč                                      
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2011 byly v celkové výši              3 006 816,18 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2011 byly v celkové výši             3 026 024,98 Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2011 skončil se zůstatkem    -806 190,00 Kč 
Saldo kryto z rezerv obce z minulých let 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2011                                        1 376 339,10 Kč   
Jmění  účetní jednotky k 31.12.2011                                                   9 040 510,63Kč                                              
Finanční prostředky byly v roce 2009 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
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2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 24,00 Kč/m2 
Cena stočného 10,00 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy a údržba  
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín. Obec zajišťovala prodej 
svozových známek za cenu: 
Roční  1 x týdně  2257 Kč 
Roční 1x14 dní    1522 Kč 
Sezonní               1856 Kč 
 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden dne 9.4. Celkové náklady 
za odvoz těchto odpadů 15 721 Kč. Podzimní sběr byl proveden dne 24.9 - náklady za 
odvoz těchto odpadů 12 509 Kč 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1.Oprava sociálního zařízení  na OÚ 
Od 11.4 proběhla oprava sociálního zařízení v budově OÚ. Oprava si vyžádala tyto práce: 
(vodovodní rozvody,nové obklady a dlažby,ohřívač vody, nové vybavení toalet,nové zárubně 
a dveře) 
Opravu provedla firma INTEX stavební společnost Plzeň. Celkové náklady 223 436 Kč. 
Vše bylo hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.2.Výměna dveří a oken v budově OÚ 
Ve stejném termínu (od 11.4) byla v budově  OÚ provedena výměna vchodových  
dveří a oken. Výměnu provedla firma  M Plastová okna. Celkové náklady 65 000 Kč. 
Vše bylo hrazeno z obecního rozpočtu. 

 
2.6.3. Nová lávka přes vodní tok   „Silver Bridge“ 
20.3. byla položena nová lávka přes potok,který dělí cestu do dvora,kde se shromažďuje 
kompostovatelný zelený odpad. Lávku položili ve svém volném čase zastupitelé obce. 
Lávka byla opatřena stříbrným nátěrem a proto tedy  „Silver Bridge“ 
Náklad byly pouze na pořízení materiálu a to cca 5 000 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu 
 
2.6.4. Výměna okapů na budově č.p. 37 (bývalá školka) 
Koncem října provedla firma Homolka  výměnu okapů a svodů na budově č.p. 37 
Celkové náklady 25 000 Kč. 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
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2.6.5. Oprava komunikace v horní části obce  p.p.č 1489 
25.5 byla zahájena oprava komunikace v horní části obce a to položením nového asfaltového 
povrchu.Bylo opraveno 350 m komunikace.Opravu provedla firma PROMONASTA s.r.o. 
Celkové náklady na opravu 786 407 Kč.  
Vše hrazeno z rozpočtu obce. Akce dokončeno v polovině června 2011 
 
2.6.6. Nové herní prvky na hřišti 
7.3. byly zabudovány nové herní prvky na dětském hřišti.Jednalo se o 3 ks pružinových 
houpaček (mořský koník)  Pořízeno z dotace PSOV Plzeňského kraje (žadatel Stříbrský 
region) Celkové náklady na pořízení 51 228 Kč. Spoluúčast  naší obce 21 228 Kč. 
Houpačky ve svém volném čase zabudoval pan Oldřich Vrzal a  pan Imrich Bodiš oba 
občané Sytna z č.p. 58 
 
2.6.7. Nové nůžkové stany 
V květnu 2011 dostala obec 2 ks nůžkových stanů 3x5m. Stany byly pořízeny v rámci 
projektu Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce (Mas Český Západ). Obec se 
podílela částkou 13 864 Kč. 
 
2.7. Ostatní 
 
2.7.1. Ostatní organizace 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu a MAS Český západ   
 
2.7.3 Výlov rybníka 
Dne 5.11. členové Stříbrského rybářského svazu lovili Sytenský rybník. Přišlo se podívat 
velké množství diváků. Někteří si i kapra koupili. Cena za 1kg byla 60 Kč. 
 
                  
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň 
měla naše obec v roce 2011 dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov 
Prodejní doba pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 8.00 do 10.30 hod. 
 
3.2.2. Pohostinství 
Restaurace U Hárva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
Penzion Bystrouška čp. 19, majitel Petr Tregler 
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3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina, která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Miroslav Hrad 
 
5.0 Kultura a sport 
   
5.1. Novoroční přípitek 
1.1.2011 od 17.00 se občané Sytna a okolních obcí sešli u hřiště na tradiční Novoroční 
přípitek s ohňostrojem.Starosta obce zhodnotil práci zastupitelů v roce 2010 a popřál vše 
nelepší do roku 2011.Po rozdání sektu začal za doprovodu hudby očekávaný 
ohňostroj.Někteří vypustili do nebe lampiony štěstí,které i přes silný vítr vzlétly.  
 
5.2. Stříbrské ostrůvky (kulturní dům Vranov) 
19.2. se konal první ples „STŘÍBRSKÉ OSTŮVKY“ ,který zahrnuje oce 
Sytno,Sulislav,Lhota a Vranov. První ples pořádala obec Sulislav.K tanci zahrála kapela 
Amati Band ze Stříbra.Pro účastníky plesu byla zajištěna autobusová doprava.Pořadatelé 
připravili dámskou volenku a tombolu.Hlavní cenou byl LCD televizor,který vyhrál pan 
Pavel Frei..Jedním z bodů programu byl tanec mazurka.Štafetu dalšího plesu převzala naše 
obec. 
 
5.3. Stavění máje 
30.4.  Ani letos nechybělo stavění májky a opékání buřtů.Májka se hlídala až do ranních 
hodin. 
 
5.4. Svatoaloiská pouť 
17.6.  ve 20.00 zahrála v restauraci u „Hárva“ country kapela Profýci 
18.6. začala pouť již ráno v 10.00 fotbalovým utkáním o putovní pohár  
(OÚ Sytno – OÚ Sulislav)  Po nerozhodném stavu 5:5 se kopaly penalty,které vyhrála 
Sulislav 6:5. Ve 13.00 zahrál divadelní spolek „ Jezírko Plzeň“ úsměvnou strašidláckou 
pohádku s názvem „Strašidlo Bublifuk“. Od 14.00 byla pro návštěvníky připravena dechová 
hudba „Amátovka“. V 16.00 začala v dešti soutěž  Sytenská bečka. Startovalo 16 mužů  
a 9 žen.Soutěžící  museli v co nejkratším čase překonat válením soudku lávku a s rudlíkem 
převézt bedny od piva.Na trakaři se soudkem projeli slalom až do cíle. Pro vítěze byl 
připraven soudek piva,diplom  a krásné pivní ceny. 
Muži:                             Ženy: 
1.Samec Michal             1.Ichnatolyová Lucie       
2.Poláček Tomáš           2.Morávková Marie 
3.Čenšák Josef              3.Loblová Edita 
4.Petrů Pavel               4.Loukotová Petra 
 
Od 17.00 vystřídala dechovku country kapela „Repetenti“ Ve 20.00 začala pouťová taneční 
zábava,kde k tanci a poslechu zahrála skupina „Amati Band“ 
Po oba dny byly pro děti v provozu houpačky,kolotoč,skluzavka a další pouťové atrakce. 
Pan Václav Vrátník (sponzor akce) rozdal dětem balíčky se sladkostmi.Pan Kinkal ze 
Svinné  provezl děti na koních.Děti také obdrželi od obce volnou poukázku na pouťovou 
atrakci. 
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5.5. Neckyáda 
23.7. pořádal rybářský spolek „Slunka“Neckyádu. 
Na malém rybníčku se soutěže zúčastnila 3 krásna plavidla. 
Plavidlo „AL-KAKAIDA“ ve složení: Marie Morávková ml.,Jaroslava Morávková a Jana 
Škorvánková ml.  
Plavidlo  „PANKÁČ NA ČOPRU“ ve složení :Marie Morávková st.  
Plavidlo  „HECTOR BARBOSSA“ ve složení: Marek Strohschneider  
Členové spolku Slunka nainstalovali přes rybníček lávku na duších a soutěžící ji na čas 
přebíhali,tlačili kolečko se soudkem a přejížděli na kolech.Diváci obdivovali všechny, kteří 
skončili ve studené vodě.Protože bylo chladné počasí,tak byly pro děti připraveny disciplíny 
na suchu. Soutěže se zúčastnilo 9 dětí,5 žen a 5 mužů Na závěr sportovního dne proběhla 
tombola. První cenu vyhrála Marie Morávková st.(uzená kýta)  

 
 
5.6. Mikulášská nadílka 
3.12.  připravila obec pro děti Mikulášskou nadílku.Pro 23 dětí s rodiči a prarodiči zahráli 
pohádku o pekle,princezně a honzovi divadelníci z plzeňského spolku „Jezírko“ Po pohádce 
přišli čerti,Mikuláš a anděl.Děti přesto že se bály ,přednesly mnoho básniček a písniček. Za 
to pak dostaly balíčky.Na závěr se v rytmu taneční hudby vyhlásilo několik dobrých 
tanečníků.Diskotéka se líbila všem.  
 
5.7. Vepřové hody  
11.12 se konaly od 10.00 na návsi vepřové hody. Pro příchozí byl připraven prodej a 
ochutnávka zabijačkových pochoutek. K dobré náladě a chuti zahrála Amátovka. 
 
5.8. Setkání seniorů 
16.12. byli pozváni senioři na tradiční „Vánoční posezení“ Na začátku přednesl starosta 
obce krátký projev a následoval přípitek.Hned po přípitku vystoupili plzenští prof. herci  
(Přemysl Kubišta al.Švejk) s představením „Setkání s úsměvem aneb život trpí hlouposti“ 
 Byl to pořad plný písniček a scének,aby se starší cítili mladší. Pak následovala volná 
zábava,kde k tanci zahrál pan Tříska. Nechybělo tradiční losování tomboly ,kde hlavní cenu  
„Sodastream“ vyhrála Jana Štěrbová. Sešlo se 41 seniorů. 
 
5.9.Turnaj v šipkách o pohár starosty 
20.12.  se konal turnaj v šipkách o pohár starosty obce Sytno. Turnaj se hrál v restauraci  
U Hárva. Turnaj byl zahájen v odpoledních hodinách. Ceny pro vítěze osobně předal 
starosta obce. 
Pořadí : 
1. Pavel Petrů.  
2.Michal Piksa  
3.Pavel Šmíd 
 
5.10. Prodej Vánočního kapra 
23.12. ve 13.00 hod. začal v budově OÚ prodej Vánočního kapra.Zájemci si mohli objednat 
rybu v místním obchodě předem.V kádi plavalo 60 ks ryb.Prodalo se 56 kaprů (79,-Kč/kg) 
Ostatní neprodaní kapři skončili v malém rybníčku. 
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5.11. Vánoční turnaj ve stolním tenise 
30.12. od 9.00 hod. ve společenském sále začal silvestrovský turnaj ve stolním tenise. 
Zúčastnilo se 17 mužů a 7 žen. 
Pořadí  muži:  
1.místo p.P.Špaček st. 
2.místo p.P.Kvarda ml. 
3.místo p. P.Špaček ml. 
Pořadí ženy: 
1.místo L.Hrubá 
2.místo J.Hrubá 
3.místo R.Kvardová 
O pořadatelství a občerstvení se postaral pan Michal Piksa. Ceny zajistila obec. 
 
6.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
6.1. Spolek rybářů Slunka 
V obci i nadále pracoval rybářský spolek „SLUNKA“ 
Předsedou byl pan Pavel Gebert  ml. 
 
6.2. Hokejový oddíl  HC Chaos Sytno 
Hokejisté hrají  ligovou soutěž (NHL Stříbro) 
Sezona 2011-2012  NHL Stříbro 2. místo 
Mužstvo má cca 30 hráčů 
Vedoucím mužstva byl pan Vlastimil Hárvilla ml. 
 
6.2. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v obecní budově č.p. 37 (MŠ) .Knihovnicí byla paní 
Kavalírová  Jiřina 
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 Kronika obce Sytno 
2012 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 
75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 
70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),Palmová Anna (č.p.57)  
65 let Fusková Vlasta(č.p.57),HanzlíkJaroslav(č.p.58),Kampelsheimer Miroslav(č.p.61) 
Krev Josef (č.p.53),Šantora Jaroslav (č.p.4),Štěrba Josef (č.p.22),Žufan Josef (č.p.41) 
60 let Hájková Jarmila (č.p.60),Janouškovcová Irena(č.p.67),Kaplárová Věra (č.p.54) 
Šantorová Hana (č.p.4),Žufanová Hana (č.p.41) 
    
1.2. Narození 
Nedvědová Ella  13.8.2012 (č.p.72) matka Nedvědová Vendula 
             
1.3. Úmrtí 
Hrubý Josef  6.4.2012 (77 let) (č.p.57) 
Šiman Vladimír st. 26.6.2012 (79 let) (č.p.53) 
Šantora Jaroslav st. 13.7.2012 (65 let) (č.p.4) 
Štěrbová Terezie 2.9.2012 (94 let) (č.p.22) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
žádná 
 
1.5. Rozvedená manželství 
žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
3.1.2012 Nykles Pavel z Prahy do č.p. 5 
12.1.2012 Loge  Daniel  z Bezvěrova do č.p. 54 
17.1.2012 Kozák Robert  z Bezvěrova do č.p. 54 
19.1.2012 Decsi Ladislav st. ze Svojšína č.p. 54 
2.2.2012  Decsi Ladislav sml. ze Svojšína č.p. 54 
5.4.2012 Piksa Michal z Plzně do  č.p. 60 
4.9.2012 Sýkora Pavel z Kšic do č.p. 61 
4.12.2012 Sýkorová Kateřina z Kšic do č.p. 61 
27.9.2012 Beneš Pavel ze Stříbra do č.p. 61 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
9.1.2012 Kaucký Bohuslav z č.p. 5 do Plzně 
9.2.2012 Haišmanová Kristýna z č.p. 5 do Plešnic 
9.2.2012 Cimická Pavlína  z  č.p. 5 do Plešnic 
14.3.2012 Urban Pavel ml. z č.p.57 do Dolní Suchá 



2 
 

23.7.2012 Čonková Eva st. z č.p. 54 do Plzně 
5.11.2012 Morávek Miloš ml. z č.p.60 do Sulislav 
11.10.2012 Prokop Pavel,Prokopová Lucie,Prokopová Sarah  z. č.p 60 do Vranova u Stříbra 
11.12.2012 Novotný Tomáš z č.p. 58 do Plzně 
 
1.8. Stěhování v rámci obce 
27.8.2012 Petrů Pavel z č.p. 55 do č.p. 72 (úřední adresa) 
27.8.2012 Loukota Lukáš z č.p. 55 do č.p. 72 (úřední adresa) 
 
 
1.9.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2012 
Muži : 201 
Ženy : 145 
Celkem : 346 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2012 
Muži : 201 
Ženy : 145 
Celkem : 346 
 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
 
2.0.  Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každé úterý a čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58,  
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61. 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, Jaroslav 
Morávek, Karel Hanzlík  
 
Konalo se 8 zasedání zastupitelstva obce a 1 ustavující zasedání 
 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy o 
pracovní činnosti 
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2.2. Hospodaření obce   
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2012 
Rozpočet na rok 2012 byl schválen ve výši                                          2 660 400,00 Kč                                      
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2012 byly v celkové výši              3 239 256,68 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2012 byly v celkové výši             4 009 385,33 Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2011 skončil se zůstatkem    -770 1128,65Kč 
Saldo kryto z rezerv obce z minulých let 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2012                                            606 210,45 Kč   
Jmění  účetní jednotky k 31.12.2012                                                   9 040 510,63Kč                                              
Finanční prostředky byly v roce 2012 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
 
2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 24,00 Kč/m2 
Cena stočného 10,00 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy a údržba  
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín. Obec zajišťovala prodej 
svozových známek za cenu: 
Roční  1 x týdně  2257 Kč 
Roční 1x14 dní    1522 Kč 
Sezonní               1856 Kč 
 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden dne 21.4. Podzimní sběr byl 
proveden dne 22.9. 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1.Výstavba bezbariérového propojení obce 
Začátkem října byla zahájena výstavba bezbariérového propojení obce. Jednalo se o novou 
výstavbu chodníků v zámkové dlažbě v celkové délce 250 m. Byla přesunuta a vybudována 
nová autobusová zastávka směr Plzeň. Nově také vznikly vjezdy k obytným domům. 
Výstavbu provedla firma PROMONASTA s.r.o, která předložila nejnižší cenovou nabídku za 
provedené stavební práce. Celkové náklady 1 300 000 Kč. Obec požádala o investiční dotaci z 
PSOV Plzeňského kraje a ta činila 300 000 Kč. Ostatní náklady byly hrazeny z obecního 
rozpočtu. 
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2.6.2. Výstavba a oprava vodovodu 
Pod nové chodníky byl položen nový vodovodní řád a bylo na něj připojeno 8 nemovitostí 
Vrty pro potrubí provedla firma PROTLAKY PLZEŇ  a  ostatní práce (výkopy,spojení 
potrubí,přípojky,vodovodní šachty a uzávěry) provedla firma STAVPRO Kladruby. 
Celkové náklady 900 000 Kč. Vše hrazeno z rozpočtu obce. 

 
2.6.3. Oprava střech na obecní budově  č.p. 37 
7.9. byla provedena oprava střechy nad soc. zařízením v obecní budově č.p.37 
Opravu provedla firma Homolka. 
Celkové náklady 25 000 Kč. 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.7. Ostatní 
 
2.7.1. Ostatní organizace 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu a MAS Český západ   
 
2.7.2. Volby do zastupitelstev krajů 
12-13.10 se v obci konaly volby do zastupitelstev krajů.K volbám přišlo 84 voličů z celkového 
počtu 246. Celkové pořadí: 
1.ČSSD 
2.KSČM 
3.ODS 
 
2.7.3 Výlov rybníka 
13.10.  se konal tradiční výlov Sytenského rybníka (Stříbrský rybářský svaz ) 
               
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň 
měla naše obec v roce 2012 dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím Jednota Tachov 
Obchod byl dán do pronájmu občanovi Vietnamské národnosti 
Prodej byl zajišťován i v sobotu a neděli. 
 
3.2.2. Pohostinství 
Restaurace U Hárva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
 
3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina, která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Miroslav Hrad 
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5.0 Kultura a sport 
   
5.1. Novoroční přípitek 
1.1.2012 od 17.00 se opět konal Novoroční přípitek s ohňostrojem.Sešlo se mnoho místních i 
přespolních,aby si popřáli vše nejlepší do nového roku.Starosta obce V.Bodiš  po proslovu 
vyzval všechny,aby si se sklenkou sektu užili ohňostroj.   
 
5.2. Stříbrské ostrůvky (kulturní dům Vranov) 
11.2. se konal II.ples „STŘÍBRSKÉ OSTRŮVKY“ ,který pořádala naše obec.K tanci a 
poslechu zahrála hudební skupina Amati Band. Ples zahájil starosta V.Bodiš a předal 
pořadatelskou štafetu starostce obce Vranov  M.Svobodové. Ve 20.30 hod. byl zahájen prodej 
tomboly ve které byla hlavní cena horské kolo,která vyhrála Michaela Strohschneiderová  ze 
Sulislavi.Ve 22.00 hod. následovalo taneční vystoupení  divadelního spolku Divoch ze 
stříbra.Nechyběla dámská volenka od 23.00 hod.Posledním tancem ve 2.00 ráno byl ples 
ukončen. 
 
5.3. Stavění máje 
30.4.  proběhlo tradiční stavění májky a opékání buřtů. Traktor na stavění máje a dovoz dřeva 
zajistil p. Jaroslav Hanzlík. 
 
5.4. Svatoaloiská pouť 
Pouť byla zahájena 22.6. na terase v restauraci u Hárva. Plné terase lidí zahrála country 
kapela Profýci. Druhý den od 8.00 hod obec probudila dechovka „Amátovka“ ,která prošla 
celou obec a probouzela naše občany písničkou.Od 13.00 hod. byla ve stanu na sportovním 
hřišti připravena pohádka pro děti „O popelce a ztraceném střevíčku“, kterou zahrál divadelní 
spolek  „Divoch“ ze Stříbra.Po skončení pohádky dostali děti zdarma poukázku na atrakce a 
balíček sladkostí od jednoho ze sponzorů,kterým byl  p. Václav Vrátník ze Sytna.  
V 15.00 hod. zahrála dechová hudba „Nýřaňanka“.   
Od 17.00 hod. začala na hřišti soutěž o sytenskou bečku,které se zúčastnilo 13 žen a 11 
mužů. Hlavní cenou byl soudek  piva.Za umělecký výkon si cenu odnesla Monika Hudáková 
a Jiří Brožík,kteří získali poukázku do restaurace „U Hárva“ 
Pořadí stupňů vítězů: 
Muži:                             Ženy: 
1.Čenčák Josef                  1.Ichnatolyová Lucie       
2.Škrdlant Petr                 2.Hájková Martina 
3.Bouzek David               3.Loukotová Petra 
4.Plešinger Jaroslav         4.Vraná Petra 
 
Od 17.00 se představila country kapela „Starší páni“ Ve 20.00 nastoupila na podium skupina 
„Amati Band“ a začala taneční zábava. 
Po oba dny byly pro děti v provozu houpačky,kolotoč,skluzavka a další pouťové atrakce. Pan 
Václav Vrátník (sponzor akce) rozdal dětem balíčky se sladkostmi.Pan Kinkal ze Svinné  
provezl děti na koních.Děti také obdrželi od obce volnou poukázku na pouťovou atrakci. 
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5.5.Hry bez hranic ve Vranově 
28.7. pořádala obec Vranov „Hry bez hranic“  
Na hrách se sešli účastníci obcí Vranov,Svinná,Sytno,Sulislav a Lhota. 
Do soutěží za naší obec nastoupil Václav Bodis,Roman Ichnatolya,Marian Kaplár,Jaroslava 
Ichnatolyová,Marie Morávková st. a Marie Morávková ml. Naše družstvo skončilo na 4 
místě. 
 
5.6.Fotbalové utkání o putovní pohár (Vavřineská pouť) 
4.8. v obci Sulislav se odehrálo fotbalové utkání o putovní pohár mezi obcí Sulislav a Sytno. 
Utkání bylo odehráno na hřišti Sokola Sulislav. Utkání se rozhodlo až na pokutové kopy,kde 
zvítězilo mužstvo z naší obce.Za naší obec nastoupili tito hráči: 
Václav Bodis,Miroslav Rébl,Roman IchnatolyaKarel Hanzlík,Jaroslav Morávek,Marian 
Kaplár,Petr Kvarda ml.,Jaroslav Plešinger,Vlastimil Harvilla st. 
 
5.7. Rybářské  a střelecké závody  
20.10. pořádal rybářský spolek „Slunka“závody na lov pstruhů a po skončení následovala 
soutěž ve střelbě z praku a střelba ze vzduchovky. Jako střelivo do praku byly použity žaludy 
(plné kolečko) které vlastnoručně nasbíral  pan Oldřich Vrzal. Střelbu z praku vyhrál  pan 
Jaroslav Hanzlík a střelbu ze vzduchovky pan Jan Považanec. 
 
5.8. Mikulášská nadílka 
6.12.  starosta obce Václav Bodis  přivítal  děti na Mikulášské nadílce,která se konala ve 
společenském sále. Pro 15 dětí s rodiči a prarodiči bylo připraveno několik soutěží a malování 
obrázků. Celou soutěž moderoval p. Roman Ichnatolya. Po soutěžích přišel Mikuláš s čerty a 
andělem a rozdal dětem dárky. Následovala diskotéka,kde si děti zatancovali a byl také 
vyhlášen nejlepší tanečník. 
 
5.9. Vepřové hody  
8.12 se konaly od 10.00 na návsi vepřové hody. Pro příchozí byl připraven prodej a 
ochutnávka zabijačkových výrobků. Nechyběla ani bohatá tombola,kde si první cenu odnesla 
Milena Tůmová. K dobré náladě zahrála Amátovka. 
 
5.10. Setkání seniorů 
14.12. se konalo vánoční posezení se seniory. Sešlo se celkem 38 seniorů.Po úvodním proslovu 
starosty obce vytvořil bohatý program lidových písní a instrumentálních skladeb doplněný 
průvodním slovem „Plzeňský MLS“(malý lidový´ý soubor)  
Pak následovala volná zábava,kde k tanci zahrál pan Tříska. Proběhlo také tradiční losování 
tomboly ,kde hlavní cenu (sadu nožů)vyhrála Vlasta Bouzková 
 
5.11.Turnaj v šipkách o pohár starosty 
15.12.  byl uspořádán turnaj v šipkách o pohár starosty obce Sytno. Vše se odehrálo 
v restauraci U Hárva. Ceny pro vítěze osobně předal starosta obce. 
Pořadí : 
1. Miloš Morávek st.  
2.Michal Piksa  
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3.Zdeněk Škorvánek ml. 
 
5.12. Prodej Vánočního kapra 
23.12. ve 13.00 hod. začal v budově OÚ prodej Vánočního kapra.O usmrcení a kuchání kapra 
se postaral Miloš Morávek ml. Bylo připraveno malé občerstvení a podával se tradiční 
svařáček. Akci uspořádal rybářský spolek  „Slunka“ Sytno. 
 
5.13. Vánoční turnaj ve stolním tenise 
22.12. od 9.00 hod. se ve společenském sále začal vánoční turnaj ve stolním tenise.  
Pořadí  muži:  
1.místo p.V.Trnka ml. 
2.místo p. p.V.Trnka st. 
3.místo p. T.Mráček 
Pořadí ženy: 
1.místo L.Hrubá 
2.místo M.Hradová 
3.místo J.Hrubá 
 
6.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
6.1. Spolek rybářů Slunka 
V obci i nadále pracoval rybářský spolek „SLUNKA“ 
Předsedou byl pan Pavel Gebert  ml. 
 
6.2. Hokejový oddíl  HC Chaos Sytno 
Hokejisté hrají  ligovou soutěž  NHL Stříbro a NHL Plzeň 
Sezona 2012-2013  NHL Stříbro 1. Místo 
Sezona 2012-2013  NHL Plzeň semifinále 
Mužstvo má cca 30 hráčů 
Vedoucím mužstva byl pan Vlastimil Hárvilla ml. 
 
6.2. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v obecní budově č.p. 37 (MŠ) .Knihovnicí byla paní 
Kavalírová  Jiřina 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 Kronika obce Sytno 
2013 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
75 let Budková Věra (č.p.54 ),Kubíček Ladislav (č.p.63),Sládek Josef (č.p.49), 
Kavalírová Věra (č.p.55) 
70 let Vrátníková Zdeňka (č.p.52),Gebertová Věra (č.p.57)  
65 let Vrzalová Jana (č.p.58),Řezníčková Jitka (č.p.33),Kampelsheimerová Eva (č.p.61), 
Hrad Miroslav (č.p.42) 
60 let Škápik Jozef (č.p.5),Hovorková Marie (č.p.53),Jandová Libuše (č.p.24), 
Tobrmanová Milena (č.p.46) 
    
1.2. Narození 
Piksová Adéla  4.7.2013 (č.p.60) matka Morávková Jaroslava 
Paluchová Barbora 23.8.2013 (č.p.62) matka Paluchová Monika 
             
1.3. Úmrtí 
Harantová Marie  3.6.2013 (70 let) (č.p.64) 
Zdvořanová Marie  18.11.2013 (86 let) (č.p.53) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
Paluchová Monika roz.Hrůzová – Paluch Radek 20.4.2013 
Svatební hostina byla ve společenském sále (školka) 
 
1.5. Rozvedená manželství 
Urbanová Naděžda – Ivan Urban 11.11.2013 
Strnadová Julie – Tomáš Strnad 8.8.2013 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
8.1.2013 Řepišová Miloslava ze Stříbra do č.p. 78 
4.2.2013 Dužda Milan z Plané do č.p.61 
19.3.2013 Varousová Veronika ze Stříbra do č.p.61 
19.3.2013 Varous Alex(Rak) ze Stříbra do č.p.61 
25.4.2013 Paluchová Monika z Kladrub do č.p. 62 
16.5.2013 Decsi Robin ze Záchlumí do č.p.54 
16.8.2013 Šmat Antonín ze Stříbro do č.p.5 
31.10.2013 Luxová Ilona ze Stříbra do č.p.48 
31.10.2013 Laudát Libor ze Stříbra do č.p. 48 
30.12.2013 Rulíková Aneta ze Lhoty do č.p.60 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
7.1.2013 Bujňáková Rozálie z č.p. 61 do Starý Plzenec 
7.1.2013 Serdžik Nikolas z č.p. 61 do Starý Plzenec 
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14.1.2013 Míčkova Anna z č.p. 56 do Sulislav 
14.1.2013 Míčka Karel z č.p. 56 do Sulislav 
28.1.2013 Turková Ivana z č.p.54 do Stříbra 
18.3.2013 Bartošová Danuška z č.p.61 do Rotava 
23.9.2013 Loukotová Petra z č.p.55 do Stříbra 
25.9.2013 Bartoš Lukáš z č.p.60 do Kostelce 
15.10.2013 Trochová Marta zč.p.61 do Stříbra 
20.11.2013 Decsi Robin z č.p. 54 do Stříbra 
18.11.2013 Horová Natálie z č.p.61 do Plzně 
18.11.2013 Horová Jana z č.p.61 do Plzně  
 
 
1.8. Stěhování v rámci obce 
16.5.2013 Morávková Jaroslava z č.p.23 do č.p.60 
9.7.2013 Réblová Mirka z č.p.54 do č.p.56 
9.7.2013 Rébl Tomáš z č.p.54 do č.p.56 
9.7.2013 Rébl Miroslav st. z č.p.54 do č.p.56 
30.12.2013 Proper Roman z č.p.56 do č.p.60 
 
1.9.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2013 
Muži : 201 
Ženy : 145 
Celkem : 346 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2013 
Muži : 200 
Ženy : 144 
Celkem : 344 
 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
 
2.0.  Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každé úterý a čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58 
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, Jaroslav 
Morávek, Karel Hanzlík  
 
Konalo se 10 zasedání zastupitelstva obce  
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Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy o 
pracovní činnosti 
 
 
2.2. Hospodaření obce   
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2013 
Rozpočet na rok 2013 byl schválen ve výši                                          2 657 400,00 Kč                                      
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2013 byly v celkové výši              3 547 050,00 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2013 byly v celkové výši              2 827 210,00 Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2013 skončil se zůstatkem   + 719 840,00 Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2013                                            1 264 809,73 Kč   
Jmění  účetní jednotky k 31.12.2013                                                     8 987 001,77 Kč                                              
Finanční prostředky byly v roce 2013 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
 
2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 24,00 Kč/m2 
Cena stočného 10,00 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Byl položen nový kabel v nové zástavbě RD v délce 100m a bude připraven pro napojení 
nového VO. Provedeny drobné opravy a údržba  
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín. Obec zajišťovala prodej 
svozových známek za cenu: 
Roční  1 x týdně  2257 Kč 
Roční 1x14 dní    1522 Kč 
Sezonní               1856 Kč 
 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden dne 20.4.  Podzimní sběr byl 
proveden dne 14.11.Jarní sběr 12 406 Kč. Podzimní sběr 12 143 Kč 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1.Oprava prostoru před budovou OÚ a úprava vjezdů na hl. komunikaci 
Začátkem května byla zahájena oprava plochy před budovou OÚ a úprava vjezdů na hlavní 
komunikaci.Byla opravena deska septiku a položená zámková dlažba.Oprava byla dokončena 
v červnu téhož roku.Celkové náklady 450 000 Kč. Vše hrazeno z rozpočtu obce. 
 
. 
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2.6.2. Prořez stromu a frézování pařezů 
Firma Marek provedla 26.11. na návsi prořez stromu a 23.5. frézování pařezu u budovy OÚ. 
Celkové náklady 10 019 Kč 

 
2.6.3. Položení nového kabelu pro VO  
10.9 došlo k položení nového kabelu pro nové veřejné osvětlení. ( RD p.V.Vrátník ) 
Práce provedla firma STAV  ELEKTRO 
Položeno 100 m kabele CYKY,zemnícího drátu a ochranné hadice 
Náklady 18 464,60 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.4. Zatrubnění části vodoteče,vybudování horské vpusti,revitalizace koryta 
V polovině listopadu provedla firma PROMONASTA stavební práce na vybudování 
zatrubnění části vodoteče,vybudování horské vpusti a revitalizace koryta.Jednalo se o 
práce,které byly provedeny u začátku kanalizační vpusti za budovou RD p.Řezníčka. 
Náklady 82 000 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
 
 
2.7. Ostatní 
 
2.7.1. Ostatní organizace 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu a MAS Český západ   
 
2.7.2. Blesková povodeň 
V odpoledních hodinách dne 10.června se vlivem přívalového deště a nasycení půdy okolních 
polích,naplnila a následně vylila umělá nádrž (rybníček) v katastru obce.Voda se rozlila do 
okolních zahrad a po místní komunikaci se dostala do části obce. Nejednalo se o plošné 
zaplavení obce,ale pouze o zaplavení částečné. V některých částech vystoupala voda do cca 80 
cm.Bylo zaplaveno 10 objektů z toho 1 domácnost(dům pí.Hanzalové) a také 8 studní.Dále 
byl poškozen a zcela ucpán propustek u Sytenského rybníka.Nebyla zraněna ani evakuována 
žádna osoba.K povodni byla přivolána jednotka HZS ,JSDH Stříbro a policie ČR. Celkové 
škody na obecním majetku činily cca 200 tis.Kč. Přívalová voda se také dostala do obce 
Sulislav, kde jeden z rybníků neudržel velké množství vody a následně přetekl. 
 
 
2.7.3. Volba prezidenta republiky 
11. -12.1 a 25.-26.1 se v obci konaly volby prezidenta republiky,K volbám přišlo v prvním 
kole 132 voličů z celkového počtu 244. Vítězem voleb v obci se stal Miloš Zeman,který získal 
80 hlasů.Na druhém místě zůstal Karel Schwarzenberg ,který získal 33 hlasů.Ve druhém kole 
přišlo 116 voličů. 
 
2.7.4 Výlov rybníka 
12.10.  se konal tradiční výlov Sytenského rybníka (Stříbrský rybářský svaz ) 
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3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň 
měla naše obec v roce 2013 dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
 
3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím vedl občan Vietnamské národnosti (Lam) 
Prodej byl zajišťován i v sobotu a neděli. 
 
3.2.2. Pohostinství 
Restaurace U Hárva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
 
3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina, která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Miroslav Hrad 
 
4.0 Kultura a sport 
   
4.1. Novoroční přípitek 
1.1.2013 od 17.00 se u dětského hřiště opět konal Novoroční přípitek .Nechyběl starostův 
novoroční proslov a tradiční ohňostroj . 
 
4.2. Stříbrské ostrůvky (kulturní dům Vranov) 
13.2.  III.ples „STŘÍBRSKÝCH OSTRŮVKŮ“pořádala obec Vranov. K tanci a poslechu 
zahrála hudební skupina Ozvěny.  
 
4.3. Stavění máje 
30.4.  proběhlo tradiční stavění májky a opékání buřtů. Traktor na stavění máje a dovoz dřeva 
zajistil p. Jaroslav Hanzlík. 
 
4.4. Svatoaloiská pouť 
Vše bylo zahájeno 21.6. na terase v restauraci u Hárva,kde zahrála country kapela „Kamion“ 
Ráno 22.6 od 8.00 hod obec probudila dechovka „Amátovka“ Od 130.00 hod. Od 10.00 se 
hrálo fotbalové utkání mezi zástupci obce Sytno a Sulislav.Pohár si po penaltovém rozstřelu 
odvezlo družstvo zástupců ze Sulislavi.V 13.30 hod  ve velkém stanu zahrála dechová hudba 
Chodovarka. Od 16.00 hod. začala na hřišti soutěž o Sytenskou bečku,kde hlavní cenou byl 
soudek  piva.Hlavní cenu v kategorii žen vyhrála Lucie Ichnatolyová ze Sytna a v kategorii 
mužů vyhrál Karel Lobl ze Sulislavi.Od 18.00 hod. začala své hudební vystoupení country 
kapela „Profýci“.Ve 21.00 se na podium na představila skupina „Kadet“ a začala taneční 
zábava.Po celou pouť byly pro děti v provozu houpačky,kolotoč,skluzavka a další pouťové 
atrakce. Jeden ze sponzorů pan Václav Vrátník  rozdal dětem balíčky se sladkostmi. 
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Pan Kinkal ze Svinné  provezl děti na koních.Děti také obdrželi od starosty obce volnou 
poukázku na pouťovou atrakci.Své umění a to práci na starém tkalcovském stavu a předení 
na kolovratu předvedla paní Alena Zábušková ze Sytna. 
 
 
 
4.5.Vítězství  ve Vranově  - HRY BEZ HRANIC 
27.7. Vranov  
Naše obec si odvezla první cenu (sud piva) a putovní pohár v soutěžích Hry bez hranic. 
Naší obec reprezentovali:Martin Ichnatolya,Bára Kvapilová,Zdeněk Škorvánek ml, 
Marie Morávková st,Marie Morávková ml. a Jaroslav Škovránek ml. 
 
4.6. Setkání rybářů  
10.10. Se na malém rybníčku konalo podzimní  setkání rybářů .Toto setkání pořádal rybářský 
spolek „Slunka“. 
 
4.7. Mikulášská nadílka 
7.12.  ve společenském sále se uskutečnila Mikulášská nadílka,kde přítomné přivítal starosta 
obce  pan.Václav Bodis.Děti a rodiče si zasoutěžili v dovednostních disciplínách a zatančili 
při diskotéce. Po soutěžích přišel Mikuláš s čerty a andělem a rozdal dětem dárky. O přípravu 
soutěží a účast na pořadatelství se postarala pí. Jana Řezníčková ze Sytna. Sponzorem akce 
byl Václav Vrátník.  
 
4.8. Setkání seniorů 
Dne 13.12. přivítal  starosta obce  naše seniory ve společenském sále. Následoval kulturní 
program,který zahájila pí. Jana Řezníčková s vystoupením dětí ze Sytna,kteří zazpívali 
Vánoční písně a koledy.Následovalo hudební vystoupení Plzeňských heligonkářů  ing.Josefa 
Davida. Poté následovala volná zábava,kde k tanci zahrál pan Tříska. Proběhlo také 
vylosování tomboly ,kde hlavní cenu (sadu keram. nožů) vyhrála Vlasta Bouzková 
 
4.9. Vepřové hody  
8.12. se na návsi konaly vepřové hody. Od 10.00 hodin byl pro příchozí připraven prodej a 
ochutnávka zabijačkových výrobků,které připravil p.Vališ  ze Stříbra. Proběhlo také 
vylosování tomboly,kde si první cenu(živé selátko) odnesla rodina Susova ze Sytna. 
K tanci,poslechu a dobré náladě zahrála Amátovka. 
 
4.10. Dětský turnaj v šipkách 
23.11. se v prostorách restaurace „U Hárva“ konal dětský turnaj v šipkách.T urnaje se 
zúčastnilo 12 dětí. S organizací turnaje pomohla pí.Jana Řezníčková a p. Oldřich Vrzal. 
Cenu vítězům předal starosta obce. Pořadí : 
1.Zuzana Vrátníková ze Sytna 
2.Jakub Prokop ze Sytna 
3.Michal Strejc ze Lhoty 
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4.11.Turnaj v šipkách o pohár starosty 
2812.  se konal turnaj v šipkách o pohár starosty obce Sytno. Turnaj se konal v restauraci  
„U Hárva“. O řádný průběh turnaje se postaral  p. Pavel Šmíd. Starosta obce předal ceny 
těmto vítězům: 
1. Zdeněk Škorvánek ml. 
2. Miloš Morávek  
3.Radek Proper 
Všichni ze Sytna. 
 
4.12. Prodej Vánočního kapra 
23.12. se v prostorách OÚ konal prodej Vánočního kapra. Kapra  usmrtil a pro některé 
občany i vykuchal pan Miloš Morávek ml. Podával se tradiční svařáček a zazněly i koledy. 
Tuto akci tradičně uspořádal rybářský spolek  „Slunka“ Sytno. 
 
 
5.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
5.1. Spolek rybářů Slunka 
V obci i nadále pracoval rybářský spolek „SLUNKA“ 
Předsedou byl pan Pavel Gebert  ml. 
 
5.2. Hokejový oddíl  HC Chaos Sytno 
Hokejisté hrají  ligovou soutěž  NHL Stříbro a NHL Plzeň 
Mužstvo má cca 30 hráčů.Vedoucím mužstva byl pan Vlastimil Hárvilla ml. 
 
5.3. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v obecní budově č.p. 37 (MŠ) .Knihovnicí byla paní 
Kavalírová  Jiřina 
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 Kronika obce Sytno 
2014 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
75 let Šimanová Milada (č.p.53 ) 
70 let Kvardová Marie,Kvarda Petr (oba č.p.52),Kubíčková Ivana (č.p.63)  
Šilhánová Milena (č.p.55),Janouškovec Miroslav (č.p.67)  
65 let Vrzal Oldřich (č.p.58),Kubíková Jroslava (č.p.9),Hrubá Vlasta (č.p.57) 
Sládková Jana (č.p.49) 
60 let Zdvořan Václav (č.p.58),Nykles Pavel (č.p.5) 
    
1.2. Narození 
Tancošová Natálie 20.1.2014 (č.p.54) matka Čonková Eva 
Štěrba Lukáš 4.4.2014 (č.p.78) matka Řepišová Miloslava 
Malá Vanesa  27.8.2014 (č.p.62) matka Paluchová Lucie 
Proper Samuel 17.11.2014 (č.p.60) matka Rulíková Aneta 
Bezděkovská Eliška (č.p.61) otec Bezděkovský Kryštof 
             
1.3. Úmrtí 
Černá Věra  25.9.2014 (55 let) (č.p.60) na uvedené adrese se dlouhodobě nezdržovala 
 
1.4. Uzavřená manželství 
žádná 
 
1.5. Rozvedená manželství 
žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
2.1. Oreški Petr do č.p. 61 
2.1. Oreški Pevel do č.p. 61 
9.5. Samec Štěpán do č.p.61  
14.8. Olah Pavel do č.p. 54 
14.8. Olahová Darina do č.p. 54 
16.9. Blešová Marie do č.p. 55 
2.10. Bezděkovský Krištof do č.p. 61 
9.10. Šantorová Alena do č.p. 4 
11.11.Halvová Václava do č.p.61 
29.12.Sládková Alena do č.p.49  
 
1.7 Z obce se odstěhovali 
30.1 Bartoš Radek z č.p. 61  
30.1. Hakel Viliam z č.p. 61 
14.1 Brestovanský Milan z č.p. 61 
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2.1. Cibulková Petra z  č.p. 60 
2.1. Krištofovič Filip  z  č.p. 60 
2.1. Krištofovič Michal  z  č.p. 60 
2.1. Krištofovičová  Alexandra  z č.p. 60 
14.5. Nedvědová Vendula z č.p. 72 (úřední adresa) 
28.5. Dužda Milan z č.p. 61 
28.5. Loge-Kozák Daniel z č.p. 60 
28.5. Kozáková Iveta z č.p. 60 
28.5. Kozák Robert z č.p. 60 
14.7. Tytlová Jitka ml. z č.p. 55 
18.8. Rak Alex z č.p. 60 (matka Varousová) 
15.9. Houžvičková Jana z č.p. 61 
1.10.Hožvička Tomáš z.č.p.61 
24.10.Plešinger Jaroslav ml. z č.p.58 
5.11.Treglerová Jana z.č.p.19 
5.11.Tregler Petr st. z.č.p.19 
12.11.Lorencová Simona  z č.p. 61 
 
1.8. Stěhování v rámci obce 
nikdo 
 
1.9.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2014 
Muži : 200 
Ženy : 144 
Celkem : 344 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2014  
Muži : 193 
Ženy : 143 
Celkem : 336  
 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
 
2.0.  Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každé úterý a čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58 
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, Jaroslav 
Morávek, Karel Hanzlík  
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Konalo se 10 zasedání zastupitelstva obce  
 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy o 
pracovní činnosti 
 
 
2.2. Hospodaření obce   
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2014 
Rozpočet na rok 2013 byl schválen ve výši                                             3 207 000,00 Kč                                       
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2014 byly v celkové výši                    4 074 061,48 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2014 byly v celkové výši                  2 976 864,17 Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2014 skončil se zůstatkem   + 1 157 619,70 Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2014                                              2 362 007,04 Kč   
Jmění  účetní jednotky k 31.12.2014                                                     11 396 055,76 Kč                                                   
Finanční prostředky byly v roce 2014 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
 
2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 24,00 Kč/m2 
Cena stočného 10,00 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Provedeny drobné opravy a údržba  
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín. Obec zajišťovala prodej 
svozových známek za cenu: 
Roční  1 x týdně  2257 Kč 
Roční 1x14 dní    1522 Kč 
Sezonní               1856 Kč 
 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden dne 3.5.2014  Podzimní sběr 
byl proveden dne 13.9 .Celkové náklady 21 500 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1. Prořez stromu a frézování pařezů 
Firma Marek provedla 17.3. na cestě u RD č.p.62. prořez stromu.Celkové náklady 10 019 Kč 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
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2.6.2. Instalace bezpečnostních kamer 
17.3 Firma „Astra K „ instalovala 2 KS bezpečnostních kamer na sloupech VO za účelem 
ochrany veřejného majetku. Celkové náklady 24 890 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 

 
2.6.3. Osázení keřů na dětském hřišti 
Firma Flora Kříž Stříbro osázela na dětském hřišti keře, které vytvoří živý plot a nahradí plot 
stávající. Celkové náklady 23 800 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.4. Dokončena oprava vodárenské budovy 
11.10. byla dokončena oprava vodárenské budovy (úpravna vody) Byly provedeny tyto práce: 
oprava vnitřních prostor budovy,nová venkovní omítka,oprava podlah,oprava vstupních 
dveří,úprava terénu okolo budovy.Celkové náklady 350 000 Kč. Na opravu budovy požádala 
obec  o dotaci  krajský úřad Plzeňského kraje a tato dotace byla obci poskytnuta ve výši 
100 000 Kč. 
 
2.6.5. Stání pod kontejnery 
25.11. dokončila firma PROMONASTA  stání pod kontejnery ze zámkové dlažby u místní 
komunikace v horní části obce (Lesní ulice). Celkové náklady 15 000 Kč. Hrazeno z obecního 
rozpočtu. 
 
2.6.6.  II. etapa výstavby vodovodního řadu 
25.11. dokončeny práce na novém vodovodním řadu II.etapa. Bylo uloženo protlakem nové 
potrubí Dulatec o průměru 90 mm. ,připojení nových vodovodních přípojek k parcelám  
číslo st.16,st.55,st.56,st.57,st.51/1 a st.29.Byly provedeny 2 protlaky pod hlavní komunikací. 
Práce provedla firma STAVPRO Kladruby a Protlaky Plzeň. 
Celkové náklady 390 000 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
 
 
2.7. Ostatní 
 
2.7.1. Ostatní organizace 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu a MAS Český západ   
 
2.7.2. Volby do senátu PČR  a zastupitelstev obcí 
10.-11.října se konaly volby do senátu parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 
Volby do zastupitelstev: 
Celkový počet voličů :245 
Vydané obálky:96 
Odevzdané obálky:96 
Volební účast 39,18 % 
Zastupitelstvo: Kandidovalo 7 zastupitelů (SNK) 
Zvolení zastupitelé podle stran (celkem 7 zastupitelů)  
volební účast 39,18 % 
Pořadí: 
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1. Václav Bodis    86 hlasů 17,37 % 
2. Miroslav Rébl   72 hlasů 14.54 % 
3. Karel Hanzlík    71 hlasů 14.34 % 
4. Roman Ichnatolya 67 hlasů 13,53 % 
5. Jaroslav Škorvánek 67 hlasů 13,53 % 
6. Milan Veber 67 hlasů 13,53 % 
7. Pavel Gebert 65 hlasů 13,13 % 
 
Volby do senátu PČR: 
Celkový počet voličů :245 
Vydané obálky:90 
Odevzdané obálky:90 
Volební účast 36.73 % 
 
Postupující kandidáti:  
Nenutil Miroslav Mgr. 70 hlasů 77.77 %  
Dufka Jiří Ing. 5 hlasů 5,55 % 
 
Volby do senátu II.kolo 
10.-11.října  
Celkový počet voličů :245 
Vydané obálky:55 
Odevzdané obálky:55 
Volební účast 22,45 % 
Vítěz voleb :  
Nenutil Miroslav Mgr. 10.90 % 
 
 
2.7.3. Ustavující zasedání 
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se konalo dne 7.11.(pátek) 
Kandidátem pro starostu obce byl navržen p.Václav Bodis a pro místostarostu  
p.Jaroslav Škorvánek. Uvolněnýn starostou obce byl zvolen p.Václav Bodis a neuvoněným 
místostarostou obce p.Jaroslav Škorvánek.  Hlasování proběhlo veřejně a oba kandidáti 
obdrželi 100% hlasů.Předsedou finančního výboru byl zvolen p. Roman Ichnatolya a 
předsedou kontrolního výboru byl zvolen p.Milan Veber.Na ustavujícím zasedání byl 
přítomen 1 občan. 
 
2.7.4 Výlov rybníka 
8.10.  se konal tradiční výlov Sytenského rybníka (Stříbrský rybářský svaz ) 
               
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň 
měla naše obec v roce 2014 dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
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3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím vedl občan Vietnamské národnosti (Lam) 
Prodej byl zajišťován i v sobotu a neděli. 
 
3.2.2. Pohostinství 
Restaurace U Hárva  čp. 13, majitel Vlastimil Harvilla ml. 
Restaurace byla uzavřena k 1.10.2014  
 
3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina, která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma Miroslav Hrad 
 
4.0 Kultura a sport 
   
4.1. Novoroční přípitek 
1.1.2014 od 17.00 se konal Novoroční přípitek . Nechyběl starostův novoroční proslov a ani 
tradiční novoroční ohňostroj . Každý z přítomných občanů obdržel skleničku se sektem. 
 
4.2. Stříbrské ostrůvky (kulturní dům Vranov) 
8.2.  IV.ples „STŘÍBRSKÝCH OSTRŮVKŮ“pořádala obec Sulislav.K tanci a poslechu 
zahrála hudební skupina Jenny Párty band. Kulturní dům byl opět vyprodán. 
 
4.3. Stavění máje 
30.4.  proběhlo tradiční stavění májky a opékání buřtů. Traktor na stavění máje a dovoz dřeva 
zajistil p. Miroslav Rébl. 
 
4.4. Svatoaloiská pouť 
21.6 . Ráno od 8.00 hod občany probudila dechovka „Amátovka“ V 10.00 se pro děti otevřela 
brána  Pohádkového lesa,kde si děti zasoutěžili v různých disciplínách a každý vyhrál 
nějakou sladkou cenu.Poděkování patří paní Radce Vrátníkové a paní Janě Řezníčkové,které 
se postaraly o celou tuto akci.Od 14.00 hod. zahrála ve stanu dechová hudba „Horalka“ 
Od 16.00 proběhla soutěž o Sytenskou bečku .V 15.00 zahrála ve stanu country kapela „Starší 
páni „  Od 20.00 se na podium představila kapela  „ToNic „ ,která se postarala zbytek 
pouťového večera. Po celou pouť byly pro děti v provozu houpačky,kolotoč,skluzavka a další 
pouťové atrakce. Nechyběla ani projížďka na  koních,kterou obstaral pan Kinkal ze Svinné 
 
4.5.Dětské rybářské závody 
23.8. se na malém rybníčku konaly dětské rybářské závody jejímž pořadatelem byla naše obec. 
Děti si také zasoutěžili v hodu udicí na cíl a ve střelbě z praku. Pro vítěze byly připraveny 
poháry a medaile. Závodů se zúčastnilo 15 dětí ze Sytna. O průběh celých závodů se postarala 
paní Jana Řezníčková pan Miloš Morávek a pan Oldřich Vrzal. 
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4.6. Setkání rybářů  
4.10. Se na malém rybníčku konalo podzimní  setkání rybářů ,kde  rybáři chytali pstruhy. Toto  
setkání pořádal rybářský spolek „Slunka“. 
 
 
4.7. Mikulášská nadílka 
Dne 6.12. se opět konala Mikulášská nadílka.Nejdříve přítomné přivítal starosta obce  
pan.Václav Bodis. 12 děti si zasoutěžilo a zatančilo při diskotéce.Vítězové obdrželi pěkné 
ceny a nedočkavě čekali na Mikuláše a čerta.Všichni byli hodní a proto dostali sladkou 
nadílku.O účast na pořadatelství  se postarala pí. Jana Hrubá a Jana Řezníčková. Sponzorem 
akce byl pan Václav Vrátník.  
 
4.8. Setkání seniorů 
Dne 12.12. se ve společenském sále konalo setkání seniorů. V 16.00 hodin přivítal starosta  
proslovem všechny přítomné. V 17.00 hodin začal kulturní program ve kterém se představili 
herci z Plně (p.Kubišta)  z programem „Jan Werich aneb Haló klaune!“Povídání se samotným 
Janem Werichem o jeho životě,kde zazněly i slavné písně Osvobozeného divadla. 
Od 19.00 hodin následovala volná zábava,kde k tanci zahrála dechovka pana Šmída. 
Vylosována byla také tombola ,kde hlavní cenu (vysavač) vyhrála paní Ludmila Francouzová 
 
4.9. Vepřové hody  
20.12. před obecním úřadem konaly vepřové hody. Od 10.00 hodin byl zahájen prodej a 
ochutnávka zabijačkových výrobků,které připravil p.Vališ  ze Stříbra. O občerstvení se ve 
vyhřáté tělocvičně postaral rybářský spolek Slunka.Nechybělo ani vylosování bohaté tomboly. 
K tanci,poslechu a dobré náladě zahrála Amátovka. Akci navštívilo cca 150 návštěvníků. 
 
4.10. Prodej Vánočního kapra 
23.12. se v prostorách OÚ konal prodej Vánočního kapra. Kapra  usmrtil a pro některé 
občany i vykuchal pan Miloš Morávek ml. Podával se tradiční svařáček a nechybělo ani 
točené pivíčko.. Tuto akci tradičně uspořádal rybářský spolek  „Slunka“ Sytno. 
 
5.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
5.1. Spolek rybářů Slunka 
V obci i nadále pracoval rybářský spolek „SLUNKA“ 
Předsedou byl pan Pavel Gebert  ml. 
 
5.2. Hokejový oddíl  HC Chaos Sytno 
Hokejisté hrají  ligovou soutěž  NHL Stříbro a NHL Plzeň 
Mužstvo má cca 30 hráčů.Vedoucím mužstva byl pan Vlastimil Hárvilla ml. 
 
5.3. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v obecní budově č.p. 37 (MŠ) .Knihovnicí byla paní 
Kavalírová  Jiřina. 



1 
 

 Kronika obce Sytno 
2015 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
85 let Bouzek Vojtěch (č.p.55 ) 
75 let Fuska Václav ( č.p.57),Řezníček Josef (č.p.33) 
70 let Tobrman Zdeněk (č.p.46) 
65 let Krevová Zdeňka (č.p.53),Hradová Věra (č.p.42),Hanzlíková Jitka (č.p.58) 
          Hovorka Josef (č.p.53) 
60 let Čonka Jiří (č.p.54) na uvedené adrese se dlouhodobě nezdržuje 
 
 1.2. Narození 
Sládková Gabriela 5.6.2015 (č.p.49) matka Sládková Alena 
Prokop Václav 24.8.2015 (č.p.35) matka Jana Prokopová 
Škápik Sebastian 10.9.2015 (č.p.5) matka Lenka Škápiková 
 
1.3. Úmrtí 
Fuska Václav  14.7.2015 (57 let) (č.p.57)  
 
1.4. Uzavřená manželství 
žádná 
 
1.5. Rozvedená manželství 
Žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
12.2. Bureš Petr do č.p. 60 
27.4. Proper Dušan do č.p. 57 
27.4. Properová Anna do č.p. 57 
5.6. Sládková Gabriela do č.p. 49 (narození) 
9.7. Jana Špačková do č.p.8 
9.7. Jessica Odounharo do č.p.8 
9.7. Tracey Odounharo do č.p.8 
12.11. Jindřich Sýkora do č.p.5 
19.11. Petr Sýkora do č.p.60 
19.11. Kateřina Sýkorová do č.p.60 
 
1.7. Z obce se odstěhovali 
6.1. Hájková Jarmila z č.p. 60 
61. Hájek Miroslav z č.p. 60 
6.2. Proper Roman  z č.p. 56 
29.5. Paluchová Lucie z č.p. 62 
25.5. Samec Štěpán z č.p. 61 
25.5. Samec Michal z č.p. 61 
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25.5. Samcová Lucie z č.p. 61 
27.7. Nedvěd Gabriel z č.p.72 
27.7. Nedvědová Ela z č.p.72 
9.9. Horvát Miroslav z č.p.54 
9.9. Piksa Michal z č.p.60 
30.9. Tupcová Kristýna z č.p.67 
25.11. Schoř Antonín z č.p.61 
25.11. Schořová Věra z č.p.61 
 
1.8. Stěhování v rámci obce 
26.5. Morávková Jaroslava z č.p. 62 do č.p.23 
 
1.9.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2015 
Muži : 193 
Ženy : 143 
Celkem : 336 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2015 
Muži : 190 
Ženy : 144 
Celkem : 334 
 
Do celkového počtu je započítán i přechodný pobyt pro cizince 
 
2.0.  Obec a její činnost 
 
2.1. Správa obce 
Obecní úřad pracoval v budově čp. 72. 
Úřední hodiny pro veřejnost každé úterý a čtvrtek od  16.00  do 18.00 hod.   
Starostou byl  pan Václav Bodiš z čp. 58 
 Místostarostou byl  pan Jaroslav Škorvánek z čp. 61 
Další členové obecního zastupitelstva:  
Václav Bodiš, Jaroslav Škorvánek, Roman Ichnatolya, Miroslav Rébl, Pavel Gebert, 
 Karel Hanzlík ,Milan Veber 
 
 
Konalo se 9 zasedání zastupitelstva obce  
 
Účetní: tuto funkci vykonávala paní Eva Kampelsheimerová z čp. 61, na základě smlouvy o 
dohodě provedení práce. 
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2.2. Hospodaření obce   
 
Závěrečný účet obce Sytno za rok 2015 
Rozpočet na rok 2015 byl schválen ve výši                                             3 269 700,00 Kč                                       
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2015 byly v celkové výši                    3 849 952,06 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2015 byly v celkové výši                  3 211 543,64 Kč 
Výsledek hospodaření obce Sytno za rok 2015 skončil se zůstatkem   +     638 408,4 Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2015                                              3 415 000,46 Kč   
Jmění  účetní jednotky k 31.12.2015                                                     12 3371 45,14 Kč                                                   
Finanční prostředky byly v roce 2015 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
 
2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 24,00 Kč/m2 
Cena stočného 10,00 Kč/m2 
Ceny jsou bez DPH 

 
2.4. Veřejné osvětlení 
Kompletní výměna 2 ks svítidel u bytových jednotek (p.č. 94/1). Provedeny drobné opravy a 
údržba na ostatních svítidlech. 
 
2.5. Sběr a svoz komunálních odpadů 
Odvoz odpadů zajišťovala firma EKODEPON s.r.o. Černošín. Obec zajišťovala prodej 
svozových známek za cenu: 
Roční  1 x týdně  2257 Kč 
Roční 1x14 dní    1522 Kč 
Sezonní               1856 Kč 
 
2.5.1. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu (úklid obce) 
Jarní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu byl proveden dne 25.4.  Podzimní sběr byl 
proveden dne 19.9.Celkové náklady 22 560 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1. Zakoupení traktoru na údržbu obecních pozemků 
Dne 11.3. byl zakoupen malotraktor LS J 27 HST s příslušenstvím (radlice,sypač) od 
Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o .Celkové náklady 507 513 Kč.Hrazeno z obecního rozpočtu. 
Dne 4.5. bylo zakoupen mulčovač  Mini Grden 120. Celkové náklady 56 500 Kč. 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.2. Nová odtoková šachta 
16.4. byla osazena nová odtoková šachta u stabilizačních nádrží. 
Provedla firma STAVPRO KLADRUBY .Hrazeno v režii firmy. 
 
 
 



4 
 

2.6.3. Propojení nových vodovodních přípojek 
9.9. byl na nový vodovodní řad byl připojen p.V.Prokop, p.V.Vrátník, p.J.Morávek ,obecní 
úřad a budova 37(bývalá školka).Celkové náklady 19 000 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.4. Zprovoznění výtlačného potrubí vodojemu 
10.9. provedl správce vodovodu STAVPRO KLADRUBY opravu na výtlačném potrubí které 
zásobuje  pitnou vodu ve vodojemu. Touto opravou se zlepšila kvalita vody a už nedochází 
k přetlakům ve vodojemu a možnému zakalování pitné vody. Celkové náklady 31 000 Kč. 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.5 .Výměna oken na budově OÚ 
Na budově OÚ pokračovala výměna dalších oken.Byly vyměněny 4 ks oken v patře budovy. 
Výměnu provedla firma M Plastová okna. Celkové náklady 57 000 Kč. 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.6.  Kácení stromů 
Dne 7.10. provedla firma Jan Marek (Záchlumí) kácení stromů a frézování pařezů  
(2 ks borovice,1ks dub) v horní části obce.Kácení stromů bylo provedeno z důvodu rozšíření 
točny,která slouží k obslužnosti občanů v této části. Celkové náklady 11 580 Kč. 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.7.  Nové zařízení v úpravně vody 
16.10. byla v úpravně vody  osazená 4 m3 nádrž na proplach filtračního zařízení,ponorné 
čerpadlo a odkalovací filtr.Práce provedl správce vodovodu STAVPRO KLADRUBY. 
Celkové náklady 135 000 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.8.  Oprava střechy na budově OÚ 
26.10. byly zahájeny práce na opravě střechy na budově  OÚ. Práce provedla firma Maroušek 
z Blatnice. Byla provedena výměna střešních latí,vyrovnání nosných trámů,nová krytina,nové 
komíny,nová lávka,kompletní úklid střešních prostor a nové okapy a svody. 
Celkové náklady 440 000 Kč. Na opravu střechy požádala obec  o dotaci  krajský úřad 
Plzeňského kraje a tato dotace byla obci poskytnuta ve výši 220 000 Kč. 
 
2.7. Ostatní 
 
2.7.1. Ostatní organizace 
Obec byla stále zapojena ve Stříbrském regionu a MAS Český západ   
 
2.7.2 Výlov rybníka 
17.10.  se konal tradiční výlov Sytenského rybníka (Stříbrský rybářský svaz ) 
               
3.0. Hospodářský život v obci 
 
3.1. Doprava 
Díky výhodné dopravní poloze při hlavní silnici Stříbro – Plzeň 
měla naše obec v roce 2015 dobré dopravní spojení se Stříbrem i Plzní.  
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3.2. Obchody, živnosti, řemesla 
 
 
3.2.1. Obchod 
Obchod se smíšeným zbožím vedl občan Vietnamské národnosti (Lam) 
Prodej byl zajišťován i v sobotu a neděli. 
 
 
3.2.2. Pohostinství 
Restaurace U Hárva  čp. 13, uzavřena  
 
3.3.Zemědělská činnost 
a) ZD Mořina, která hospodařilo na pozemcích v okolí obce. 
b) Posklizňová linka na úpravu obilí firma SYHRASPOL, Miroslav Hrad 
 
4.0 Kultura a sport 
 
4.1. Novoroční přípitek 
1.1.2015 od 17.00 se konal  u dětského hřiště Novoroční přípitek  s ohňostrojem..  
 
4.2. Stříbrské ostrůvky (kulturní dům Vranov) 
7.2.  V.ples „STŘÍBRSKÝCH OSTRŮVKŮ“pořádala naše obec .Sál ve Vranově byl zcela 
vyprodán (180 míst) K tanci a poslechu zahrála hudební skupina „Kadet“ Ples zahájil 
starosta V.Bodiš a předal pořadatelskou štafetu obci Vranov. Ve 20.30 hod. byl zahájen 
prodej tomboly ve které byla hlavní cena horské kolo. Nechyběla dámská volenka od 23.00 
hod.Posledním tancem ve 2.00 ráno byl ples ukončen. 
O výzdobu sálu se postarala Jaroslava Morávková a Marie Morávková ml. 
Poděkování patří taká všem sponzorům této akce. 
 
4.3. Stavění máje 
30.4.  proběhlo tradiční stavění májky a opékání buřtů. Na špičku máje umístil  
p.Miloš Morávek dvě blikající led světla,která byla vidět daleko do okolí. 
 
4.4. Oslavy 900 let, Svatoaloiská pouť 
20.6 . V 8.00 hod ráno prošla obcí dechovka „Amátovka“  a probudila naše občany. Od 10.00 
byla pro děti připravena „Pohádková cesta“,kde si děti zasoutěžili v různých disciplínách. 
Pohádkovou cestu zorganizovala paní RadkaVrátníkové s velkou pomocí rodičů.Výhry  pro 
vítěze zajistila firma Instalatérství Vrátník a naše obec. 
Součastně s Pohádkovou cestou,bylo zahájeno fotbalové utkání o putovní pohár a to mezi 
naší obcí a obcí Sulislav. Vítězství a pohár získala naše obec.Od 13.00 hod. přivítal občany 
starosta obce p.Václav Bodis a v krátkosti seznámil přítomné s historií obce .Po krátkém 
proslovu přivítal pan starosta nejstaršího žijícího občana v obci p.Vojtěcha Bouzka,který 
v letošním roce oslavil 85 narozeniny a předal mu věcný dar. Od 14.00 hodin  se ve stanu 
rozběhl kulturní program,který zahájila dechová hudba „Sedmihorka“. Od 17.00 hodin 
vystoupila country kapela „Vyjou“ ze Stříbra. Program ve stanu ukončila taneční zábava,kde 
k tanci a poslechu zahrála kapela „MOP-ROCK“. Ve 23.00 hod. byl odpálen slavnostní 
ohňostroj.V doprovodném programu od 13.00 hodin zahájila své vystoupení keltská divadelní 



6 
 

společnost „Vousův Kmen“ Předvedla starověká řemesla,lukostřelbu,klání keltských 
bojovníků,ukázky sokolnictví a mnoho dalších věcí ohledně života keltů.  
21.6. Oslava výročí pokračovala i druhý den,kde ve stanu od 13.00 hod zahrála hudební 
skupina Amati Band.Stánkový prodej s občerstvením zajistil p.M. Vališ. Pouťové atrakce 
zajistil pan V.Cibulka. 
 
4.5.Dovednostní soutěž pro seniory 50+ 
1.8. Ve společenském sále se sešlo 28 seniorů,kteří si zasoutěžili v dovednostních soutěžích. 
(skládání puzzlí,luštění křížovky,hádání předmětů a filmů aj.) Soutěžilo se ve skupinách a 
vítězem se stala skupina paní V.Bouzkové.Pro každého soutěžícího bylo připraveno i malé 
občerstvení (buřty,káva,nápoje). Celou akci sponzorovalo instalatérství Václav Vrátník.  
O přípravu a organizaci se postarala paní Radka Vrátníková. 
 
4.6. Mikulášská nadílka 
Dne 4.12. se sešlo 20 děti ze naší obce a blízkého okolí na Mikulášské nadílce. Přítomné 
přivítal starosta obce . Děti si nejprve zasoutěžili v různých disciplínách  a potom nedočkavě 
čekali na Mikuláše a čerta.Mikuláš s črtem rozdali dětem sladkou nadílku. 
Poděkování za přípravu akce patří:Janě Řezníčková,Janě hrubé,Zuzaně,Vrátníkové,Kristýně 
Toušové a Martinovi Ichnatolyovi.  
 
4.7. Setkání seniorů 
Dne 12.12. se ve společenském sále opět konalo setkání seniorů. V 17.30 přivítal starosta obce 
přítomné seniory . Od 18.00 hodin začal kulturní program ve kterém se představil Plzeňský 
MLS s Vánočním koncertem českých lidových koled,písní a melodií.Od 19.00 hodin 
následovala volná zábava,kde k tanci zahrál pan J.Schimmer ze Stříbra.Vylosována byla také 
tombola ,kde hlavní cenu (fritézu) vyhrál pan Josef Žufan. 
 
4.8. Vepřové hody  
19.12. se před obecním úřadem konaly již tradiční vepřové hody. Od 10.00 hodin byl zahájen 
prodej a ochutnávka zabijačkových výrobků,které připravil p.Vališ  ze Stříbra. O občerstvení 
se v prostorách budovy OÚ postaral rybářský spolek Slunka.Proběhla i tombola a k poslechu a 
dobré náladě zahrála Amátovka. Na akci bylo přítomno cca 200 účastníků. 
 
4.9. Prodej Vánočního kapra 
23.12. se v prostorách OÚ konal prodej Vánočního kapra. .Podával se tradiční svařáček a 
nechybělo ani točené pivíčko.Akci tradičně uspořádal rybářský spolek  „Slunka“ Sytno. 
Bylo prodáno 70 ks kapra. 
 
5.0 Společenské organizace a zájmové kroužky 
 
5.1. Spolek rybářů Slunka 
V obci i nadále pracoval rybářský spolek „SLUNKA“ 
Předsedou byl pan Pavel Gebert  ml. 
 
5.2. Hokejový oddíl  HC Chaos Sytno 
Hokejisté hrají  ligovou soutěž  NHL Stříbro a NHL Plzeň 
Vedoucím mužstva byl pan Vlastimil Hárvilla ml. 
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5.3. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v obecní budově č.p. 37 (MŠ) .Knihovnicí byla paní 
Kavalírová  Jiřina. 




