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 Kronika obce Sytno 
2016 

 
1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 
 
1.1 Významná životní výročí 
85 let Francouzová Ludmila (č.p.53 ) 
80 let Brožíková Marie (č.p.53 ) 
75 let Veberová Libuše (č.p.16),Bodis Imrich (č.p.58),Gebert Pavel st.(č.p.57) 
          Vrátníková Anna (č.p.56) 
70 let Průcha Miroslav (č.p.15),Štěrbová Jana (č.p.59) 
65 let Lukxová Marie(č.p.48),Olahová Darina (č.p.54),Rousová Anna (č.p.53) 
          Blešová Marie (č.p.55) 
60 let Harvilla Vlastimil (č.p.70)  
 
 1.2. Narození 
Štěrbová Martina 7.1.2016 (č.p.78) matka Řepišová Miloslava 
Petr Hlavín 25.7.2016 (č.p.77) matka Šilhánová Terezie 
 
1.3. Úmrtí 
Jan Lis                          8.2.2016 (74 let) (č.p.57)  
Kavalírová Věra           6.3.2016 (77 let) (č.p.55) 
Škorvánková Blanka  22.8.2016 (55 let) (č.p.66) 
 
1.4. Uzavřená manželství 
žádná 
 
1.5. Rozvedená manželství 
Žádná 
 
1.6.  Do obce se přistěhoval: 
17.1. Štěrbová Martina do č.p. 78 (narození) 
31.3. Bujňáková Magdaléna do č.p. 60 
31.3. Bujňák Nikolas do č.p. 60 
14.7. Dražan Jakub do č.p. 60 
14.7. Dražan Jaroslav do č.p. 60 
14.7. Zítková Ivana do č.p. 60 
14.7. Zítková Pavla do č.p. 60 
14.7. Zítka Jan do č.p. 60 
25.7. Hlavín Petr do č.p. 77 (narození) 
13.9. Cíglerová Libuše do č.p. 60 
22.9. Kučeříková Hana do č.p. 5 
29.9. Nováková Gabriela do č.p. 61 
29.9. Skaláková Gabriela (dcera) do č.p. 61 
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1.7. Z obce se odstěhovali 
22.2 Bartošová Valentýna z č.p. 60 
22.2. Bartoš Dušan z č.p. 60 
16.3. Luxová Monika z č.p. 48 
16.3. Strohschneiderová Natálie z č.p. 48 
17.8. Šlauf Michal z.č.p 46 
17.8. Šlaufová Vendula z.č.p 46 
17.8. Šlauf Dominik  z.č.p 46 
24.10. Decsi Ladislav z.č.p. 54 
12.12. Lorencová Anna z.č.p. 61 
 
1.8. Stěhování v rámci obce 
13.10. Morávková Bohumila z č.p. 60 do č.p.8 
13.10. Morávková Kateřina z č.p. 60 do č.p.8 
13.10. Morávek Miloš z č.p. 60 do č.p.8 
 
 
1.9.  Stav obyvatelstva  
 
1.9.1 Počet obyvatel k 1.1.2016 
Muži : 190 
Ženy : 144 
Celkem : 334 
 
1.9.2 Počet obyvatel k 31.12.2016 
Muži : 190 
Ženy : 146 
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, 
 Karel Hanzlík ,Milan Veber 
 
 
Konalo se 8 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 2016 
Rozpočet na rok 2016 byl schválen ve výši                                             3 087 660,00 Kč                                       
Skutečné rozpočtové příjmy za rok 2016 byly v celkové výši                    4 371 952,06 Kč 
Skutečné rozpočtové výdaje za rok 2016 byly v celkové výši                  3  409 352,94 Kč 
Stav na bankovních účtech k 31. 12. 2016                                              3 962 298,82 Kč   
Jmění  účetní jednotky k 31.12.2016                                                     12 370 808,94 Kč                                                   
Finanční prostředky byly v roce 2016 vedeny na bankovních účtech KB, pobočka Stříbro. 
 
2.3. Obecní vodovod a kanalizace 
Majitel : Obec Sytno 
Provozovatel : STAVPRO s.r.o.Kladruby 
Cena vodného 23,50 Kč/m2 
Cena stočného 11,00 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 26.3.  Podzimní sběr byl 
proveden dne 17.9.Celkové náklady 21 763 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6. Údržba obecního majetku 
 
2.6.1. Výměna oken na budově OÚ č.p.72 
Dne 4.5. byla provedena výměna 6 ks plastových oken v přízemí budovy.Výměnu provedla 
firma M Plastová okna.Celkové náklady  98 000 Kč. Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.2. Oprava prostor v přízemí budovy OÚ č.p.72 
23.5. byla zahájena oprava přízemních prostor budovy. Výměnu osvětlení provedl p.František 
Souček. Malování a položení dlažby provedla firma pana Hilfa. Celkové náklady 150 tisíc 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.3. Protipovodňové úpravy v rámci malé vodní nádrže na p.p.č. 1416-Sytno 
19.5. byla zahájena oprava vodní nádrže (rybníček) .Bylo provedeno odbahnění nádrže a 
oprava hráze a bezpečnostního přelivu.Celkové náklady na úpravy 657 570 Kč. 
Částečně hrazeno z Programu stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje 250 000 Kč. 



4 

 

 
2.6.4. Oprava filtračního zařízení a výměna řídící jednotky v úpravně vody. 
23.9. provedl správce vodovodu STAVPRO KLADRUBY opravu filtračního zařízení a 
výměnu řídící jednotky. V době oprav byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody.(cisterna u 
bytovek a v horní části obce) Celkové náklady 185 000 Kč. 
Hrazeno z obecního rozpočtu. 
 
2.6.5 .Úprava parkovací plochy 
8.11. byla provedena úprava parkovací plochy před budovou bytového domu č.p.54 
Náklady na úpravu parkovací plochy si hradil majitel bytového domu p.Kučera 
 
 
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 2016 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, 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 
1.1.2016 od 17.00 se konal  u dětského hřiště Novoroční přípitek  s ohňostrojem. 
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4.2. Putování za velikonočním vajíčkem 
19.3. proběhla ve společenském sále akce putování za Velikonočním vajíčkem. Zajímavosti o 
velikonocích, ukázky velikonočních kraslic, výroba vlastních kraslici, pletení pomlázky, 
výroba jednoduchých dekoraci. Proběhla i s soutěž o nejlepší velikonoční ňaminku. 
Pořadatelem akce byla pí.Radka Vrátníková a obec Sytno. Sponzor akce Instalatérství 
Vrátník. Obec přispěla částkou 600 Kč. Akce se účastnilo 35 občanů. 
 
4.3. Stavění máje 
30.4.  proběhlo tradiční stavění májky a opékání buřtů.  
 
4.4. Zájezd do divadla  Hybernia 
2.4. pořádala obec zájezd do divadla Hybernia (Praha) na muzikál  „Sibyla královna ze Sáby“ 
Zájezdu se účastnilo 48 občanů. 
 
4.5. Svatoaloiská pouť 
18.6 . 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 .Poděkování patří paní 
Radce Vrátníkové ,která se postarala o celou tuto akci.Hudební program zahájila od 14.00 
hod. dechová hudba „Amátovka“.Dechovku v 17.00 hod.vystřídala country kapela „Profýci“ 
O večerní zábavu se od 20.00 hod. postarala kapela  „Mop Rock„.  
Pouťové atrakce zajistil p.Cibulka 
 
4.6. Rozloučení s létem 
10.9. Za velkého tepla + 29 stupňů se sešlo 45 soutěžících na akci „Rozloučení z létem“ 
Následovala turistická vycházka a zábavné odpoledne,kde bylo pro přítomné připraveno 10 
soutěžních disciplín (hod šipkou na kance,překážkový běh,lov rybiček (piva) ,chůze po laně,aj.) 
Pro každého soutěžícího bylo připraveno malé občerstvení. Hlavním organizátorem byla pí. 
Vrátníková Radka a její přátelé. 
 

4.7. Mikulášská nadílka 
Dne 3.12. Mikulášské nadílky se zúčastnilo 23 děti ze naší obce a blízkého okolí na .Přítomné 
přivítal starosta obce a poté následovalo hudební vystoupení 8 dětí pod vedením pí. 
Ireny Janouškovcové a Markéty Harantové Děti si zasoutěžili v různých disciplínách  a 
potom přišel očekávaný Mikuláš a čert.Mikuláš  a rozdal dětem sladkou nadílku. 
 
4.8. Setkání seniorů 
Dne 10.12. se ve společenském sále opět konalo setkání seniorů. Po přivítání starostou obce se 
představilo 8 místních dětí pod vedením Radky Vrátníkové s vánočním programem Od 18.00 
hodin začal kulturní program ve kterém se představil na kytaru Jaroslav Rein a od 19.00 
hodin následovala volná zábava,kde k tanci zahrál pan J.Schimmer ze Stříbra.Vylosována 
byla také tombola ,kde hlavní cenu (vysavač) vyhrál pan Josef Sládek.Přítomno 21 seniorů 
 
4.9. Vepřové hody  
17.12. se před Rastaurací u Hárva konaly již tradiční vepřové hody. Od 10.00 hodin byl 
zahájen prodej a ochutnávka zabijačkových výrobků,které připravil p.Vališ  ze 
Stříbra.Nechyběla tradiční bohatá tombola a k poslechu a dobré náladě zahrála Amátovka. 
Ceny do tomboly věnoval p.Vališ a obec Sytno. 
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4.10. 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 75 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. 
 
5.3. Místní knihovna 
Knihovna je i nadále provozována v obecní budově č.p. 37 (MŠ) .Knihovnicí byla paní 
Kavalírová  Jiřina. 


