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 I. Úvod k roku 2006 

 
 
     Rok 2006 byl rokem voleb do Poslanecké sněmovny P ČR, Senátu 
P ČR a do Zastupitelstva města Sokolova. 
Do karlovarského regionu zavítala v rámci předvolební zvýšené aktivity 
řada politických představitelů z různých politických stran. 
Ve svém funkčním období již podruhé navštívil město Sokolov prezident 
republiky Václav Klaus. V tomto roce jeho návštěva proběhla v areálu 
golfového hřiště, kde mu bylo uděleno čestné členství v golfovém klubu. 
Politické strany do našeho regionu vyslaly např. senátora Sobotku,  
z ministrů zde krátce pobyl ministr kultury Jandák, ministr zdravotnictví 
Rath, premiér Paroubek a dále celá řada  poslanců, jako např. Topolánek, 
Suk, Patera, Němcová. 
Vládnoucí sociálně demokratická strana si libuje  ve slibech, zejména  
v sociální oblasti, zatímco strany opoziční hrají na city sféry podnikatelské. 
Charakter předvolebního boje zcela zapadá do předvolební atmosféry 
ostatních zemí, není ničím výjimečný. Na přetřes přicházejí vládní korupční 
aféry, které však běžný občan zcela logicky zahrnuje do předvolebního 
boje. Tato situace má negativní dopad na činnost  poslanecké sněmovny, 
která je po celou první polovinu roku blokována. Ani po červnových 
volbách, kdy se do čela politické scény dostala občansko demokratická 
strana, se situace nezměnila. 
Po vytvoření pravicové koalice se Stranou zelených a křesťanskými 
demokraty a po spojení sil komunistů a sociálních demokratů na straně 
druhé dochází ve sněmovně k rovnosti hlasů.  Poměr hlasů 100:100 do 
konce roku neumožnil jmenovanému premiérovi Mirkovi Topolánkovi 
sestavení takové vlády, které by sněmovna vyslovila důvěru. 
A opět jsou na světlo světa vytahovány korupční aféry, tentokrát z opačné 
strany, než tomu bylo před volbami . A  jsou tu a tam kořeněny aférami ze 
soukromého života politiků. 
Ve druhém kole senátních voleb byl na příštích šest let zvolen za náš 
region členem horní komory Parlamentu ČR občanský demokrat  
PhDr.Pavel Čáslava, o jehož vítězství rozhodlo 275 hlasů, o něž porazil 
protikandidáta ze sociální demokracie, PaedDr. Josefa Novotného. 
      Domácí, tedy místní komunální politická scéna zůstává po 
listopadových volbách téměř nezměněna. Zatímco při parlamentních 
volbách dávali sokolovští občané přednost kandidátům sociální 
demokracie, v komunálních volbách přesvědčivě zvítězili občanští 
demokraté. Rozložení sil po volbách věnuji zvláštní kapitolu. 
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      I nadále trvá hrozba teroristických útoků po celém světě, bombové a 
sebevražedné útoky jsou zaznamenávány na východě i západě. 



Naši zemi postihla v letošním roce velmi  krutá zima, provázená velkými 
mrazy (místy dosahovaly až - 20 stupňů Celsia) a sněhovou záplavou. 
Sněhová vrstva ve většině horských oblastí překračovala metrovou hranici. 
I ve městě  během prvního čtvrtletí dosáhla sněhová vrstva několika 
desítek centimetrů. 
Vzápětí v měsíci březnu  došlo k masivnímu tání po celé republice a ve 12 
ze 14 krajů země byl vyhlášen nouzový stav. Během této povodně bylo   
v naší republice zaznamenáno 9 ztrát na životě a velkých škod na majetku 
občanů.  
Na 69 místech v ČR byl vyhlášen stav ohrožení, kritický stav byl 
zaznamenán ve Veselí nad Lužnicí a v Olomouci. 
Ještě v měsíci květnu doznívala povodeň v sousedním Německu, ale také 
v Rumunsku a Slovinsku. Našeho města se tento problém tentokrát 
nedotkl. 
 
 
 
 
              Výsledky komunálních voleb ve městě Sokolově pro 
                              volební období 2006 - 2010 
 
     Na základě volebních výsledků ve městě Sokolově bylo vytvořeno 
dvacetisedmičlenné zastupitelstvo ve složení: 
10 členů z řad občanské demokracie 
  7 členů z řad sociální demokracie 
  5 členů z řad komunistické strany 
  3 členové Radnice středu 
  2 členové Strany zelených. 
Z koaliční smlouvy pak vyplynulo rozdělení křesel v radě města, kde ODS 
získala čtyři, ČSSD tři,  Radnice středu a Strana zelených po jednom  
křesle. 
       Na ustavujícím jednání Zastupitelstva města Sokolova byl pro volební 
období 2006 - 2010 zvolen starostou Ing. Karel Jakobec (ODS). 
Prvním místostarostou a statutárním zástupcem starosty se stal Ing. 
Zdeněk Berka (ČSSD), druhým místostarostou byl zvolen Ing. Jaromír 
Dvořák (N - RS). 
Počet členů rady zůstal oproti předchozímu volebnímu období nezměněn, 
devítičlenný kolektiv kromě výše uvedených doplňují: 
PhDr. Pavel Čáslava (ODS) 
PhDr. Květoslava Nová (ODS) 
Ing. Miroslav Petr (ODS) 
MUDr. Rudolf Macháček (ČSSD) 
PaedDr. Josef Novotný (ČSSD) 
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MUDr. Alena Tichá (Strana zelených). 
Při tomto jednání byli výkonem funkce oddávajícího při občanských 



sňatcích ve volebním období 2006 - 2010 pověřeni členové Zastupitelstva 
města Sokolova Ing. Karel Jakobec, Ing. Zdeněk Berka, Ing. Jaromír 
Dvořák, MUDr. Rudolf Macháček, p. Anna Fábiková,  p. Andrea 
Garhoferová, p. Marcela Gerdová a PhDr. Oleg Kalaš. 
Ve vedení města  nedošlo k zásadním změnám, lze tedy předpokládat, že 
nedojde ani  k žádným zásadním otřesům a že je dán prostor pro zdárné 
dokončení započatých úkolů a splnění již schválených záměrů. 
 
 

  Z jednání volených orgánů města 
 
 
     Jednání jednotlivých volených orgánů města probíhala v pravidelných 
intervalech dle schváleného plánu práce na jednotlivá pololetí roku 2006.  
I v roce 2006 byl stanoven časový harmonogram, kdy jednání rady města 
probíhala vždy každé druhé úterý a jednání zastupitelstva města vždy v 
lichém měsíci roku,  s výjimkou posledních měsíců pololetí, tedy  června a 
prosince, kdy bylo nutné projednat neodkladné záležitosti před 
nadcházejícími prázdninami a koncem roku, aby nedošlo ke zbytečným 
průtahům ve vyřizování záležitostí, týkajících se občanů města. 
 
    Účast na jednáních rady města byla téměř vždy stoprocentní, na jednání 
zastupitelstva města nebyla ani v jednom případě zaznamenána účast pod 
dvě třetiny zastupitelů. Nejhorší účast byla zaznamenána v řadách 
zastupitelů KSČM, zdůvodňovaná pracovním zaneprázdněním. 
 
     Pravidelnými body jednání rady i zastupitelstva bylo projednání 
majetkových a finančních záležitostí, kontrola plnění usnesení obou 
orgánů a zápisy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva. 
Téměř pravidelně bylo rozhodováno o přidělení bytových jednotek  
v majetku města, o prodeji bytového fondu a o přidělení bytových jednotek 
v Domech s pečovatelskou službou. V obou případech bylo rozhodováno 
na základě vypsaného výběrového řízení na pronájem či prodej bytové 
jednotky. V části finanční záležitosti bylo minimálně jedenkrát za čtvrtletí 
rozhodováno o poskytnutí přímé dotace na dokončené bytové jednotky a o 
půjčkách na opravy bytového fondu v osobním vlastnictví občanů.  
  V souladu se zásadami Grantového systému města bylo v daných 
termínech rozhodováno o poskytnutí celoročních grantů na činnost 
zájmových organizací, podporu středních škol ve městě  a dále na 
jednotlivé akce, konané zájmovými skupinami  v příslušných čtvrtletích 
roku. 
Často projednávanou záležitostí byly žádosti občanů o prominutí úhrady 
penalizačních poplatků za pozdní platby nájmu a služeb s užíváním bytu 
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spojených. 
O dalších bodech jednání přináším dále stručný výčet dle jednotlivých 



orgánů a jejich zasedáních a dále pak v jednotlivých specifických statích 
kronikářského zápisu. 
 
Rada města zřídila pro svoji činnost nové poradní orgány, kterými jsou 
tyto komise: 
komise rozvoje města 
komise životního prostředí 
komise sociální a zdravotní 
komise školská 
komise kulturní 
komise sportovní 
komise prevence kriminality 
komise pro vnější vztahy 
komise cestovního ruchu. 
Pro každou komisi byli z řad  radních stanoveni vždy dva gestoři, kteří 
mají za úkol přenášet do komisí aktuální záležitosti a být komisím 
nápomocni při jejich činnosti. Složení členů komisí podléhá klíči: 
2 členové ODS, ČSSD, RS, KSČM, 1 člen SZ. 
 
 
a) Rada města Sokolova 
 
1. jednání - 10. ledna 2006 
         - schválení financování projektů: Centrum ucelené rehabilitace a 
           sociální klastr v Sokolově 
         - Naučná stezka Sokolov 
         - Regenarace panelového sídliště Sokolov, ul. Wolkerova 
         - výsledky soutěže studentských prací pro rok 2005  
         - vyhlášení kritérií studentských prací pro rok 2006 
         - návrh na úpravu investiční strategie 
         - poskytnutí půjčky TJ Baník Sokolov 
2. jednání - 24. ledna 2006 
        - výroční zprávy o činnosti škol za školní rok 2004/2005 
        - schválení vybraných osobností pro akci Osobnosti roku 2005 
        - vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ Sokolov, 
           Křižíkova 1916 
3. jednání - 7. února 2006 
       - rezignace kronikáře města Sokolova, p. Mgr. Vladimíra Prokopa 
       - schválení vítěze výběrového řízení na projekt Rozvoj elektronické 
          komunikace s veřejností v Sokolově  
4. jednání - 21. února 2006 
       - schválení vítěze výběrového řízení na stavební práce Centrum 
          ucelené rehabilitace - přístavba sociálního klastru 
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      - schválení vnitřního předpisu o cenové regulaci nájemného 
      - schválení návrhu tarifů MHD Sokolov 



      - vyhlášení podmínek a výzvy veřejné zakázky Vestavba kanceláří  
        v části budovy MěÚ Sokolov 
      - vyhodnocení programu prevence kriminality Partnerství 2005 
5. jednání - 7. března 2006 
      - paušální náhrady ušlého výdělku neuvolněných členů ZM 
      - rozpočet města na rok 2006 
      - výsledky inventarizace za rok 2005 
      - schválení zhotovitele projektové dokumentace stavby Sokolov - 
        čerpací stanice odpadních vod- dolní pásmo rekonstrukce 
      - bezúročná půjčka a mimořádný příspěvek pro Mikroregion Sokolov - 
         východ 
      - schválení vítěze výběrového řízení pro dílo Sokolov - rozvoj ČOV 
      - vyhodnocení PSER - Kvalifikace úředníků 
      -  způsob účetního vypořádání náhrady škody, vzniklé na 3. ZŠ 
        (Šporek, Krausová, Davídková) 
      - dodatky smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP na akce Sanace území 
        Husitská-Vítězná a Sanace a rekultivace skládky Dolní Rychnov 
      - udělení plakety panu Josefu Döllnerovi 
      - volba přísedícího Okresního soudu v Sokolově 
6. jednání - 21. března 2006 
   - příspěvek na akci Čištění Ohře 2006 
   - seznam akcí k podání žádostí o dotaci na financování přípravy projektů 
     pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad u MMR 
   - žádosti škol s právní subjektivitou o příspěvky na mimořádné akce 
   - hodnocení činnosti Domu dětí a mládeže v Sokolově 
   - vývoj přestupků na úseku veřejného pořádku ve městě 
   - organizace školního stravování 
   - výsledek konkurzu na ředitele Základní školy Sokolov, Křižíkova (8. ZŠ) 
7. jednání - 4. dubna 2006 
   - pokuta za nedodržení smlouvy a poškození dřevin 
   - propagace města v Knize 2 - elementární urbanismus architekta 
     Romana Kouckého 
   - příspěvek na pořízení nizkopodlažního autobusu pro Autobusy Karlovy 
     Vary, a.s. 
   - výsledek poptávkového řízení na výměnu oken na MŠ a ZŠ 
   - provoz MŠ v měsících červenec a srpen 
   - financování zpracování malých projektů z programu Interreg IIIA pro 
     cizí subjekty 
   - aktualizace pravidel pro financování zadávacích projektů z programu 
     Phare CBC 
   - veřejná zakázka Sokolov - víceúčelové hřiště 
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8. jednání - 18. dubna 2006 
   - činnost stavebního úřadu v roce 2005 



   - závěrečný účet města Sokolov za rok 2005 
   - schválení svatebních termínů, užívání závěsného odznaku tajemnicí 
     úřadu 
   - příspěvek na rekondiční pobyty členů Svazu postižených civilizačními 
     chorobami 
   - příspěvek Farní charitě Karlovy Vary 
   - využití Azylového domu v Sokolově 
   - finanční zajištění a skladba personálu při realizaci projektu Rozvoj 
     elektronické komunikace v Sokolově 
9. jednání - 2. května 2006 
   - regulační plán ul. Husitská a Vítězná, II./210 - změna č. 1 
   - Generel cyklistické dopravy Sokolov 
   - hodnocení zimní údržby komunikací a chodníků 
   - veřejná zakázka Gastronomický provoz - II. ZŠ Sokolov 
   - veřejná zakázka Vestavba kanceláří v části budovy MěÚ Sokolov  
   - smluvní pokuta za nedodržení termínu akce na Šenvertě - firma Ekoll 
     Liďáková s.r.o. 
   - úprava rozpočtu města - poř. č. I 
   - stav pohledávek a závazků města k 31. 12. 2005 
   - přehled nájmů v MDK za I. čtvrtletí 2006 
   - finanční příspěvek FK Baník Sokolov 
   - finanční příspěvek na výpravu expedice BAOBAB 2006 
   - sbírka pohlednic starého Sokolova 
   - řešení situace v MDK 
   - útulek pro opuštěné a toulavé domácí kočky 
   - výsledek veřejné zakázky na stavební práce - Centrum ucelené 
     rehabilitace Sokolov 
10. jednání - 16. května 2006 
   - činnost odboru životního prostředí v roce 2005 
   - finanční dar o.s. Obec Baráčníků Sokolov  
11. jednání - 30. května 2006 
   - Pravidla pro zajištění přístupu k informacím 
   - vyhlášení soutěže Kvetoucí okno 
   - vyhodnocení jednotlivých etap Husitská - Vítězná 
   - úprava osobních příplatků ředitelů školských a kulturních příspěvkových 
     organizací města a přiznání mimořádných odměn 
   - přípravné ročníky 
   - informace o finanční náročnosti úpravy kruhových objezdů 
12. jednání - 13. června 2006 
   - výsledek veřejné zakázky Sokolov - víceúčelové hřiště 
   - úprava rozpočtu města - poř. č. II 
   - příspěvek o.s. Chráněné bydlení na zajištění dopravy k pobytu klientů  
     v lázních 
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   - příspěvek na vydání knihy o Rudolfu Welsovi  
   - příspěvek  na pořízení staročeských kostýmů pro DDM 



   - stanovení počtu zastupitelů pro nové volební období 
   - uzavření dohody o plánované pomoci na vyžádání mezi městem 
     Sokolov a HZS ČR 
   - delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolovské 
      vodárenské s.r.o. 
13. jednání - 27. června 2006 
   - vybudování automatické závory pro vjezd do vnitrobloku v ulici Odboje 
   - veřejná zakázka Gastronomický provoz na II. ZŠ Sokolov 
   - činnost oddělení přestupků na úseku dopravy 
   - příprava 5. ročníku Workcampu 2006 
   - nabídka TV Nova na presentaci města v regionálním vysílání 
   - finanční příspěvek HC Baník Sokolov 
   - výsledek poptávkového řízení na stavební práce ve školách 
14. jednání - 25. července 2006 
   - zhotovení pruhu pro chodce na cyklostezce 
   - veřejná zakázka Sokolov - rozvoj ČOV 
   - výsledek veřejné zakázky Vestavba kanceláří v části budovy MěÚ 
     Sokolov 
   - výsledek veřejné zakázky Gastronomický provoz na II. ZŠ 
   - vyhodnocení 7. ročníku výtvarné soutěže Vymaluj si svého sokola 
   - vyhlášení akce Osobnost roku 2006 
   - výjimka z počtu žáků na mateřských školách 
   - povolení čerpání investičního fondu Městského domu kultury Sokolov 
15. jednání - 22. srpna 2006 
   - schválení zpracovatele projektové dokumentace na stavbu  Multi- 
     funkčního a vzdělávacího centra Sokolovska 
   - výsledek poptávkového řízení na stavební práce ve školách 
   - výsledek veřejné zakázky Sokolov - rozvoj ČOV 
   - rozbory hospodaření města za I. pololetí 2006 
   - OZV Požární řád města Sokolova 
   - příspěvek pro Basketbalové centrum  mládeže Sokolov 
   - vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele ZŠ, ul. Pionýrů 
   - přehled nájmů v MDK za II. čtvrtletí 2006 
   - snížení nájemného z důvodu rekonstrukce Hornického domu 
   - Organizační řád Městského úřadu Sokolov 
   - program Evropského dne bez aut 
   - památník tragédie při automobilových závodech v Sokolově v roce 
    1966 
16. jednání - 5. září 2006 
   - vícepráce akce Revitalizace Hornického domu - I. etapa 
   - příspěvek na rekondiční pobyty členů Svazu diabetiků 
   - schválení zpracovatele projektové dokumentace Sokolov - rozvoj ČOV 
   - vypsání zjednodušeného zadání na projekt Revitalizace Hornického 
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     domu - 2. etapa 
17. jednání - 19. září 2006 



   - vyhodnocení soutěže Kvetoucí okno 
   - přijetí dotace na akci Multifunkční informační a vzdělávací centrum 
     Sokolovska 
   - poptávka na zajištění akce Oprava židovského hřbitova v Sokolově 
   - poptávka na zajištění havarijní opravy opěrné zdi u Mountfieldu 
   - úprava rozpočtu města - poř. č. III 
   - převod domény sokolov.cz 
   - vyhodnocení soutěže středoškolských studentských prací 
   - Běh přátelství Sokolov - Schwandorf 
   - příspěvky sportovním klubům z finanční rezervy odboru školství pro 
     sport 
   - finanční dary pro členy výborů ZM a komisí RM 
1. mimořádné jednání - 27. září 2006 
   - navýšení rozpočtu na akci Vestavba kanceláří v části budovy MěÚ 
     Sokolov 
   - změna č. 1 Regulačního plánu Husitská - Vítězná II./210  
18. jednání - 3. října 2006 
   -  zápočet provedených prací na Koupališti Sokolov 
   - žádost o vybudování klimatizace v čekárně Lékařského domu s.r.o. 
     Sokolov 
   - výběrové řízení na dodání nábytku do nových kancelářských prostor a 
     elektronického zvacího  zařízení 
   - hodnocení nabídek na dodání rotačních kartoték do budovy MěÚ 
     Sokolov 
19. jednání - 17. října 2006 
   - zabezpečení zimní údržby komunikací a chodníků v zimním období 
     2006-7 
   - přijetí daru od obcí na financování nákupu 4 nízkopodlažních autobusů 
   - výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku Oprava středového 
     sloupu kašny se Sokolníkem 
   - příspěvek na rekondiční akce pro členy Svazu postižených civilizačními 
     chorobami 
   - návrh propagace Sokolova na výstavách cestovního ruchu 
   - odpis pohledávek 
   - příspěvek o.s. Střípky na dobrovolnickou činnost 
2. mimořádné jednání - 31. října 2006 
   - realizace dodávek nábytku do nových kanceláří MěÚ Sokolov 
   - výsledek veřejné zakázky Návrh a dodání datového a telefonního 
     propojení budov A a B MěÚ Sokolov 
   - výsledek veřejné zakázky Dodání vyvolávacího pořadníkového systému 
   - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo veřejné zakázky Sokolov - víceúčelové 
     hřiště 
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1a. jednání - 7. listopadu 2006 
   - úprava rozpočtu města - poř. č. IV. 



   - zpráva o průběhu 5. ročníku Workcamp 2006 
   - přehled nájmů v MDK za III. čtvrtletí 2006 
   - smlouva o postoupení licence 
   - plán práce rady města do konce roku 2006 
   - bezúplatný převod movitých věcí na ČR - Úřad práce v Sokolově 
   - žádost o poskytnutí státní dotace v programu Podpora terénní sociální 
     práce na rok 2007 
2a. jednání - 21. listopadu 2006 
   - personální obsazení komisí rady města 
   - odpis pohledávek za užívání bytů 
   - žádost o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MDK 
   - zrušení  Nařízení města Sokolov č. 1/2003, 3/2004 a 1/2005 
   - jmenování Mgr. Petra Krejčího ředitelem ZŠ, ul. Pionýrů 
   - mimořádné odměny ředitelů školských a kulturních příspěvkových 
     organizací zřízených městem 
   - rozpracování loga města 
   - mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací podřízených 
     OSVZ 
   - transformace funkce romského poradce do pracovní náplně asistenta 
     vedoucí OSVZ 
   - jmenování Ing. Pavla Berana vedoucím odboru správy majetku MěÚ 
     v Sokolově 
3a. jednání - 5. prosince 2006 
   - koncept územně plánovací dokumentace Územní plán města Sokolova 
   - prodloužení platnosti PSER B2 
   - změna č. 1 Regulačního plánu Husitská - Vítězná II./210 - návrh 
   - valná hromada společnosti Sokolovská bytová s.r.o. 
   - postup SB s.r.o. při předepisování poplatků z prodlení 
   - úprava rozpočtu města - poř. č. V. 
   - rozpočtové provizorium města Sokolov pro rok 2007 
   - pomoc s financováním projektu Konference Sokolov - turistická 
     destinace budoucnosti  
     půjčka Mikroregionu Sokolov - východ 
   - příspěvek nemocnici Sokolov na pořízení diagnostického přístroje pro 
    optickou koherentní tomografii 
   - veřejnoprávní smlouvy města Sokolov a obcí Citice a Chlum Sv. Maří  
    pro výkon přestupkové agendy 
   - program prevence kriminality Partnerství 2007 
   - zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva 
    města Sokolov a zaměstnancům 
   - přísedící Okresního soudu v Sokolově 
1a. mimořádné jednání - 14. prosince 2006 
   - smlouva o bezúplatném převodu administrativní budovy č. p. 1275 na 
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     město Sokolov 
 



 
b) Zastupitelstvo města Sokolova 
 
 
     Jednání Zastupitelstva města Sokolova probíhala dle plánu práce. 
Pravidelně byly předkládány k projednání výsledky plnění úkolů z přijatých 
usnesení, zápisy a zjištění finančního a kontrolního výboru, majetkové a 
finanční záležitosti v kompetenci zastupitelstva. 
Všem jednání předsedala celá rada města, zápisy byly ověřovány dvěma 
schválenými ověřovateli. V souladu se zákonem o obcích byl dán prostor  
i občanům, pokud se chtěli k projednávané problematice vyjádřit. Na 
prosincovém jednání byla členům zastupitelstva a přítomným občanům 
podána ředitelem VOSS informace o ceně vody v následujícím období. 
Před schvalováním rozpočtového provizoria pro rok 2007 proběhl pracovní 
seminář členů zastupitelstva. S návrhem rozpočtu byli seznámeni i občané, 
a to formou vývěsu na úřední desce. 
Všechny předkládané zprávy byly předjednány v radě města a obsahují 
doporučení jejích členů pro rozhodování v zastupitelstvu. Dále proto 
neuvádím program jednotlivých jednání zastupitelstva, pouze termíny 
konání: 
 
19. ledna 2006 -    23. jednání zastupitelstva města 
16. března 2006 -  24. jednání zastupitelstva města 
11. května 2006 -   25. jednání zastupitelstva města 
22. června 2006 -   26. jednání zastupitelstva města 
27. září 2006 -        27. jednání zastupitelstva města 
26. října 2006 -       ustavující jednání zastupitelstva města 
 
16. listopadu 2006 - 1. jednání zastupitelstva města 
14. prosince  2006 - 2. jednání zastupitelstva města  
 
   Ke konci roku byl dokončen přesun jednotlivých agend městského úřadu. 
Do nově rekonstruovaných prostor po bývalé tržnici Bimi se                                
přestěhoval odbor dopravně správních agend  a agendy občanských 
průkazů a cestovních pasů. Celý sociální odbor opustil bývalou budovu po 
okresním úřadu a  přestěhoval se do nově získané budovy od státu, kde 
dříve sídlil  Úřad práce Sokolov. Do hlavní budovy městského úřadu přešly 
také zbylé agendy z opouštěné budovy okresního úřadu, tj. živnostenský 
úřad, odbor životního prostředí a odbor školství a kultury. 
Nově vybudované prostory mají bezbariérový přístup, u budovy sociálního 
odboru je vybudování bezbariérového přístupu a parkoviště pro klienty 
plánováno na rok 2007. 
Rozhodně tyto změny zvýšily komfort  návštěv občanů na úřadě. Při 
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 vyřizování běžných záležitostí nemusejí přebíhat z budovy do budovy. 
 



 
 
Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2006 
 
 
K 31. 12. 2006 byla řádnou inventarizací majetku zjištěna jeho hodnota ve 
výši 1 934 992 539,92 Kč. 
 
Hospodaření města bylo v roce 2006 zahájeno rozpočtovým provizoriem. 
Definitivní rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 16. března 
2006. Během roku doznal několika úprav, schválených kompetentními 
orgány města. 
 
Celkové příjmy města dosáhly za rok 2006 výše 679 078,4 tis. Kč a byly 
splněny na 96% plánovaného rozpočtu. 
Celkové výdaje byly čerpány ve výši 623 607,4 tis. Kč, tj. 88 % 
plánovaného rozpočtu. 
Bylo tak dosaženo za rok 2006 přebytku ve výši 55 470,8 tis. Kč, který se 
stal předmětem finančního vypořádání. 
Přezkoumáním hospodaření města Sokolov za rok 2006 nebyly zjištěny 
chyby a nedostatky, uzavření závěrečného účtu města Sokolov bylo 
schváleno zastupitelstvem města bez výhrad. 
 
Zdrojem financování v roce 2006 byly: 
      daňové příjmy                        ve výši            229 717,3 tis. Kč 
      nedaňové příjmy                    ve výši              79 907    tis. Kč 
      kapitálové příjmy                    ve výši              21 633,6 tis. Kč 
      dotace                                    ve výši            215 521,2 tis. Kč. 
 
Objem příjmů z dotací tvoří 44 titulů, z nichž nejvyšší objem tvoří dotace  
v rámci souhrnného vztahu (129 106,3 tis. Kč), v oblasti investic se jedná  
o částku 71 803,4 tis. Kč, zbylý objem představují neinvestiční dotace a 
dotace od obcí za zajišťované služby městem Sokolov. 
Za zmínku stojí objem účelové dotace na sociální dávky, který v roce 2006 
dosáhl částky 79 973,5 tis. Kč. 
 
Ve výdajové části rozpočtu byly nejzajímavějšími položkami: 
      sociální věci                                             81 052,- tis. Kč 
      správa majetku                                      138 640,9 tis. Kč 
      školství a zájmová činnost                       31 323,9 tis. Kč 
      kultura                                                      24 907.3 tis. Kč 
      rozvoj města                                          105 306,6 tis. Kč 
      grantový systém                                         8 631,7 tis. Kč 
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      prevence kriminality                                   1 167,6 tis. Kč 
      Městská policie                                          1 322,1 tis. Kč. 



 
Celkový objem provozní dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím 
města dosáhl za rok 2006 výše 56 434 tis. Kč. Oproti celkovým nákladům 
ve výši 91 393 tis. Kč dosáhly tyto organizace výnosů ve výši 96 230 tis. 
Kč. Po odvodu daně z příjmu ve výši 57 tis. Kč u Městského domu kultury 
tak bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku ve výši 4 780 tis. 
Kč, když žádná z organizací neskončila s negativním výsledkem 
hospodaření. 
Městský úřad zajišťoval svěřené mu úkoly aparátem,  jehož počet 
pracovníků činil 19O,5 osoby. Jejich průměrná  mzda dosáhla částky  
19 123,- Kč, u uvolněných členů ZM 46 420,- Kč. 
Průměrná mzda pedagogických pracovníků na všech základních školách 
přesáhla výši 22 tis. Kč, na mateřských školách se pohybovala mezi 18 a 
20 tis. Kč. Hůře na tom byl nepedagogický personál u všech školních 
zařízení. Tam průměrná částka mzdy nepřesáhla výše 10 tis. Kč. 
Ve všech případech se však jedná o vzestupnou tendenci mezd. 
 
 

             Školství, zájmová činnost a kultura 
 
Personální změny ve školství 
 
     Z důvodu odchodu do starobního důchodu dvou ředitelů základních 
škol byla vyhlášena konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní 
školy v ul. Pionýrů, Sokolov  a Základní školy v ul. Křižíkova, Sokolov. 
K datu 1. 4. 2006 byl nástupcem Mgr. Františka Šteinfelda jmenován 
Mgr. Vladimír Vlček a nástupcem Mgr. Jindřicha Červeného Mgr. Petr 
Krejčí, který ho na ZŠ v ul. Pionýrů vystřídá dnem 1. 2. 2007. 
Oba noví ředitelové na školách pracovali ve funkci zástupce ředitele, je 
tedy předpoklad, že jejich funkční postup bude pro obě školy přínosem. 
 
 
 
 
Školní stravování 
 
     Již od roku 2003, kdy začaly v souvislosti s euronormou o společném 
stavování první úpravy a zásahy do zařízení a vybavení školních jídelen, 
se připravoval nový systém organizace stravování na školách. Poté, co 
některá ustanovení v přijatých právních předpisech  byla změkčena a 
některá naopak doplněna, bylo rozhodnuto o vybudování nové výdejny 
jídel na II. základní škole, kam se zatím budou obědy dovážet z jídelny na 
V. základní škole. Následně byl rozpočet navýšen o dalšího 1,5 milionu 
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 korun a nad výdejnou se současně budují nové výukové prostory, které 
musely být kvůli stavbě výdejny zrušeny, sociální zařízení pro personál  a 



žáky, kteří navštíví gastronomický provoz. Celkové náklady jsou 
předpokládány ve výši cca 8,5 milionu. 
V dalším roce  se uvažuje o přestavbě školní jídelny na I. základní škole na 
výdejnu a na obě školy pak dovoz jídel buď z některého  vlastního  školní- 
ho stravovacího zařízení, nebo od cizího dodavatele. V úvahu přichází  
vývařovna Střední odborné školy Kynšperk. I tato však v souvislosti s 
přísnější hygienickou normou musí projít stavebními úpravami. 
  
 
 
 
Oslavy na školách 
 
   Sokolovské gymnázium oslavilo 60. výročí svého trvání. 
Od svého vzniku zasedlo do lavic pět tisíc studentů, vyučovalo zde 199 
učitelů. 
Programem oslav byla výstava výtvarných prací studentů, jejíž součástí 
byly i ukázky publikací učitelů a absolventů a také panely s historií školy. 
V sokolovském divadle pokračovaly oslavy Studentskou akademií, jejíž 
moderátorem byl bývalý absolvent gymnázia Aleš Cibulka. 
V závěru akademie proběhl křest Cibulkovy knihy o šedesátileté historii 
gymnázia a CD s historickými i současnými fotografiemi školy. 
Oslavy vyvrcholily Dnem otevřených dveří na gymnáziu a setkáním 
bývalých spolužáků a profesorů na Plese absolventů. 
Sešla se zde řada známých osobností, o nichž v průběhu roku vycházely 
informace v místním periodiku. Připomenu kromě Aleše Cibulky režiséra 
Davida Vondráčka, zpěváka Tomáše Savku, ale také např. sokolovského 
starostu Karla Jakobce. Na organizačním zajištění a úspěchu všech akcí  
měli kromě ředitele školy Milana Hrice a jeho zástupce Vladimíra Prokopa 
velký podíl  i samotní současní studenti gymnázia. 
 
     Stejné výročí, tedy 60 let od založení školy, oslavila Základní umělecká 
škola v Sokolově.  
Oslavy, jejichž hlavním organizátorem byl ředitel školy Roman Švancar, 
proběhly ve dnech 11. - 16. září. 
Jejich součástí byla vystoupení tanečního oboru  a akce výtvarného oboru 
ZUŠ na Starém náměstí, koncert učitelů ZUŠ Sokolov a partnerské 
Kreismusikschule Tirschenreuth v sále školy a koncert žáků obou škol v 
kapucínském klášteře. 
Vyvrcholením bylo Festivalové odpoledne s účinkujícími ze všech oborů 
české i partnerské německé školy. 
Po celý týden oslav  byly pro zájemce otevřeny všechny prostory školy, 
která od roku 1991 sídlí v budově na Starém náměstí. Sokolovská 
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 Základní umělecká škola je jednou z mála těch, jejichž zřizovatelem byla 
od samého počátku obec. V našem městě o zřízení Městské hudební školy 



rozhodla tehdejší rada Městského národního výboru v Sokolově 30. 
července 1946 za předpokladu, že se přihlásí minimálně 60 uchazečů. 
Dnes tuto školu ročně navštěvuje cca 550 žáků a má i svoji detašovanou 
pobočku na Březové. 
 
Nová Střední odborná škola sociálně-právní 
 
     K 1. 9. 2006 vznikla v Sokolově pobočka Střední odborné školy 
sociálně-právníí v Čáslavi. 
Jedná se  o školu s romským zaměřením,  jejímž ředitelem je Emil Ščuka, 
sokolovský rodák. 
K datu otevření bylo do denního studia zapsáno 52 studentů, do dálkové 
formy 70 studentů. 
Škola sídlí v pronajatých prostorách bývalé družiny Základní školy v ulici 
Sokolovská. 
Jedná se o bezplatné čtyřleté studium, zakončené maturitní zkouškou. 
V učebních osnovách jsou předměty zaměřené na romskou kulturu a 
romštinu. Absolventi mohou najít uplatnění mezi romskými asistenty, 
terénními sociálními pracovníky, na úřadech, v dětských domovech či  
v sociálních službách. 
Otevření pobočky této školy v Sokolově uvítalo i vedení radnice. Město 
Sokolov se tak připojilo k Praze, Brnu, Plzni, Karviné, Orlové a Kolínu, kde 
ke stejnému datu vznikly další pobočky. 

     
5. ročník mezinárodního Workcampu 2006 
 
     Na přelomu měsíců července a srpna se tento ročník studentského 
setkání Workcamp 2006 konal v partnerském městě Saalfeld v SRN. 
Kromě německých a českých studentů se ho zúčastnili i studenti z 
polského Zalewa.Patnáctičlenná skupina sokolovských studentů z 
 gymnázia a integrované školy technické a ekonomické s doprovodem 
se kromě volnočasových aktivit  podílela na úpravách a čištění koryta řeky 
a podíleli se na vybudování nového voleybalového a streetbasketbalového 
hřiště. Rovněž za odborné pomoci tvořili sochy z různých druhů dřeva. 
Příští ročník proběhne opět u nás pod taktovkou Domu dětí a mládeže 
Sokolov. 
 
Nejlepší studenti Karlovarského kraje 
 
    Již podruhé ocenil Karlovarský kraj nejlepší žáky kraje. Letos v 
Rytířském sále loketského hradu převzali ocenění i  studenti ze škol v 
našem městě: 
- Martin Mejstřík - Gymnázium Sokolov - ocenění získal za 3. místo   
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              ve světovém finále  zeměpisné olympiády 



- ZŠ ul. Boženy Němcové - za 4. místo v dlouhodobé soutěži kategorie 
              základní školy                                              
- ZŠ ul. Rokycanova - za 5. místo v dlouhodobé soutěži kategorie základ- 
             ní školy 
- ISŠTE Sokolov - za 1. místo v kategorii středních škol bez gymnázií 
             a 5. místo v kategorii středních škol 
- Gymnázium Sokolov - za 1. místo dlouhodobé soutěže středních škol 
 
 
Optimalizace sítě středních škol 
 
    K 1. 7. 2006 se našeho regionu dotkla optimalizace sítě škol, k níž do- 
chází v souladu s usnesením zastupitelstva kraje. 
V našem městě tato optimalizace přinesla sloučení Střední průmyslové 
školy a Středního odborného učiliště stavebního v Královském Poříčí se 
sokolovskou Integrovanou střední školou technickou a ekonomickou jako 
nástupnickou organizací. 
Současně došlo k převodu oboru klempíř - stavební výroba z ISŠ CHeb do 
ISŠTE Sokolov, oboru strojírenství ze SPŠ Loket do ISŠTE Sokolov, kde 
byl otevřen nový maturitní obor - mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení budov  a dále obor řízení jakosti ve strojí-
renství. Cílem optimalizace bylo zefektivnění výuky a širší nabídka 
vzdělání. Pro naše město se rozhodně jedná o přínos. 
 
 
Integrovaná  střední škola technická a ekonomická 
 
     Po sloučení integrované školy s učiličtěm v Královském Poříčí a 
rozšíření učebních oborů má škola 1300 žáků a 140 učitelů. Nutností se 
stalo rozšíření výukových prostor i jejich modernizace. I nadále se ředitel 
školy  nevzdává záměru otevřít v Sokolově  Strojní fakultu Západočeské 
univerzity v Plzni. 
Vedení školy proto požádalo o dotaci  a získalo na zpracování studie a 
projektové dokumentace finanční prostředky ve výši necelých 2 milionů 
korun z dotačního titulu NUTS 2 Severozápad. Realizace celého záměru 
bude stát cca 150 milionů korun a je předpoklad, že v období 2007 - 2010 
by škola mohla finanční prostředky získat z fondů Evropské unie. Musí 
proto být projektově perfektně připravena a okamžitě na vypsané dotační 
tituly zareagovat. Vzniknout by v nových prostorách učebny jazyků, 
chemie, fyziky a matematiky, výuka bude probíhat na moderní počítačové 
technice. Součástí mají být i obory související s veřejnou správou a 
centrem celoživotního vzdělávání. 
Nový objekt by měl vzniknout vedle sportovní haly u autobusového 
nádraží. 
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V průběhu letních prázdnin bylo rovněž za přispění dotačních titulů ve výši 



téměř čtyři miliony korun zrenovováno šest učeben. Nešlo jen o moderní 
vybavení učeben, ale o jejich kompletní stavební inovaci. 
O vysoké profesionalitě a aktivním přístupu k výchově mládeže svědčí celá 
řada dalších zajímavých akcí: 
- škola hostila krajské kolo mistrovství ČR v grafických předmětech. Své 
  loňské prvenství obhájila osobním rekordem 373 čistých úhozů za 
  minutu studentka školy Veronika Buchtelová v psaní na stroji 
- škola finančně podporuje dvě africké děti, Irene a Francis, zorganizovala 
  seminář o práci Humanistiského centra Narovinu, věnovaný právě adopci  
  na dálku 
- ve vestibulu školy byly počátkem školního roku nainstalovány počítače 
  pro nevidomé, neslyšící i tělesně postižené občany a dále 8 počítačů  
  s  přípojkou na internet pro veřejnost. V době od 6 hodin ránodo 18 hodin 
  večer sem může přijít kdokoliv a zdarma surfovat na internetu. 
  Projekt byl realizován nákladem 1,3 milionu korun, to vše z peněz 
  Evropské unie, zřizovatele a státního rozpočtu 
- ve spolupráci s Úřadem práce v Sokolově připravila škola projekt s  náz- 
  vem  Magnet - pro ty, kteří by rádi zpět do školy. Je financován krajem 
  v rámci projektů SROP. V rámci projektu škola pomáhá žákům školy, kteří 
  mají potíže s ukončením školy a dále stovce mladých lidí, uchazečům o 
  zaměstnání na úřadu práce , kteří nemají dokončené základní či střední 
  vzdělání. V rámci projektu bylo zřízeno i místo psychologa, který vzdělá- 
  vá  pedagogy a i po skončení projektu zůstává škole k dispozici. 
    
 
 
Studentské soutěže vypsané městem 
 
 
    Na prvém jednání Rady města Sokolova byla vyhodnocena témata 
vypsané soutěže pro studenty středních škol pro rok 2005. 
Nejaktivnějším studentem se stal student Gymnázia Sokolov Michal 
Dioszegi, který odevzdal své návrhy ve vypsaných tématech: 
Grafický návrh loga, Výtvarné řešení kruhových objezdů, Třídění odpadů, 
Systém informačních plaket - památky Sokolova. 
Úspěšným se stal návrh loga města autora Jana Samce, i když nebyly 
splněny vypsané podmínky.  
Rada se usnesla oslovit autora a dále s ním na toto téma jednat s cílem 
využít jeho návrhu pro budoucí logo města. 
      
 
 
     Současně byl vyhlášen 2. ročník soutěže studentských prací na 
téma: 
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- dotazníková akce "Co se mi v Sokolově líbí, co nelíbí" 



- návrh výtvarného řešení internetových stránek města 
- návrh typického suvenýru města Sokolov 
- volné téma 
- návrh využití svahu od Hardu dolů k silnici K. H. Borovského pro spor- 
  tovní a relaxační účely - sáňkařská dráha, lyžařská sjezdovka, rollbahn s 
  vlekem  apod. 
- návrh názvu a výtvarný návrh etikety na láhev Sokolovského likéru. 
     Nově byla upravena pravidla o možnost účasti studentů nejen ze 
sokolovských středních škol. 
Tento ročník byl poněkud slabší, do termínu podání přihlášek přišly pouze 
tři práce, všechny k tématu výtvarný návrh etikety na lahvi Sokolovského 
likéru. Žádný návrh však nijak výrazně porotu nezaujal. 
 
    V polovině roku byl vyhodnocen 7. ročník výtvarné soutěže žáků 
mateřských, základních, speciálních uměleckých škol a Domu dětí a 
mládeže Sokolov. 
Pro tento ročník bylo vyhlášeno téma "Vymaluj si svého sokola". 
Do soutěže bylo přihlášeno 957 prací. 23 vítězných prací bylo oceněno 
čestným uznáním a všechny byly vystaveny v hale Městského divadla v 
Sokolově. Při vernisáži obdrželi autoři vítězných prací věcné dary. 
Celou akci organizoval odbor školství a kultury Městského úřadu v 
Sokolově. 
 
    Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve spolupráci se 
Vzdělávací akademií bfz uspořádal tříměsíční rekvalifikační kurz v rámci 
projektu Nestůj a pojď. Projekt byl spolufinancován krajem, městem 
Sokolov a fondy Evropské unie a jeho cílem bylo dát příležitost mladistvým, 
ohroženým sociálním vyloučením. V realizovaném kurzu měli 
získat pracovní návyky a životní zkušenosti. 
 
   

2. ročník akce Osobnost roku 
 
     Akce Osobnost roku 2005 se uskutečnila v kapucínském klášteře sv. 
Antonína Paduánského za velké účasti veřejnosti. Program byl obohacen 
kulturním vystoupením místních umělců. 
Oceněni byli:  
 ve sportovní oblasti: kategorie mládež, jednotlivci - Kučera Kamil - přední 
umístění na MČR, ME, MS ve vzpírání 
                                  kategorie mládež, družstva -   VSK družstvo 
                                  kadetek - 1. místo v I. lize kadetek, extraliga 
 
                                  kategorie dospělí, jednotlivci - Mgr. Sekyrová Ivana - 
                                  3. místo MČR půlmaraton a 400m překážek 
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                                  kategorie dospělí, družstva -  Fotbalový klub Baník 
                                  Sokolov 
 
                                  cvičitelé, trenéři - MUDr. Krotil Jiří  - trenérská práce 
                                  ve volejbalu 
 
v kulturní oblasti: jednotlivec, který zviditelnil město v ČR a ve světě -  
                                  Mgr.  Prokop Vladimír  - burianolog - knihy, výstavy 
 
                            jednotlivec, který zrealizoval akci, přesahující místní 
                            poměry - Mgr. Beranová Vaicová Romana -                                           
                            kniha Zaniklé obce Sokolovska, putovní výstava v Sasku 
                            a Schwandorfu 
 
                            jednotlivec, který proslavuje město mimo rámec regionu - 
                            Mgr. Bolen Josef  - umělecký vedoucí a dirigent 
                            Sokolovského pěveckého sboru, výročí 70 let věku  
 
                            kolektiv, který proslavuje město mimo rámec regionu - 
                            Sokolovský pěvecký sbor - působí ve městě 
                            přes 30 let, koncerty doma i v zahraničí                                                                              
 
v oblasti školství: výrazná osobnost - Kaiserová Vlasta - ředitelka MŠ, 
                            soutěž Mateřinka, Zpívání jen tak,olympiáda pro MŠ 
 
                            žák, student - Dioszegi Michal  - student  Gymnázia 
                            Sokolov- spoluautor publikace Židovské památky, 
                            člen týmu, který získal 1. místo v ČR v soutěži 
                            Europanostra, 2. místo v SOČ  architektura 
                                                   Mejstřík Martin  - student Gymnázia 
                            Sokolov - 1. místo v zeměpisné olympiádě regionu 
                            střední Evropa 
 
Osobnost města - Bučková Milada - dlouhodobá manažerka Chráněného 
                             bydlení, péče o zdravotně postižené občany. 
 
 
 
Pamětní deska Karla Maye 
 

    22. září byla na Starém náměstí v Sokolově odhalena pamětní deska 
Karla Maye. Je umístěna na domě, kde měl údajně německý spisovatel  a 
autor legendárního Vinnetoua přenocovat.  Při svých cestách do Krušných 
hor v roce 1869 a 1897 měl v Sokolově navštívit rodinu Steinegerů, kteří 
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 právě v tomto domě bydleli. Nyní zde má sídlo firma Alva. 
O věrohodnosti údajů byl sveden tuhý boj v místním tisku mezi historikem 



Brtkem a profesorem sokolovského gymnázia Prokopem. 
Radní však na základě autorovy zmínky o Sokolovu v jeho románu Vánoce 
o oprávněnosti umístění desky rozhodli kladně. 
Bronzový reliéf s podobiznou Karla Maye, za nímž se na obzoru vzpíná 
kůň s indiánem vytvořil akademický sochař Vítězslav Eibl z Mariánských 
Lázní, který je rovněž autorem pamětní desky připomínající pobyt básníka 
J. W. Goetha v našem městě. 
Odhalení pamětní desky bylo pojato velkoryse, součástí byla vystoupení 
několika folkových skupin, ukázky indiánské kultury a výstava knih Karla 
Maye  a výstava s indiánskou tématikou v Kapucínském klášteře, včetně 
promítání filmu Poklad na Stříbrném jezeře. 
Bylo to milé odpoledne pro malé i velké. 
 
 
 
Město koupilo soubor starých pohlednic 
 
     Město Sokolov odkoupilo sbírku 6715 kusů pohlednic města Sokolova, 
kterou mu nabídl občan města, pan Jan Samek. 
Soubor zahrnuje pohlednice od roku 1896 až do poloviny 20. století. 
Náměty snímků jsou motivy starého a dnes již vesměs neexistujícího 
Sokolova a jsou svědectvím proměn města. Jedná se o unikátní sbírku 
pohlednic v dobrém stavu, některé pohlednice se pravděpodobně docho- 
valy pouze v  jediném exempláři. 
Z historického hlediska je cena zakoupené sbírky nevyčíslitelná, což 
potvrdil i soudní znalec PhDr. Stanislav Bucharovič. 
Tržní cena 350 tisíc korun, kterou sběratel akceptoval, je pro město 
Sokolov velmi výhodná, přihlédneme-li ke skutečnosti, že na sběratelském 
trhu se ceny za jednu pohlednici mohou pohybovat v rozmezí 500 - 2000 
korun. 
Město Sokolov má v úmyslu sbírku vystavovat při kulturních či 
společenských akcích , část pohlednic chce město rozmnožit a v téma- 
tických balíčcích prodávat. 
 
 
Friedmanovy obrazy 
 
    55 obrazů uznávaného židovského malíře Davida Friedmana rozšířilo 
depozitář Krajského muzea v Sokolově. Obrazy získalo muzeum jako dar 
od dcery malíře, která nyní žije v New Yorku a v loňském roce se 
zúčastnila vernisáže výstavy obrazů svého otce v sokolovském zámku. 
Tři z obrazů namaloval autor na Ostravsku, dva v Praze, zbytek pak na 
Sokolovsku. Ve své tvorbě malíř zmapoval život horníků a místa, kde se 
tehdy těžilo. Zbývá ještě ve světě dohledat jediný obraz, který ještě před 
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několika lety visel na radnici v Habartově. 



Po důkladném zdokumentování, zrestaurování  a dorámování budou 
obrazy tvořit stálou expozici sokolovského zámku. 
 
 
 
 

Soutěž ohňostrojů - Hurá prázdniny 
 

     Letošního druhého ročníku přehlídky ohňostrojů se zúčastnilo cca 15 
tisíc lidí. Tento nebývalý zájem předčil všechna očekávání. Akce proběhla 
v lesoparku Bohemie, organizátor akce z agentury Laki Plzeň ocenil 
zejména přístup policistů, díky nimž se podařilo zvládnout nával účastníků. 
Dobře zorganizováno bylo i parkování vozidel. 
Připraven byl i velmi atraktivní kulturní program v čele se skupinou Maxim 
Turbulenc a Schovanky. O pohodu účastníků se postaralo velké 
mmnožství stánků s občerstvením. 
A protože akci přálo i počasí, byla hodnocena všemi přítomnými jako velmi 
vydařená. 
 
 
 

Ukončení dvou významných investičních akcí 
 
    Dne 4. září 2006 proběhlo slavnostní ukončení dvou významných 
investičních akcí města Sokolova. 
Jedná se o I. etapu revitalizace Městského domu kultury Sokolov a projekt 
Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově. 
Součástí slavnostního aktu bylo i odhalení pamětní desky českého 
architekta Rudolfa Welse, autora budovy kulturního domu. 
Odhalení se kromě místních a regionálních představitelů zúčastnili i dva 
potomci architekta Welse. Pamětní deska je umístěna vlevo od vstupního 
schodiště při čelním pohledu na budovu. 
K  atraktivnosti celého slavnostního programu přispěl i křest knihy Michaela 
Runda "Po stopách Rudolfa Welse" a dále přednáška o architektu Welsovi, 
kterou v sokolovském zámku zajistili přednášející otec Jan a syn Michael 
Rundovi. 
 
 
I. etapa revitalizace Městského domu kultury Sokolov 
 
    71 let po otevření kulturního domu byla dokončena I. etapa jeho zásadní 
rekonstrukce. Hodnota provedených prací dosáhla výše téměř 32,5 mil. 
korun.  Nákladem 8,8 mil. Kč byla kompletně vyměněna okna, byly 
provedeny sanace objektu za téměř 5 mil. Kč, zbylých 13,5 mil. Kč pak 
představují náklady na obnovu fasády, vč. patek nároží. 
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Po odstranění obkladů balkonu byly objeveny zbytky původní barvy 
fasády. 
Současná barva fasády je zcela autentická, i když pamětníci uvádějí, že 
bývala tmavší. Tmavší odstín je však nutné přisuzovat postupnému 
tmavnutí vlivem zašpinění a oxydace barev. 
Domnívám se , že je na tomto místě nutné také zmínit tolik kritizované 
odstranění mramorového obkladu objektu. Většina občanů se mylně 
domnívá, že šlo o mramor a žádný z nich nemá potuchy o tom, jak tento 
obklad uškodil zakrytému zdivu. 
Revitalizace přišla opravdu včas, desetimilionová dotace státu byla velmi 
příjemnou finanční pomocí, zbývá jen doufat, že budou realizovány další 
plánované etapy, při nichž by původní vzhled měl získat i vnitřek budovy. 
Jejich hodnota je odhadována na cca 150 miionů korun. 
Pochopitelně, že celá akce probíhá za pečlivého dohledu památkářů. 
 
 
Rozvoj elektronické komunikace s veřejností v Sokolově 
     
   Jedná se o projekt, který řeší výstavbu infrastruktury a služeb informač- 
ních a komunikačních technologií ve městě Sokolov. V rámci projektu  
bylo na veřejně přístupných místech umístěno 8 informačních kiosků a  
12 počítačů v internetové kavárně. Jejich prostřednictvím se lze zdarma 
připojit k internetu. 
Na náměstí Budovatelů byla umístěna velkoplošná obrazovka na níž jsou 
promítány elektronické noviny. Každý den zde probíhají čerstvé informace 
z dění ve městě, pozvánky na kulturní a sportovní akce. Budou zde 
promítány premiéry zajímavých filmů, ale také přenosy atraktivních 
sportovních  zápasů. 
Zřízen byl místní infokanál kabelové televize. Dochází k propojení 
městských organizací, občanům bylo nabídnuto rychlé a levné bezdrátové 
připojení k internetu, vznikly nové webové stránky města. 
Všemi těmito moderními prostředky by měl být zajištěn lepší a operativní 
přístup občanů k informacím. 
Celý projekt vznikl za pomoci finančních prostředků z Evropské unie ve 
výši cca 15 milionů korun. 
Ústřední postavou realizačního týmu projektu se stal Tomáš Kábrt, 
pracovník Městského úřadu v Sokolově. 
 
 

Hornická pouť, oslavy Dne horníků 
 
     Tradiční sokolovská slavnost  s bohatým kulturním programem proběhla 
9. září na náměstí Budovatelů a přilehlých prostorách, na Starém náměstí 
a v areálu Bohemie. V programu se vystřídala celá řada hudebních těles, 
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program obohatily ukázky činnosti Policie ČR a Hasičského  záchranného 



sboru. Velká  návštěvnost byla zaznamenána na výstavě Sokolovské 
proměny 2002 - 2006 a v hrobce Nosticů v Kapucínském klášteře. 
Na své si přišly především děti, pro něž byla připravena řada atrakcí. 
Program vyvrcholil nočním ohňostrojem. 
 
 
 

Odhalení památníku tragédie při automobilových závodech Formule 3 
 
    Dne 11. 9. 1966 při oslavách Dne horníků došlo v ulicích města 
Sokolova k nehodě závodního vozu. Při nehodě zahynuly 4 osoby a 19 jich 
bylo těžce zraněno. 
40 let poté, tedy 11. 9. 2006 byl z podnětu občanů odhalen v místě nehody 
pomník z leštěného černého kamene a nápisem, připomínajícím tuto 
tragédii. 
Slavnostního odhalení památníku před budovou Základní školy v ulici 
Sokolovská se zúčastnili i přímí účastníci tehdejší tragédie. Poté 
následovala v Městské knihovně Sokolov výstava fotografií z události, 
promítnutí filmu České televize o tragédii a beseda s účastníky tragédie a 
režisérem filmu. 
   
 

Zpívání pod vánočním stromem 
 
     Součástí pozvánky na letošní Zpívání pod vánočním stromem byla další 
vtipná novoročenka radních města. 
Po loňských Burlacích na Volze a předloňských původních profesích se 
letos na novoročence radní objevili v královských kostýmech a starosta 
Karel Jakobec vlastnoručně ochraňoval truhlu se zlatem a drahokamy za 
těsné asistence obou místostarostů Berky a Dvořáka. 
   Samotná vánoční, dnes již tradiční akce na Starém náměstí byla opět 
velmi vydařená. Došlí občané se dosyta zdarma najedli čočkové či 
zabijačkové polévky, ochutnali vánoční cukroví a pečivo, shlédli řadu 
pěveckých souborů a kromě jídla si mohli nakoupit i různé druhy zboží s 
vánoční tématikou, převážně vyrobeném ve sdruženích a organizacích 
městského neziskového sektoru. 
 
 
 
Další zajímavosti z kultury 
 
 
Taneční orchestr SOKRAT Sokolov  oslavil slavnostním koncertem 
svých 45 let trvání. V tomto hudebním tělese se za léta trvání vystřídalo na 
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osmdesát hudebníků. Současným kapelníkem a hráčem na bicí je pan Petr 



Pfeifer, který je v současném obsazení nestorem. Působí zde totiž již od 
roku 1970. 
Modrá kotva oslavila 55 let svého trvání. Na stálém místě "Kotváků" v 
lesích v Hřebenech zazněla trempská hymna "Vlajka vzhůru letí". 
Současný šerif Modré kotvy Franta Strejc, přezdívaný Bejček uctil minutou 
ticha ty, kteří již se setkání nemohli zúčastnit. Hosty setkání byli i členové 
řady dalších osad z celé republiky. 
Sokolovský pěvecký sbor pod vedením Josefa Bolena letos naposledy 
zazpíval Vánoční Rybovu mši v kostele sv. Jakuba na Starém náměstí v 
Sokolově. Po třicetiletém působení sbor opouští náročné žánry a se vší 
pravděpodobností již nebude vystupovat veřejně. 
Pěvecký sbor La Dolce Vita se pravděpodobně stává nástupcem výše 
zmíněného sboru. Své kvality letos prokázal při Vánočním koncertě, který 
absolvoval za doprovodu tanečního orchestru Sokrat Sokolov. I když se 
jednalo o netradiční pojetí vánoční tématiky, reakce posluchačů byly velmi 
příznivé. 
XV. ročník Festivalu Mitte Europa se v letošním roce v kostele sv. Anto- 
nína Paduánské představil Písněmi beze slov souboru SaltaCello. 
Latinsko-americké rytmy byly příjemným osvěžením kultury v Sokolově. 
Vánoční benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR zazněl 
v Sokolově již potřetí. Výtěžek ze vstupného a darů sponzorů byl rozdělen 
mezi Nadaci policistů a hasičů a sokolovské Chráněné dílny.Při koncertu 
byli oceněni tři občané za pomoc druhým. Obdrželi Čestné uznání policie a 
Plaketu Ředitelství PČR Sokolov. 
Minigalerie vznikla nově na Šenvertě z podnětu společnosti Fornica, která 
na zahradě svého sídla chce prezentovat díla nově začínajících výtvarníků. 
První se představil fotograf Michal Kříž z Nejdku. 
Dobrovolní dárci krve přojali pozvání sokolovské radnice. V obřadní síni 
sokolovského zámku přijalo 22 zlatých a 55 stříbrných dárců  spolu s 
plaketami doktora Janského i malou pozornost městského úřadu z rukou 
představitelů města a ředitelky oblastního spolku ČČK Hermíny Kaňkové. 
Sprejeři získali od města legální zeď za zimním stadionem Baníku 
Sokolov. První výtvory pocházejí od tříčlenné skupiny tvůrců nazvané 
D.I. V. Svoji činnost by však tato skupina ráda rozšířila i do centra města, 
kde by ve formě graffiti chtěla zpodobnit atmosféru Sokolova. 
Kašna se sochou sokolníka se letos dočkala rekonstrukce. První etapa 
představuje opravu hlavního sloupu, který ještě nikdy neprošel rukama 
restaurátorů a  začíná se drolit. Součástí těchto oprav bude i nový vodní 
systém. Dokončení celkové rekonstrukce plánuje město dokončit v příštím 
roce. Socha sokolníka byla převezena do dílny akademického sochaře 
Jiřího Fialy v Rokycanech 
Taneční soubor Impuls slaví letos deset let své existence. Je součástí 
Základní umělecké školy, v současné době má více než sto členů, 
rozdělených podle věku na Impuls I - IV, Impuls Hip-Hop. Zvláště úspěšná 
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 byla letos skupina mažoretek, která pod vedením učitelky Zory Čilíkové 



získala hlavní cenu Lomnické notičky. 
Dívčí pěvecký soubor Sweet Voices ze Základní školy v ul.Švabinského 
se umístil na 3. místě v celostátní soutěži folkových a country skupin 
Brněnská brána. Vokální soubor si účast v  celostátním kole zajistil svým 
umístěním v oblastních předkolech  Březovský lístek  a Ostrovská veverka.  
Duhová dílna vznikla v Mateřské škole v ulici Vítězná. Ředitelka školy 
Vlasta Kaiserová získala na prostor, kde se děti mohou zdokonalovat ve 
výtvarných a dalších pracovních dovednostech dotaci. 
Přijetí u starosty si vysloužila čtveřice školáků ze Základní školy v ulici 
Rokycanova, která se zúčastnila televizní soutěže Bludišťáci. Slavnostního 
přijetí a poděkování za úspěšnou reprezentaci města se zúčastnili i 
úspěšní mladí sokolovští plavci. 
Celostátní ocenění Český Permon v kategorii technické památky získalo 
za rok 2006 Krajské muzeum v Sokolově. Oceněna tak byla péče kolektivu 
muzea pod vedením ředitele Pavla Berana o muzeum v Krásně, Důl 
Jeroným a štolu v Jáchymově. 
Cenu Gloria muzealis,, udělovanou Ministerstvem kultury ČR,  získalo 
sokolovské muzeum za knížku Zaniklé obce Sokolovska. 
Zaniklé obce Sokolovska je název knihy, kterou pokřitili představitelé 
města s autorkou Romanou Vaicovou Beranovou. Na trh kniha přichází  
v předvečer vánočních svátků a je o ní mimořádný zájem 
Taneční skupina Mirákl se zúčastnila mistrovství Čech, odkud si přivezla 
medaile ze stupňů vítězů. Dětská část skupiny se umístila na třetím místě s 
předtančením Komu straší na věži v kategorii show dance, druhé místo 
získala za taneční kompozici .....a přišlo jaro. Titul vicemistra Čech v 
tanečních kompozicích získali junioři Miráklu s lyrickou choreografií Tobě. 
 
 
 
Diskuze v médiích o záměru sloučit muzea 
 
     Několik měsíců probíhaly v místních i regionálních novinách veřejné 
diskuze na téma slučování muzeí v Karlovarském kraji. Krajští 
představitelé odsouhlasili záměr sloučení muzeí v Sokolově, Chebu a 
Karlových Varech do jediné organizace. Ta by se měla jmenovat Muzeum 
Karlovarského kraje,  ředitelství má sídlit v Chebu. Vzniknout by měla 
k 1. 1. 2007. Proti sloučení se veřejně postavila odborná veřejnost, svůj 
negativní postoj potvrdil i dosavadní dlouholetý a úspěšný ředitel muzea 
Pavel Beran, který požádal o uvolnění z funkce ředitele. 
 
 
Z činnosti Městského domu kultury v Sokolově 
 
    Ani komplexní výměna vedení Městského domu kultury Sokolov 
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v předchozích letech nezbavila zřizovatele této organizace starostí. 



Opět dochází k porušení rozpočtové kázně tím, že jsou finanční prostředky 
používány na jiné účely, než bylo v rozpočtu schváleno. Ředitel městského 
domu kultury Jan Strejcovský si vysloužil půlroční odebrání osobního 
ohodnocení a hrozbu odvolání z funkce, pokud by se situace opakovala. 
Přesto je nutné uvést, že řada věcí se v tomto stánku kultury zlepšila. 
- Kromě neděle funguje infocentrum, kde lze již také získat řadu 
  informací.  Přes mapky, programy kin a divadel regionu, ubytování, 
  gastronomické  podniky, drobný doplňkový prodej až po zajištění 
  vstupenek na různé  koncerty a kulturní akce po celé republice. 
- Zřízen a koncem roku byl uveden do provozu internetový klub, který 
  kromě možnosti použití dvanácti výkonných počítačů s vysokorychlostním 
  připojením na internet slouží také jako občerstvovací  bar pro návštěvníky 
  divadelních představení. 
  Uskutečnilo se zde sokolovské kolo mistrovství ČR v počítačové hře 
  Need for Speed-Carbon. Dva hráči postoupili do republikového kola  
  v Praze. 
- Letní kino v letošní letní sezoně uskutečnilo 44 filmových projekcí. 
  Projekce v případě příznivého počasí probíhala na Městském koupališti, 
  při  nepřízni počasí byla operativně přesunuta do kina Alfa. Pro příští rok 
  jsou již uzavřeny smlouvy na projekci v některých okolních obcích a   
  v rekreačním středisku Ronak na Jesenické přehradě. O jednotlivá 
  promítání projevili občané města celkem slušný zájem. Vhodným 
  doplněním projekce je i možnost občerstvení. 
- Uskutečnilo se setkání dřívějších i současných tanečníků, členů všech 
  tanečních souborů, které působily a působí pod hlavičkou tehdejšího 
  Hornického domu kultury a současného MDK Sokolov. Velmi úspěšné 
  akce se zúčastnilo cca 120 tanečníků. 
- Tradičně proběhl již 35. ročník soutěže O štít města Sokolova, jehož 
  součástí bylo 1. mistrovství Karlovarského kraje ve sportovním tanci. 
Z výčtu akcí uvedených výše je patrné, že velmi dobře fungují taneční 
soubory, které vystupují pod hlavičkou MDK Sokolov, stejně dobře si vede i 
amatérský divadelní soubor, který se letos uvedl premiérou hry S vylouče- 
ním veřejnosti režiséra Martina Volného. 
- Od června do září probíhají na Starém náměstí každé úterý odpolední 
   kulturní akce v rámci Kulturního léta. 
- Velmi úspěšný je festival Alfa Fest v kinokavárně Alfa. Zde také proběhl 
  premiérový Sokolovský festival amatérského filmu, jehož součástí byla 
  výstava fotografií, scénické čtení a večerní party. 
  Kinokavárna Alfa hostila benefiční koncert skupiny Trialog Jazz k podpoře 
  občanského sdružení Kotec. 
- pravidelně je vydáván měsíčník Sokolovský Patriot, který je bezplatně 
  nabízen občanům a již si našel své pravidelné čtenáře. Jeho úroveň se 
  podstatně zlepšila. 
Řada akci, organizovaných pracovníky Městského domu kultury probíhala 
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ve ztížených podmínkách revitalizace objektu domu kultury. Lze říci, že 



přesunutí všech velkých významných tradičních akcí  na bedra 
Městského domu kultury bylo dobře zváženým tahem představitelů města, 
všechny akce byly zdařilé.  
 
 
Vyšel Sokolovský Patriot speciál 
 
     Jako každý poslední rok čtyřletého volebního období vyšel ke konci 
letošního roku Sokolovský Patriot speciál. 
Jedná se o malou čtyřletou kroniku města, tentokrát nazvanou Sokolovské 
proměny 2002 - 2006. 
Ač se jedná o práci kolektivu pracovníků Městského úřadu v Sokolově, 
musím ve svém hodnocení pochválit cit, se kterým údaje dával 
dohoromady vedoucí odbory školství a kultury, Ing. Jiří Holman. Nelze mu 
upřít nadšení pro věc a ochotu vložit do tohoto dílka své znalosti o městě. 
S touto publikací se mohla bezplatně seznámit většina obyvatel města a 
je jistě jen málo těch, které nepotěšila. 
  
 
Z aktivit Městské  knihovny v Sokolově 
 
     I v letošním roce sokolovská knihovna připravila řadu novinek a  
zajímavých akcí, kterými zvýšila zájem dospělých, ale hlavně dětí o tento 
druh vzdělávání a využití volného času: 
- S výjimkou měsíce srpna za pomoci městské samosprávy, která 
   bezplatně zapljčila sutomobil jsou dováženy knihy za klienty knihovny, 
   kteří nejsou mobilní  a nejsou schopni si přijít knihy vybrat osobně. 
   Této služby využívají i staří občané z klubů důchodců. 
- V prostorách knihovny byla uspořádána výstava speciálního vybavení pro  
  slabozraké, s jehož pomocí mohou nevidomí a slabozrací číst denní tisk, 
  knížky či sledovat televizi. Velký zájem vzbudil počítačový program pře- 
  vádějící grafiku do zvukové a dotykové podoby, stejně tak mechanický 
   psací stroj pro nevidomé. 
- Proběhl seminář s výukou techniky rychlého čtení. Přínosem byl zejména 
  pro studenty, kteří při svém studiu využívají informací z odborných 
  publikací. 
- Na nádvoří sokolovského zámku sokolovští radní četli dětem pohádky. 
  Akce byla součástí pasování nejlepších čtenářů dětského oddělení 
  knihovny. 
- Ve spolupráci s knihovnou ve Schwandorfu proběhla literárně-výtvarná 
  soutěž na téma Jak vidím své město za 1 000 let. V obou knihovnách 
  bylo  odevzdáno po stovce prací. Pracovnice knihoven je   v letních 
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  měsících posoudily a z vítězných prací vznikla dvojjazyčná kniha se 
  stejným názvem jako vyhlášená soutěž. V prosinci byla kniha pokřtěna 
  v obou partnerských městech za účasti předních představitelů měst a 
  bylo oceněno 27 vítězů, jejichž práce jsou součástí knihy. 
- První číslo studentských novin Gaudeamus vyšlo v dubnu. Jedná se 
  o čtvrtletník, který vydává knihovna ve spolupráci se sokolovským 
  Střediskem prevence kriminality. Cílovými čtenáři jsou studenti, kteří 
  také zajišťují redakční práce. Noviny si lze stáhnout také z internetu. 
 
 
 
                                      Partnerské vztahy města 
 
     Ačkoliv se po revoluci zdálo, že obnova starých a navázání nových 
zahraničních partnerských vztahů bude pouze formální záležitostí, opak se 
stal pravdou. 
Uskutečněné akce roku 2006 a četnost vzájemných návštěv jsou toho 
dokladem. 
Při významných akcích v partnerských městech Saalfeld a Schwandorf se 
setkávali čelní představitelé obou měst, došlo i na společná jednání komisí 
pro vnější vztahy, při nichž byly odsouhlaseny plány akcí. 
Aktivita sportovních oddílů, kulturních souborů a škol  přesáhla rámec 
oficiálně uzavřených partnerských vztahů se Saalfeldem a Schwandorfem. 
Do vzájemného soupeření byla vtažena např. města Waldkirchen, 
Oelsnitz, Coburg, Gröbenzell, Waldsassen, Amberg, Klingethal, Falkenau. 
V oblasti sociální spolupracoval OÚSS Sokolov s klienty z ÚSP v 
Möhlsdorfu a ÚSP Sokolok s integrovanou školou ve Weidě. 
V rámci mezinárodního projektu Sokrates spolupracovala 2. ZŠ se 
Saalfeldem a městy v Rakousku, Itálii a Skotsku. 
Ve sportovní oblasti došlo k rozšíření spolupráce mezi stolními tenisty, 
mládežnickými oddíly plavProběhl tradiční atletický mítink v Sokolově, 
mladí fotbalisté z TJ Baník se zúčastnili fotbalového turnaje v Saalfeldu.  
Fotbalisté všech věkových kategorie je nutné zařadit mezi nejaktivnější. 
Dále je nutné se zmínit o střeleckých soutěžích, házenkářském turnaji, 
konšelském halovém turnaji ve fotbale. 
Kontakt se zahraničím navázaly krasobruslařky TJ Baník. 
V oblasti kulturní došlo na společná setkání pěveckých sborů Sokolova a 
Schwandorfu, vystoupení našich mažoretek, dechové kapely ze ZUŠ a 
vystoupení skupiny Glamour z MDK při oslavách 1000 let Schwandorfu. 
Pravidelně se setkávají a koncertují Základní umělecká škola Sokolov a 
Kreismusikschule v Tirschenreuthu. Naše umělecká škola se zúčastnila 
také umělecké soutěže v oboru výtvarném, která proběhla v německém 
Neuensalz. 
Poprvé se sešli včelaři obou stran a pokračovala spolupráce leteckých 
modelářů.   
 

-28- 
 



Velmi úspěšný byl letošní ročník setkání studentů Workcamp. 
Rovněž tak 4. ročník běžecké štafety mezi městy Sokolov a Schwandorf, 
jehož se za naše město zúčastnilo 30 běžců v čele s předními představiteli 
města, byl pro vzájemné vztahy přínosem. 
Byl odstartován ze Sokolova přes hraniční přechod Broumov-Mährling a 
končil ve městě Schwandorf, kde probíhaly oslavy 1000 let jeho trvání. 
V srpnu tohoto roku obdržel Plaketu města Sokolova pan  Josef  Döllner, 
který se zasloužil o uzavření partnerské smlouvy mezi městy Sokolov a 
Schwandorf a v partnerských aktivitách se stále angažuje. 
 
 
                                         
 
                                       Obyvatelstvo města 
 
   I v tomto roce pokračuje úbytek obyvatel našeho města.  
K 31. 12. 2006 dosáhl počet obyvatel,vč. cizinců počtu 25 227, což je o 
130 osob méně, než v roce minulém. 
K této skutečnosti došlo i přes nárůst počtu narozených, kterých oproti 
minulému roku bylo o 62 více, tedy 274 celkem. 
Zvýšil se však počet zemřelých, když v tomto roce dosáhl hodnoty 228. 
I nadále jsou rozevřeny nůžky mezi přistěhovalými a odstěhovalými, kde 
přistěhovalých je 456 a odstěhovalých 666. 
 
                                                                          
 
                                     Neziskový sektor ve městě 
 
 
 
Občanské sdružení Střípky 
 
    Za téměř tři roky působení dobrovolnice sdružení Střípky pravidelně 
navštívily celkem sedmnáct pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných 
v sokolovské nemocnici. Obnáší to zhruba tisíc tři sta hodin návštěv. 
Do svého teritoria působení v letošním roce zahrnuly dobrovolnice také 
pacienty  léčebny dlouhodobě nemocných v Dolním Rychnově a klienty 
Chráněného bydlení. Předsedkyně sdružení Renata Nečová a jejích 
dalších třináct kolegyň obdržely od Rady města Sokolova finanční 
příspěvek ve výši 20 tisíc korun, ze kterých uhradily výdaje za drobné 
dárky, které rozdávaly při své návštěvě v době Mikuláše a Vánoc. Do své 
 činnosti zapojily předškolní děti ze Šindelové a pěvecký soubor  
z Chráněného bydlení. Jejich návštěva se tak pro nemocné stala i 
kulturnímzážitkem. 
V LDN Dolní Rychnov do své činnosti zapojily děti z odloučeného   pra- 
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coviště ZUŠ Sokolov na Březové a v rámci tzv. adventní cukrárny tak 
podávaný závin s kakaem ještě dosladily hudebním vystoupením dětí. 
 
 
Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov 
 
     V Chráněném bydlení Sokolov nastala nová etapa jeho zaměření. 
Původně bylo určeno lidem s různým zdravotním postižením, nyní se 
zaměřuje na handicapovanou mládež, kterou připravuje na jejich vstup do 
dospělého života. A tak vedoucí sdružení Milada Bučková  s asistenty 
Ivanou Pešlovou a Petrem Zetekem učí své klienty nakupovat, vařit, 
chovat se ve společnosti. Učí je využívat volný čas v různých zájmových 
aktivitách. Délka pobytu klientů není dána jejich věkem, ale jejich 
schopností začít samostaně žít. V objektu, kde Chráněné bydlení sídlí má 
dnes sdružení k dispozici již čtrnáct bytů, v nichž bydlí 17 klientů. 
Za vydatné pomoci vedení sdružení se letos  již  popáté uskutečnil v 
Městském divadle Sokolov společenský večer. Jádrem programu byly 
písně souboru Chlupáček a taneční vystoupení dětí z Dětského domova 
Horní Slavkov. 
Pro děti z mateřských škol klienti z Chráněných dílen nastudovali pohádku 
Ošklivé kačátko. Sami si pro své vystoupení ušili kostýmy a vyrobili 
kulisy. 
Kvalitu péče o klienty sdružení dokládá také ukončení speciálního 
vzdělávacího kurzu, jehož cílem bylo rozšíření dovedností klientů v práci s 
počítačem, znalostech německého jazyka a všeobecných předmětů. 
Na kurz získala vedoucí sdružení Milada Bučková finanční grant z fondu 
SROP. 
Cizí není pracovníkům sdružení ani pomoc ostatním lidem v nouzi. I v 
letošním roce zrealizovali sbírku šatstva, obuvi, domácích potřeb a hraček 
pro Diakonii Broumov. 
 
Občanské sdružení Kotec 
 
    V sokolovském pracovišti Krajské hygienické stanice získalo Občanské 
sdružení Kotec místnost pro svůj výměnný program. 
Sdružení se zabývá protidrogovou prevencí, výměnou infekčního materiálu 
a pomocí lidem v tíživé životní situaci. 
Sdružení žije převážně ze sponzorských darů. Město Sokolov pro něj v le- 
tošním roce uvolnilo 20 tisíc korun. Stejně se zachovala i města Chodov, 
Horní Slavkov, Rotava. 
Jan Bísek se skupinou Trialog Jazz uspořádal ve prospěch Kotce benefiční 
 koncert. 
Sdružení tak mohlo vybudovat v ulici Marie Majerové v Sokolově kontaktní 
středisko  K-centrum. 
Od června v nově upravených prostorech probíhá výměna injekčních 
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stříkaček a poradenství pro drogově závislé, vč. jejich rodinných přísluš- 
níků. 
1. prosince, což je Den boje proti AIDS, zde proběhly bezplatné anonymní 
testy na AIDS. 
Vedoucí programu Kotec na Sokolovsku je Jaromíra Fajtová, K-centrum  
pracuje pod vedením Jindřicha  Zmrzlého. 
 
 
Ústav sociální péče Sokolík 
 
    Pro potřeby klientů v letošním roce radnice ústavu přidělila  městský byt 
o velikosti 1 + 2.  
Historicky poprvé se tak osamostatňují první dva klienti ústavu, Robin 
Svitok a Roman Beňák. Pochopitelně, že zatím budou žít pod dohledem 
asistentů, kteří je budou učit začlenění se do společnosti. 
Pětice klientů ústavu letos prošla kurzem, který organizovala Základní 
škola praktická a speciální v Sokolově. 
Kurz byl součástí komplexní péče z oblasti diagnostické, léčebné, 
rehabilitační, psychologické a výchovně-vzdělávací. 
Za finanční podpory města Sokolov a 8. základní školy v Sokolově 
klienti Sokolíku absolvovali ozdravný pobyt v Žírovicích nedaleko 
Františkových Lázní. Ozdravný pobyt je týdenní a střídají se na něm 
malé a velké děti. 
 
 
 
                   Bytová výstavba, stavební činnost, životní prostředí 
 
 
 
Nová výstavba, obnova bytového fondu 
 
     V roce 2006 bylo dokončeno celkem 39 bytových jednotek, na něž 
město Sokolov investorům poskytlo dotace ve výši 1000,-- Kč /m2, max. 
100 000,-- Kč na jednu bytovou jednotku. 
Z tohoto množství vzniklo 25 bytů ve třech bytových domech, 6 bytů  
v nových rodinných domcích v lokalitách Stará Ovčárna a Husitská-
Vítězná. Zbytek jsou byty, které vznikly vestavbou do půdních prostor či 
přístavbou ke stávajícímu bytovému fondu. 
Potěšující je, že vznikly bytové jednotky i v místech, kde dosud byty pouze 
zanikaly, tj. v ulici Nádražní, na Starém náměstí a přilehlé Příčné ulici. 
Dotace města přesáhla v tomto roce částku 3,8 mil. Kč. 
Na obnovu bytového fondu, tj. rekonstrukci balkonů, opravy střech a 
zateplení bytů v osobním vlastnictví město poskytlo v roce 2006 půjčky ve 
výši cca 850 tis. Kč. 
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Majitel objektů kolem kina Alfa dokončil rekonstrukci již čtvrtého domu, 
přibylo tak dalších 12 bytů, v nichž občané města získali podnájem. 
Město nezapomíná ani na výškové domy, které jsou stále v jeho vlastnictví. 
Na sídlišti Michal byly opraveny zbývající věžáky, u nichž došlo k zateplení 
fasády, výměně oken a vybudování bezbariérových přístupů. Z důvodu 
možnosti uplatnění případných reklamací stavebních prací vydala 
Sokolovská bytová s.r.o. zákaz instalace pevných konstrukcí věšáků a 
antén na balkony věžových domů. 
Barevnost fasád je na dálku ozdobou města, nahradila nevzhlednou šedou 
uniformitu. A nejedná se jen o fasády věžáků v majetku města, na jejichž 
úpravy získalo měst Sokolov dotaci,  barevně se začínají odlišovat i 
paneláky ve vlastnictví sdružení vlastníků bytů. 
 
O výstavbu dalších sedmi obytných domů nedaleko Domu dětí a mládeže 
projevila zájem firma ISSO. Jednalo by se  o šest třípodlažních a jeden 
pětipodlažní dům. Jejich výstavba bude rozložena do následujících šesti 
roků. Radnice tento způsob výstavby podpořila. 
 
Na výstavbu dalších bytových domů, v nichž by mohlo být až 80 bytů je 
zpracována variantně studie. 
Jedná se o území za garážemi u 8. základní školy, kde bývalo dříve dětské 
dopravní hřiště. 
Občané přilehlých domů se však zatím peticí postavili proti výstavbě, argu- 
mentují tím, že se  jedná o jednu z posledních zelených ploch na sídlišti, i 
když bytová zástavba je zde v souladu s územním plánem. 
Radnice se rozhodla nic nelámat přes hůl, o případné výstavbě se bude 
rozhodovat až v dalším volebním období. 
 
Parkování 
 
   Přebudování  travnatého pruhu podél panelových domů u 6. základní 
školy na sídlišti Michal na parkoviště se dočkali místní občané. Vzniklo tak 
celkem 27 dalších stání v hodnotě půl milionu korun. 
Dalších 15 stání zhruba stejným nákladem vzniklo v ulici Marie Majerové. 
A aby byl výčet úplný, nutno dodat, že Sokolovské technické služby 
postavily ještě dalších 14 stání v Alšově ulici. Jednalo se o zakázku pro 
Bytové družstvo Rozvoj, které v těchto místech počítá s vybudováním 
dalších 17 parkovacích míst. 
 
 
Využívání dotačních titulů pro investiční akce 
    Na základě vypsání dotačního titulu pro zpracování projektových 
dokumentací pro revitalizaci regionu NUTS 2 Severozápad, k němuž se 
chce město Sokolov přihlásit, schválilo Zastupitelstvo města Sokolova 
seznam akcí, které by splňovaly podmínky dotačního titulu. 
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Jedná se o: 
- Nábřeží Ohře - přeložka parovodu, protipovodňová hráz a cyklostezka 
- Knihovna - výstavba multimediálního vzdělávacího centra  Sokolovska 
- Brownfield - areál bývalého podniku OSP na Vítězné ulici 
- Městský dům kultury - další etapa, interiéry 
- Dopravní infrastruktura 
- Areál TJ Baník - velká tribuna. 
 
Novou budovu knihovny, která by měla stát na volném pozemku vedle 
hygienické stanice poblíž Husových sadů vyprojektuje pro město Sokolov 
kancelář předního atchitekta Romana Kouckého. Ve výběrovém řízení 
uspěl nejnižší nabízenou cenou projektu a krátkým termínem. 
Na samotnou výstavbu budovy knihovny obdrželo město příslib dotace  
z evropských fondů ve výši cca 80 milionů korun. 
Pokud by se výstavba realizovala, uvolnily by se prostory v sokolovském 
zámku, které by byly využity krajským muzeem. 
Komplikace se vyskytly při získávání pozemků pro budoucí stavbu 
knihovny. S majiteli pozemků, kteří se o ně dlouhodobě nestarají a nejsou 
dohledatelní, musí město jednat prostřednictví soudního sporu. Jeho 
předmětem bude vydržení pozemků. 
Zbylou část pozemků vlastní stát, od něhož by město pozemky mohlo 
získat za odhadní cenu. 
 
Podnikatelské inkubátory byly dokončeny v říjnu letošního roku. 
Při slavnostním uvedení do provozu byl odhalen kámen s pamětní deskou 
připomínající příspěvek Evropské unie. Z celkové osdesátimilionové výše 
nákladů na výstavbu činí  dotace Evropské unie a státu 60 milionů korun , 
Podnikatelské inkubátory přestavují šest výrobních hal, v nichž by mohlo 
najít práci až 100 osob. 
Součástí výstavby bylo i vybudování protihlukových bariér, kterými jsou 
ochráněny nově vznikající rodinné domy v lokalitě Husitská - Vítězná. 
 
Rekonstrukcí stadionu TJ Baník získá město stadion s parametry, které 
odpovídají požadavkům druhé nejvyšší fotbalové soutěže u nás. 
Na přístavbu tribun a prodloužení hrací plochy o jeden metr na délku 
uvolnilo město téměř tři miliony korun. Přestavby se dočká i hlediště, 
dochází k výměně sedadel, která musí mít opěradla, na tribuně musel být 
vytvořen oddělený sektor pro domácí a hostující fanoušky , vybudováno 
místo pro média a místo pro dopingového komisaře. 
Jedná se tedy o zkvalitnění prostor jak pro hráče, tak pro diváky. 
Pro příští rok zahrnulo město do rozpočtu také 1,7 milionu korun na 
zpracování projektu nového fotbalového stadionu, který by splňoval 
požadavky pro první fotbalovou ligu. 
Mělo by se jednat o stadion pro 7 000 lidí s dostatkem parkovacích míst.  
Hovoří se o rozpočtu ve výši 200 až 300 milionů korun.Výstavba by 
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Čas ukáže, zda se jedná o záměr realizovatelný. 
 
Průmyslová zóna mezi Sokolovem a Starým Sedlem 
    Sokolovská uhelná a.s. vykoupila všechny pozemky, potřebné pro 
budování průmyslové zóny. Tato společnost by se také o její vybudování 
měla v budoucnosti postarat. Je tak připraveno území o rozloze 150 
hektarů. V souvislosti s tím již chystají změny územních plánů všechny 
dotčené obce. 
Podmínkou zahájení výstavby zóny je výstavba rychlostní komunikace R/6. 
Generální ředitel společnosti František Štěpánek již veřejnost informoval, 
že společnost eviduje zájem několika velkých investorů, v jejichž 
provozech by měli najít své pracovní uplatnění zaměstnanci dolů, kteří 
o práci přijdou ukončením těžební činnosti. 
Výhled společnosti obsahuje také úpravu okolních pozemků, které by měly 
být připraveny na výstavbu rodinných domů. 
Nezbývá, než si přát, aby došlo k realizaci záměru společnosti, udělat z 
části zóny technologické centrum, kde by se firmy zabývaly výzkumem a 
výrobou prototypů. 
 
Dopravní terminál i nadále zůstává v centru zájmu města Sokolova. 
Přestože v roce 2006 město neuspělo se svojí žádostí o dotaci, práce 
na přípravě pokračují. Původní projekt zůstává, bude však doplněn o  
návaznost cyklostezky od terminálu do Královského Poříčí. Kvůli pláno- 
vané výstavbě terminálu koupilo město za cca 3 miliony korun bývalé 
sklady včetně pozemků v těsné blízkosti vlakového nádraží. 
Perfektní přípravou akce tak bude město připraveno při další žádosti o 
dotaci na výstavbu tohoto velkého projektu. 
Každý rozumný občan musí souhlasit s tím, že nádraží je vstupní branou 
do města a tedy také vizitkou jeho kulturnosti. 
 
Areál Bohemie v prosinci tohoto roku začíná měnit svoji tvář. 
Celou svoji rozlohou areál pokrývá území postižené dřívější těžební 
činností. A tak se městu Sokolov podařilo získat z prostředků uvolněných 
vládou na realizaci revitalizačních projektů v severozápadních Čechách 
přes 20 milionů korun, jejichž nákladem budou provedeny úpravy zemního 
podloží. Terenní úpravy budou provedeny tak, aby v tomto území vznikl 
val, sloužící jako přírodní amfiteátr, součástí budou i dvě sportovní hřiště 
a další účelově určené prostory. Plocha nebude využívána pro cirkusy a 
kolotoče, ty budou umisťovány v navazujícím prostoru za garážemi 
v lokalitě za ulicí Karla Čapka. 
 
Další součástí výdajů na investice v roce 2006 je rekonstrukce 
sportoviště u sportovní haly. 
Rekonstrukce měla proběhnout v prázdninových letních měsících, aby 
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při výběrovém řízení jeden z účastníků odvolal, byla rekonstrukce o měsíc 
zpožděna. 
Celkové náklady činí cca 20 milionů korun. Přes 9 milionů činila dotace. 
Vybudován byl dvoudráhový atletický ovál dlouhý 333 metrů se 
čtyřdráhovou rovinou, jejíž součástí je rozběh pro skok daleký a trojskok. 
Na rovinku navazuje doskočiště. Ve východním oblouku je sektor pro vrh 
koulí.  Fotbalové hřiště s položeným trávníkem 3. generace má rozměry  
90 x 50. Z východní a západní strany byl areál nově oplocen. 
V budoucnu chce město v areálu vybudovat také objekt se sociálním 
zázemím, který by používali jak sportovci, tak i návštěvníci nejrůznějších 
akcí pořádaných na sousední rekonstruované Bohemii. 
8. listopadu se na umělém trávníku fotbalového hřiště utkali radní města 
Sokolova  s redaktory Sokolovského deníku a chebského rádia Egrensis. 
Zápas skončil nerozhodným výsledkem 3:3. 
 
Sokolovská radnice si nechala zpracovat studii na rekonstrukci sklepů 
bývalého kapucínského kláštera a vybudování prostor pro malý 
pivovar, likérku a malou restauraci. 
I tato akce by měla být financována za minimálně 70% objemu dotace. 
Cílem je vybudování turisticky atraktivních prostor v historickém objektu. 
Nájemce sklepů, který by měl zajistit vybavení technologiemi a provozovat 
pivovar a restauraci,  je již vybrán. 
 
K dopravnímu omezení došlo v průběhu měsíců září a říjen na hlavní 
průjezdní silnici v centru města ve směru od radnice k soudu. Důvodem 
byly práce na primárním rozvodu centrálního zásobování teplem. Přestože 
se jednalo o náročné omezení dopravy, nedošlo k žádnému kolapsu, 
nedošlo ani k přerušení dodávky tepla pro obyvatele této části města 
K podstatně náročnější situaci dochází, počínaje měsícem červnem, při 
řešení dopravního omezení souvisejícího s rekonstrukcí mostů ve správě 
Krajské správy a údržby silnic. K regulaci dopravy byl jednosměrně využit i 
most pro pěší naproti obchodnímu domu Perla. 
Do konce roku byl opraven zdevastovaný most na Kraslické a most nad 
železnicí. 
Most přes řeku Ohři bude dokončen do poloviny příštího roku.  
Investiční akce je spolufinancována z fondů Evropské unie, která se na 
celkově plánovaných 74 milionech podílela částkou 49,7 milionu korun. 
 
Golfové hřiště má za sebou první sezonu. Vzniklo z bývalého dolu 
Silvestr, na jeho osmnáctijamkovém povrchu se hraje již od letošního jara. 
Přestože se zde konal již i turnaj profesionálů, jeho oficielní otevření však 
proběhlo až počátkem října. Hřiště je dokončené, v rámci lesnické 
rekultivace zde bylo vysázeno 48 tisíc sazenic modřínu, jasanu, dubu, 
smrku a borovice. Hlavní greenkeeper Jaroslav Mulhansel je s kvalitou 
 

-35- 
greenů spokojen. 
Čestným členem v sokolovském golfovém klubu získal při své návštěvě 



regionu prezident republiky Václav Klaus. 
 
Úsek veřejné zeleně ve městě 
 
Kromě průběžné péče o travnaté a keřové plochy ve městě prostřed- 
nictvím Sokolovských technických služeb s.r.o. nechalo město v roce 2006 
vypracovat dlouhodobou koncepci parků v centru města. Vznikla publikace 
Retrospektiva a perspektiva Husových sadů a Zámeckého parku v 
Sokolově. Autorkou je Ing. Milena Nováková, která již 20 let pracuje pro 
město . 
Proběhla akce Čištění Ohře, soutěž Kvetoucí okno. Město se zapojilo do 
akce Evropský den bez aut. Úspěch této akce byl prezentován na 
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí. 
Ve městě vyrostla nová dětská hřiště, např. v areálu sportu, vedle budovy 
Městského domu kultury, v centru Husových sadů, ve vnitrobloku Vítězná, 
na Šenvertě. Některá stávající hřiště byla doplněna novými herními prvky, 
nebo na žádost občanů oplocena ochrannými plůtky. 
V průběhu roku bylo ve městě vysazeno 188 ks stromů, 2 197 ks keřů. 
V hodnotě 321 tis. Kč bylo vysazeno cibulovin, trvalek, letniček. 
Pokáceno bylo na základě rozhodnutí příslušných orgánů 117 ks stromů. 
Vichřice dne 20. 5. 2006 pokácela 17 ks stromů. 
Systematicky jsou prováděna opatření proti šíření bolševníku, křídlatky, 
klíněnky a kůrovce. 
 
 
 

                                             Zdravotnictví, sociální služby 
 
 
Karlovarská krajská nemocnice vznikla k 1. 7. 2006 fúzí karlovarské, 
sokolovské a chebské nemocnice do jedné akciové společnosti. 
Rozsah péče v jednotlivých nemocnicích zatím zůstává stejný. Členy 
představenstva jsou kromě ředitelů jednotlivých nemocnic také tři zástupci 
České zdravotní společnosti. V dozorčí radě jsou zástupci Karlovarského 
kraje. Krajskou nemocnici čekají výběrová řízení na obsazení vedoucích 
míst, nový organizační řád a sjednocení technických a hospodářských 
oborů. 
 
 
V prosinci proběhla kolaudace stavby, která byla realizována jako I. etapa 
projektu Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr ve městě 
Sokolov. 
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Celý projekt bude realizován nákladem 7,6 milionu korun v rámci 
Společného regionálního operačního programu, spolufinancován z 
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, z prostředků státního 
 rozpočtu ČR a z vlastních prostředků města. 
I. etapa zahrnovala přístavbu nového pavilonu a přístavbu vstupní haly do 
objektu Chráněného bydlení v ulici Slavíčkova 1696, Sokolov. 
II. etapa bude realizována v prvním čtvrtletí příštího roku. 
Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr má být zaměřen na sociální 
integraci osob se zdravotním postižením a na aktivní politiku 
zaměstnanosti, tedy zpětné či nové umístění postižených osob na trh 
práce. 
 
Po dlouhých tahanicích, souvisejících s nucenou správou Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, byla podepsána smlouva VZP a sokolovské 
nemocnice na zahájení provozu screeningového pracoviště s mamo- 
 grafem. Odpadnou tak cesty pacientek do karlovarského pracoviště. 
 
Občanské sdružení Babybox rozbíhá iniciativu na umístění schránky pro  
odložené děti v sokolovské nemocnici. Vedení nemocnice má o její 
umístění zájem. Ludvík Hess z nadačního fondu pro odložené děti Statim, 
který schránky dodává,  nyní shání prostředky na realizaci. 
 
V sokolovské nemocnici vzniká centrum pro odvykání kouření. 
Toto centrum by mělo působit jako terapeutické pracoviště a poskytovat 
diagnostiku a léčbu závislosti na tabáku. 
 
Sokolovští oční chirurgové v čele s primářem Pavlem Studeným přišli jako 
první na světe na nový a zcela převratný způsob transplantace rohovky. 
Novou metodu již vyzkoušeli u patnácti pacientů, pouze v jednom případě 
neúspěšně. 
Do učebnic lékařství se tato metoda zapíše jako Transplantace 
Descemetovy membrány se stromálním lomem. 
 
V letošním roce proběhl 3. ročník Sokolovské kataraktové školy. 
Semináře se zúčastnilo pětadvacet chirurgů, praktický nácvik probíhal na 
prasečích bulvách, účastníci ale využili i přímých přenosů z operací 
šedého zákalu ze sokolovské nemocnice.Letos se semináře prvně 
zúčastnili i očaři ze Slovenska. 
 
Kardiologické oddělení Krajské karlovarské nemocnice v Karlových Varech 
zahájilo implantace kardiostimulátorů. Občané Sokolova tak nebudou 
muset být převáženi k tomuto výkonu do nemocnic v Praze a v Plzni. 
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Ústav sociálních služeb Sokolík v Sokolově za finanční pomoci města 
Sokolov zakoupil do svého zařízení schodolez, kterým se jejich klientka 
dostane i do prvního patra zařízení. Byla tak odstraněna další životní 
bariéra postižené dívky. 
 

 
  
 
                                           Prevence kriminality 
 
     Manažer sokolovského Střediska prevence kriminality Rudolf Volf 
obdržel Čestnou medaili Policie České republiky jako poděkování policistů 
při jeho odchodu z funkce ke konci roku. Za jeho působení vzniklo 44 
projektů, z nichž stále probíhá 21. Některé projekty vznikly jako první v 
republice a byly převzaty do dalších měst. Jsou to např. projekty Kdo si 
hraje, nezlobí, Přechody D3, Netradiční půjčovna, Kryté dopravní hřiště, 
projekt Ajaxův zápisník. Jeho velkým prvním projektem byl kamerový 
systém ve městě, který pomáhá snižovat kriminalitu ve městě. 
     Např. se podařilo odhalit partu vykrádačů automobilů, nebo byl díky 
kamerovému systému odhalen travič psů na sídlišti Vítězná. 
Možná že i díky kamerovému systému drží policisté primát v potlačování 
kriminality a jako okresní územní celek se umístili na první příčce v 
procentu objasněnosti trestných činů. 
Velitel obvodního oddělení Petr Kubis připravil revoluční změnu v 
organizace práce. Město je rozděleno do devíti okrsků. Kromě státní  
policie jsou do okrsků začleněni i městští strážníci. Pro příští rok se 
připravuje informovanost občanů města s tímto rozdělením, naplní se tak 
akce Poznej svého policistu. 
    S cílem zabavit děti a oddálit je od drog a kriminality v ulicích vzniklo 
nově romské občanské sdružení občanů z ulic Hornická a Divadelní. 
Úvodní besedu v tělocvičně Základní školy v ul. Sokolovská přišli podpořit 
zástupci policie, Střediska prevence kriminality a představitelé města. 
Lze jen doufat, že se nejednalo pouze o besedu úvodní. 
 
 
 
                                    Zajímavé sportovní události 
 
-  Fotbalový klub TJ Baník Sokolov se oficiálě stal druholigovým, když 
   na něj byla převedena Pardubická licence. Příprava Baníku začala 
   v červnu a do kádru bylo zařazeno i pět hráčů současného divizního 
   kádru.  
 
-  Postup do druhé ligy si zajistil dívčí tým tenisu TJ Baník Sokolov pod 
   vedením trenéra Wildhabera. 
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-  Volejbal oslavil šedesátiny. Oslav se zúčastnilo přes devadesát pamět- 
   níků kdysi druholigových hráčů Sokolova. 
 
-  První dáma sokolovského atletického klubu Ivana Sekyrová získala titul 
   mistryně České republiky v půlmaratonu. Smutné je, že Krajský úřad 
   odmítl v tomto roce finanční podoru nejen této závodnice, ale i celého 
   Atletického klubu. Důvodem prý byl nedostatek financí. 
 
-  Na mistrovství České republiky masters v plavání získal na 100 m volný 
   způsob zlato Miloš Ptáček. Jedno první a tři druhá místa v prsařských 
   disciplínách a na 50 m volný způsob vybojovala Regina Kindrátová. 
 
-  Celkem jedenáct medailí přivezli plavci Zdeněk Braum, Miloš Ptáček a 
    Regina Kindrátová z 18. ročníku  mezinárodních závodů v plavání 

seniorů. 
 

-  Nejčastěji skloňovaným borcem ve vzpírání je sokolovský Lukáš 
   Cibulka, odchovanec TJ Baník, který nyní reprezentuje republiku 
   pod vedením Pavla Ivaniče, kdysi kouče Sokolovských vzpěračů. 
   Na evropském šampionátu získal pěkné páté místo, na Mistrovství  
   České republiky ve váze do 94 kg svými výkony 130 a 160 kg vyhrál 
   svoji kategorii. V kategorii juniorů vytvořil český rekord, když v nadhozu 
   zvedl 176 kg. Ze světového šampionátu juniorů v čínském Hangshou 
   přivezl Lukáš Cibulka deváté místo. 
   Za své výkony byl vyhlášen nejlepším mládežnickým sportovcem 
   roku. 
 
-   Nejlepším sportovcem roku se stal seniorský sokolovský vzpěrač Kamil 
    Kučera, třetí místo získala atletka AK Sokolov Ivana Sekyrová. 
    V kategorii nejstarších sportovců dominoval šestašedesátiletý matador 
    Miroslav Kubinec, který zvítězil na Mistrovství světa veteránů ve 
    vzpírání. 
 
-  Tříetapový cyklistický závod Raspenava Kooperativa absolvoval  
    sokolovský jezdec Ludvík Killinger jako vítěz. V závodě hájil barvy Cyklo 
    teamu Killi spolu s mladším zástupcem rodu Killingerů. 
 
-  Nejlepším evropským karatistou z řad policistů se stal Daniel Krhut  
   ze sokolovského okresního policejního ředitelství. Je policejním  
   lektorem bojových umění a stal se vítězem evropského šampionátu  
   v karate Goju Ryu. Daniel Krhut vyhrál kategorii kata a v kumite do  
   75  kilogramů byl třetí. 
 
-  V Sokolově v listopadu proběhl již 35. ročník mezinárodní turistické akce 
    Za posledním puchýřem. Tratě vedly ze Sokolova přes Vítkov, 
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    Hruškovou, Krásno, Horní Slavkov a Loket. Na startu se sešlo jeden a 
    půl tisíce  účastníků z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, 
    Holandska a Rakouska 
 
-   Na 250. místě z celkového počtu čtyři tisíce účastníků se umístil na 
     mezinárodním turnaji v moderních šipkách v Holandsku sokolovák 
     Vratislav Král, člen extraligového klubu DC Fanda Sokolov. 
     Jeho mladší bratr, teprve třináctiletý Filip Koky, se letos zúčastnil 
     mistrovství Evropy v Chorvatsku, kde nastoupil v juniorské kategorii. 
     Umístil se na šestnáctém místě mezi pětadvaceti účastníky. 
     Je rovněž členem klubu DC Fanda Sokolov, hrajícího první B ligu. 
 
 -  Na koupališti Michal se uskutečnilo Mistrovství České republiky vodní 
     záchranné služby. U vodní hladiny se sešlo 120 plavčíků z celé 
    republiky. Sokolovští záchranáři obsadili čtvrté místo v kategorii mužů a 
    šesté místo ve skupině žen. Mezi šestnácti družstvy se jednalo o velmi 
     úspěšný výsledek. 
 
-  Sokolovští Sokolové se pilně připravovali na účast na XIV. všesokolském 
    sletu v Praze, který proběhne počátkem července v Praze. 
    Sletu se zúčastnili se skladbou mládeže Zpěv naděje a Trampolínky, 
    skladbou žen a dívek Výlet s aerobikem. Ženy vystoupí rovněž  se 
    skladbou Zpěv naděje a Věrná garda, která cvičila již na sletech v roce 
    1938 a 1948 nacvičila skladbu Ta naše písnička česká. Vedoucí nácviku 
     je župní náčelnice Libuše Nosková. 
 
-  Již podeváté byl v Sokolově odstartován charitativní Běh Terryho Foxe. 
    Účastníky byli převážně žáci sokolovských škol. Zájem dospělých 
    o tuto akci každoročně klesá. Letos se běhu účastnilo cca 300 osob. 
 

 
 
                                           Ostatní zajímavosti 
                                                          

 
 Začátek roku byl pro Sokolovské technické služby velmi náročný, 

protože husté sněžení střídaly velké mrazy a vzápětí déšť. Konec  
roku v tomto směru přinesl trochu oddechu, protože zimní údržba 
vlivem teplého počasí vůbec nezačala.  Dne 8. prosince pracovníci 
technických služeb vyrazili do města k sekání trávy, nikoliv k odklízení 
sněhu, jak by se dalo očekávat. 
 

 Cena vody pro sokolovské domácnosti se zvýšila o 3,5 procenta . 
Bez DPH tak občané za metr krychlový zaplatí 50,75 Kč. 
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 V sokolovském krytém bazénu byl vydán zákaz používání šortkových 
plavek. Řada občanů s tímto opatřením nesouhlasí. Uváděné hygie- 

     nické důvody a také to, že kovové zipy na šortkách by mohly poškodit 
tobogány však je nutné vzít na vědomí. Provozní řád je pro návštěvníky 
bazénu závazný. 
 

-    Záchranná brigáda kynologů Karlovarského kraje na akci pro veřejnost, 
     která se uskutečníla v MDK, přivezla i psa veterána, účastníka 
     záchranných prací při zemětřesení v Turecku. 
 
-   Na koupališti Michal byl zásahem blesku zraněn devatenáctiletý Vít 
    Sochovský. Lze hovořit o neobvyklém úkazu, ale také velkém štěstí, 
    protože mladík si odnesl pouze vypálený kroužek na krku od řetízku. 
    Při zásahu ztratil vědomí a musel být rozdýcháván, po jednodenním  
    pobytu na jednotce intenzivní péče však byl propuštěn bez následků  
    na zdraví. 
 
-   Vietnamská komunita oslavila poslední lednovou neděli nový rok. 
     Účastníci oslav se rozloučili s rokem Kohouta a přivítali rok Psa. 
     Každoročně tato oslava probíhá v Městském domu kultury Sokolov. 
 
-   Cena jízdného v městské hromadné dopravě se nemění. I nadále 
    plné jízdné činí 10,-- Kč , poloviční pět korun. Město i nadále přispívá 
    provozovateli dopravy na bezplatné jízdné osob starších 70 let a  
    bezpříspěvkových dárců krve. Stává se tak jedním z mála měst, která 
    tyto výhody pro své občany zajišťují. 
 
-   Do boje o korunku druhého ročníku soutěže Česká miss zasáhla i 
    čtyřiadvacetiletá modelka ze Sokolova Šárka Durdisová. V soutěži se 
    probojovala až do šestičlenného semifinále. 
    Krátce před soutěží byla přijata radními města  Sokolova, kterým 
    sdělovala své dojmy z příprav soutěže a hovořila o své modelingové 
    práci v zahraničí. 
 
-  Mnohem horší zážitek si ze zahraničí přivezla dvacetisedmiletá Michaela  
   Hankovszká ze Sokolova, kterou při dovolené ve Švýcarsku napadl a 
   těžce zranil  opilý občan. Poučením pro ostatní by mělo být, že při 
   cestách do zahraničí je nutné sjednané zdravotní pojištění, protože 
   nepojištěné Michaele bylo poskytnuto jen základní ošetření a pak se o ni 
   již museli postarat známí, kteří ji na své náklady dopravili na operaci do 
   Plzně. 
 
-  Po přijetí nového silničního zákona došlo k povolení sedmdesátikilo- 
   metrové rychlosti na dvou městských komunikacích - po tzv. chemičáku 
   v ulici K. H. Borovského a  na úseku ulice Dobrovského.  
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-  K datu 1. 7. 2006 se na silnici každodenně rozsvěcují světla všech 
   vozidel a také vstoupil v platnost bodový systém, který výrazně zvyšuje 
   pokuty za dopravní přestupky 
 
- V souladu s evropskou legislastivou jsou od září vydávány na Městském 
  úřadě v Sokolově cestovní pasy s biometrickými prvky. Novinkou je, že 
  přímo při podávání žádosti je žadatel vyfotografován a do třiceti dnů 
  pak získá nový pas. 
 
- Od začátku roku vstoupil v platnost protikuřácký zákon. Sankce za kou- 
  ření na veřejných místech může dosáhnout až na hranici tisíce korun. 
  Většina lidí zákon uvítala, zda budou síly na kontrolu jeho dodržování 
  však ukáže čas. 
 
- Od září se opět posunuje úroveň služeb na sokolovské hlavní poště. 
   Po vybudovaném bezbarierovém přístupu bylo nově nainstalováno 
   vyvolávací  zařízení. Sokolovská poštovní provozovna je jednou  
   z prvních v Čechách, kde byl tento způsob obsluhy zrealizován. 
 
- Při červnových volbách prokázal odvahu vedoucí odboru vnitřních věcí 
  Vladimír Cabalka, který za dohledu městské policie odchytil pod lavičkou 
  v ulici Karla Čapka užovku amurskou. Po bezproblémovém odchytu do 
  psí smyčky však v autě had utekl pod sedačky a tak jeho druhý odchyt  
  provedl Vladimír rukou. Než se od odborníka dozvěděl, že se nejedná 
  o hada jedovatého, zažil si  hodinu strachu, protože na ruce měl 
  dvě červené skvrny a netušil, zda jeho poranění nebude mít následky. 
  Vše však dopadlo dobře. 
 
-  Nevídaná podívaná se naskytla pozorovatelům dne 29. listopadu. 
   Kolem jedenácté hodiny byl odstřelen komín Elektrárny Tisová. 
   Odstřel dvacetipětimetrového  zbytku  komína byl viditelný od Gymná- 
   zia Sokolov. 
 
 Na stoosmdesátimetrovém komínu sokolovské chemičky Hexion SCH 

zahájily provoz nové rádiové vysílače celostátních rozhlasových stanic 
Frekvence 1 a Evropa 2. Stanice tak výrazně zlepšily příjem svého 
signálu ve městě a okolí. Protože komín již vypouští pouze páru, jedná 
vedení chemičky i s provozovateli rádiových sítí pro mobilní telefony. 

 
-  V říjnu zahájilo provoz soukromé kryté sportcentrum na Hruškové. Jedná 
    se o celoroční provoz čtyř sportů. Kromě tenisových kurtů jsou zde kurty 
    pro squash, bowlingová dráha a golfový simulátor. 
 
-  Pozornost radnice byla věnována rozpracování loga města, jehož 
   tvář vzešla z vypsané soutěže pro studenty středních škol a   jehož 
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   základem je vyznačení tvaru západní části republiky a umístění města 
   Sokolova, vč. jeho názvu. Barevně logo vyjadřuje tradici hornictví, tj.  
   zelená a černá. Definitivní vzhled budou orgány města řešit až v příštím 
   roce. 
 
- Velmi povedeným suvenýrem z města Sokolova budou čokoládové 
   brikety. Krabička dárkového balení má tvar městského znaku a pod 
   průhledným víčkem jsou vedle sebe tři kousky mléčné, bílé a hořké 
   čokolády ve tvaru brikety, symbolizující hornickou tradici města. 
 
- Informační panel popisující historii památek v Sokolově neušel pozornosti 
  vandalů, kteří ho poničili čmáranicemi. Tento panel byl nainstalován 
  městem za podpory dotačního titulu z Evropské unie. Ještě že ho 
  neodnesli do šrotu, jako tomu bylo v případě ukradených parapetů a 
  okapových svodů na budově pravoslavné církve a jak je tomu v případě 
  krádeží kanálových poklopů a krytů sloupů veřejného osvětlení v celém 
  městě. 
 
-  Celkem 27 mladých hrušní vysadili zastupitelé Sokolova v osadě 
   Hrušková, která je součástí města. Stromky v hodnotě cca 100 tisíc 
   korun zakoupilo město a výsadbou hrušní v závěru svého volebního 
   období zahájilo tradici. Každé z následujících zastupitelstev města by 
   se stejným způsobem mělo podílet na výsadbě hruškového sadu na 
   Hruškové. Byl tak realizován nápad radního Rudolfa Macháčka, který 
   se na Hruškovou přistěhoval a výsadbu stromů vidí jako vhodnější 
   zviditelnění se zastupitelů, než odhalování oslavných pamětních desek. 
   V záměru radnice je také drobná občanská vybavenost pro obyvatele 
   osady i náhodné turisty. 
 
-  Podél cyklostezky k vodnímu ráji Michal a v Husových sadech přibyly 
   letos lavičky  a odpadkové koše. 
 
-  I letos radnice přispěla třiceti tisíci korunami na údržbu památného 
   topolu v Sokolově. 
 
-  Při výstavbě víceúčelového hřiště u sportovní haly musela být pokácena 
   řada vzrostlých topolů. Jednalo se o staré a některé i nebezpečné 
   stromy. Jejich místo zaujmou nově vysazené buky. 
 
-  Na travnaté středy kruhových objezdů v centru města byly vysázeny 
   keře sakury. Dále je lemují další dřeviny s červenými květy.  
   Ve vnější části jsou umístěny keře se žlutými květy. 
   Zatím kruhové objezdy nevyhlížejí nijak vábně, dle informací pracovníků 
   zahradnictví bude výsledek zřetelný až třetím rokem. 
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-  I Sokolovsko zasáhla euforie kolem ptačí chřipky, ačkoliv občané byli 
   Krajskou hygienickou stanicí ubezpečování, že nebezpečí v naší oblasti 
   nehrozí. Okolní obce přijala bezpečnostní opatření, občané dle celo- 
   státních opatření hlásili policii a hygienickým orgánům každého mrtvého 
   ptáka. Tak se také stalo, že poblíž Husových sadů se u jednoho ležícího 
   ptáčka  sjela eskorta policistů, hygieniků a veterinářů. Po jejich příjezdu 
   se malinký ptáček otřepal a odletěl. Buď zkoušel pohotovost orgánů, 
   nebo si jen chtěl odpočinout. 
 
-  Do vnitrobloku v sokolovské ulici Odboje byla zabudována závora při 
   vjezdu, která má zamezit nežádoucímu parkování. Jedná se již o dru- 
   hé a dle rozhodnutí města také poslední zařízení tohoto druhu. 
 

 
 
                                          Počasí v roce 2006 
 
      První a druhý týden měsíce ledna se teploty pohybovaly do -8 stupňů 
Celsia, sněhová pokrývka zmrzlého sněhu byla pouhých několik 
centimetrů. 
18. ledna  napadlo ve městě 20 cm čerstvého sněhu, teploty klesly pod 
 - 15 stupňů, v neděli 22. ledna zkomplikovalo situaci mrholení, které 
vytvořilo na sněhu zledovatělý krunýř. V závěru měsíce ledna se teploty 
udržovaly na - 13 stupních, nastal ideální stav na nově vybudované 
běžecké stopě nad Březovou. 
 V horských oblastech dosahují mrazy  třiceti stupňů. Problémy hlásí 
energetici i silničáři. Sněhová pokrývka v těchto oblastech je mimořádně   
vysoká, místy dosahuje až 130 cm 
V Sokolově probíhá měsíc únor celkem příznivě, sněhová pokrývka je do 5 
cm, teploty se pohybují okolo minus pěti stupňů Celsia. 
Velký výkyv teplot zaznamenáváme 14. března, kdy teploty klesly na -12 
stupňů a dva dny poté se pohybují okolo O stupňů, přes den pak dosahují 
až +10 stupňů. Poslední březnové dny jsou již bez sněhu, přes den + 19 
stupňů. V Zámeckém parku vykvetly krokusy, ale kromě jejich krásy se 
po úplném roztání sněhu objevil také dříve pod sněhem ukrytý nepořádek. 
Protože na horách dochází k masivnímu odtávání sněhu, připravují se 
vodohospodáři na možnost vzniku povodní. 
31. 3. vodohospodáři z Povodí Ohře odpouštějí vodu z vodní nádrže 
Skalka pro případ přívalů vody z řeky Ohře a jejích mnohých přítoků v 
sousedním Německu. 
Samotného města se tentokrát povodňové nebezpečí nedotklo. 
V Sokolově  řeka Ohře nedosáhla ani 1. stupně povodňové aktivity. 
Byl zaznamenán pouze po dobu dvou dnů na Lobezském potoce. 
2. stupně díky odtávání sněhu dosáhla Svatavka, jejíž velká voda si v 
Kraslicích vyžádala jedné oběti. Tělo utonulého šestiletého chlapce 
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bylo nalezeno až druhý den po nešťastném pádu do vody mnoho kilometrů  
za Kraslicemi. 
Zvýšené stavy vody na řece Ohři byly zaznamenány i v několika obcích 
na  Sokolovsku, jednalo se však pouze o zatopené zahrádky, či sklepy. 
V měsíci květnu se denní teploty pohybují do 15 stupňů celsia. Časté deště 
opět zvýšily hladinu vody v Ohři, na odtoku z Jesenické nádrže byl 
vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity, Sokolovska se však ani 
tentokrát tento problém výrazněji nedotkl. 
Od začátku druhé dekády června uhodila tropická vedra, teploty dosahují 
až 33 stupňů Celsia. 
Bouřka se silným větrem dne 27. června teploty mírně snížila, přesto 
lesníci začínají vyslovovovat obavy nad možností vzniku lesních požárů. 
Zvrat nastává počátkem měsíce srpna, kdy se ochlazuje. 
Následkem tropického vedra, střídaného přeháňkami roste nebývale velké 
množství hub. Léto si připisuje po rekordních teplotách  i rekord v růstu 
hub za posledních dvacet let. 
Měsíc srpen je hodnocen jako nejchladnější letní měsíc. 
Ani podzim ve svých zvláštnostech nezklamal, babí léto pokračovalo ještě 
v měsíci říjnu, na zahradách stále ještě kvetou pampelišky a sedmikrásky, 
znovu rozkvétají rododendrony. 
3. listopadu překvapil město sníh, který však do dvou dnů roztál, protože 
odpolední teploty se pohybovaly až na 14 stupních Celsia. Celá druhá 
dekáda tohoto měsíce je ve znamení ranních mlh, drobných přeháněk. 
Konec měsíce je ve znamení odpoledních desetistupňových teplot. 
Celý měsíc prosinec se teploty pohybují mírně nad nulou - noční mírně nad 
nulou, odpolední až deset stupňů. 
Teplé počasí zaznamenává celý svět, v tisku se uvádí, že se jedná o 
nejteplejší počasí za posledních 500 let. 
Anglie zažívá mimořádně silné tornádo, Francii postihl tajfun s rychlostí 
větru 160 km v hodině. 
Žádné zimní středisko nehlásí sněhovou pokrývku, pro teploty nad nulou  
nelze  sjezdovky upravit ani technickým sněhem. 
Teprve v sobotu 30. prosince , snad pro radost dětem  v závěru roku,  
padá sníh a poslední dny vánočních prázdnin tak získávají zimní kouzlo. 
 
 
                              zapsala Věra Hofrichterová, kronikářka města Sokolov 
 
 
Návrh zápisu byl projednán a schválen na jednání 
Rady města Sokolova dne 20. listopadu 2007 
 
 
 
Ing. Karel Jakobec     Věra Hofrichterová 
starosta města Sokolova    kronikářka 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


