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Úvod k roku 2007
Začátek roku byl poznamenán zcela mimořádnými přírodními jevy. Měsíc leden je
odborníky považován za nejteplejší za posledních 232 let. Tento extrém byl se vší pravděpodobností příčinou pustošivého orkánu Kyrill, který v polovině ledna zasáhl Evropu, vč. naší republiky. Byl vyhlášen nouzový stav, na mnoha místech nešel elektrický proud, hodně lidí přišlo o
střechu nad hlavou. Stromy z polomů se těžily ještě v podzimních měsících. Škody na majetku
dosáhly několika stovek milionů korun, došlo i k několika ztrátám na životech. Naše město tuto
přírodní událost přežilo s relativně malými ztrátami. Bylo zničeno či poškozeno pouze několik
střech, vichr o síle přes 200 km za hodinu nepřežilo několik stromů.
Další událostí, která po několik měsíců zaměstnávala tisk a zájem občanů , byla sebevražda
hudebního skladatele Karla Svobody koncem ledna. Stejnému zájmu se těšilo několik kauz z řad
vládních činitelů. Ať již se jednalo o údajný úplatek senátora a ministra pro místní rozvoj Jiřího
Čunka a jeho odchod z ministerského postu , milostnou aféru premiéra Topolánka a předsedy
sociálních demokratů Paroubka, či výměnu celého vedení české policie, nebo výměnu na postu
ministra školství, kde zelenou Danu Kuchtovou nahradil Ondřej Liška ze stejné strany.
Po celý rok pak ve společnosti probíhaly diskuze na téma možného umístění americké radarové
základny na území naší republiky, výsledky vyšetřování tzv. heparinového vraha Zelenky, či
Kuřimské kauzy, v níž se týranou obětí stal malý Ondřej a jeho sestry. Hitem se stala loupež století,
když zaměstnanec bezpečnostní agentury František Procházka ukradl z firemního trezoru na
pražském Žižkově více než půl miliardy korun. Na jeho hlavu byla vypsána odměna ve výši
2 miliony eur. Středem zájmu místního tisku se v průběhu roku stalo vyšetřování osmimilionového
manka v pokladně Sokolovské bytové, s.r.o.. Toto manko bylo zjištěno při inventuře v polovině
roku 2006 a až do konce roku 2007 případ nebyl soudně uzavřen. Trestně stíháni jsou pokladní
a hlavní ekonom společnosti. Bližší informace do kroniky města budou zaneseny až po pravomocném soudním usnesení, doufejme, že v roce 2008.
V poslanecké sněmovně se v lednu, po hektickém závěru loňského roku, podařilo premiérovi
Topolánkovi prosadit vládu, o jejíž důvěru pak musel bojovat po celý rok. Opozice totiž několikrát bezúspěšně prosadila hlasování o vyslovení nedůvěry.
V tomto roce se dokončuje a koncem roku je také schválen vládní návrh reformy, která zasáhne
od 1. 1. příštího roku zejména financování, daně, sociální sféru a zdravotnictví. Není nutné dodávat,
že se jedná o krok velmi nepopulární, ale potřebný.
Prezident Václav Klaus potvrdil svoji kandidaturu v prezidentských volbách, které se budou konat
v příštím roce.
Sokolovské zastupitelstvo nastoupilo do prvního roku svého volebního období s cílem příprav
projektů, strategických plánů, pro jejichž realizaci bude chtít využít nejrůznějších dotačních titulů.
V průběhu 1. pololetí byl předložen ke schválení Program sociálního a ekonomického rozvoje
města, který zahrnuje jednotlivé projekty, obsahující vzdělávání zaměstnanců úřadu, grantový
systém, vytvoření podmínek pro zlepšení čtvrti Nádražní a okolí, zlepšování životního prostředí,
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bytovou politiku, opravy komunikací, rozvoj sportovišť, školství, kultury, rekonstrukci kulturních
zařízení a budování multifunkční budovy a další problematiku.
U řady akcí došlo v průběhu roku již k realizaci, to vše s kladným výsledkem hospodaření.
Významným obdobím pro celé evropské společenství je rozšíření schengenského prostoru.
21. prosince 2007 zmizely v Česku hranice, Češi od tohoto data mohou do zemí Evropské unie
vstupovat bez hraničních kontrol.
Potěšitelnou informací je skutečnost, že počet obyvatelstva Česka dosáhl v prvním čtvrtletí roku
10 306 700 lidí. Méně radostné je, že ve vyspělých státech Evropy rychleji přibývá seniorů a rodí
se méně dětí než v minulosti.
Za zmínku jistě stojí poprava iráckého diktátora Saddáma Husajna v Bagdádu, vražda expremiérky
Pákistánu Benazír Bhuttové, oznámení kosovských Albánců o přípravě vyhlášení nezávislosti své
provincie.
Řady významných osobností v tomto roce opustil švédský dramatik Ingmar Bergman, italský
operní pěvec Luciano Pavarotti, český historik Dušan Třeštík, legenda světového filmu, italský
producent Carlo Ponti. V dubnu zemřel generálmajor Antonín Špaček, legionář z druhé světové
války, v září pak generál Otto Špaček, stíhací pilot západní fronty, účastník invaze v Normandii.
Český herecký svět opustil Jan Teplý, Svatopluk Beneš, Jiří Zahajský, Josef Vinklář, Věra
Galatíková, Petr Haničinec, Jiřina Steimarová. Svůj život dožil zpěvák Karel Černoch a skladatel
Petr Eben. V závěru smutných událostí pak uvádím smrt guru houbařů, mykologa Miroslava
Smotlachu a Andreje Kvašňáka, fotbalového internacionála.
Něco radostnějšího na konec: Šárka Záhrobská poprvé v historii českého sjezdového lyžování
získala zlatou medaili na mistrovství světa v Aare a rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala
mistryní světa, když vyhrála závod na 3 000 metrů v Salt Lake City. Vrchol nejvyšší hory světa,
Mount Everestu, pokořila první Češka - Klára Poláčková. A zatím co hokejisté na mistrovství světa
v Moskvě neuspěli, mladíci do 20 let na mistrovství světa v Kanadě vykopali stříbrnou medaili.

Z jednání volených orgánů města
Rada města a Zastupitelstvo města Sokolova i v tomto roce jednaly dle stanoveného časového i programového plánu. V rámci svých zákonných kompetencí byly na každém jednání
oběma orgány města projednány majetkové a finanční záležitosti, byla prováděna kontrola plnění
usnesení obou orgánů, téměř pravidelně bylo rozhodováno o přidělení bytových jednotek v majetku
města a prodeji bytů na základě vypsaného výběrového řízení.
Po celé období pracovaly a pravidelně předkládaly o své činnosti zprávy všechny zřízené komise
rady a výbory zastupitelstva.
Pro toto volební období byli do funkcí předsedů komisí a výborů jmenováni:
komise životního prostředí - Ing. Stanislava Berková
komise rozvoje města - Jan Mareš
komise školská - Andrea Garhoferová
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komise pro vnější vztahy - Antonín Lebeda
komise kulturní - Jan Bísek
komise cestovního ruchu - Ing. Miroslav Makovička
komise sportovní - Pavel Ivanič
finanční výbor - Anna Fábiková
kontrolní výbor - Ing. Eva Valjentová
V následujícím přehledu o programu jednání jednotlivých orgánů uvádím pouze závažné a zajímavé
informace, o nichž bylo jednáno.
a) Rada města Sokolova
1. jednání - 9. ledna 2007
- smlouva o dílo na výrobu a odvysílání šotů v kabelové televizi
- smlouva o spolupráci na projektu Centrální registr produktů
-. jmenování předsedů komisí a výborů
- OZV o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství
2. jednání- 23. ledna 2007
- granty na celoroční činnost pro rok 2007
- založení PO Centrum ucelené rehabilitace, sociální klastr
- schválení podání žádosti na činnost Centra ucelené rehabilitace ze SROP 3.2
- expozice města Sokolova na výstavách cestovního ruchu
- vyhodnocení Osobností roku 2006
- převzetí žáků ZŠ praktické a speciální v Sokolově
- OZV o umisťování reklamních zařízení
- půjčka TJ Baník ve výši 500 tis. Kč
- Organizační řád společnosti Sokolovská bytová s.r.o.
3. jednání - 6. února 2007
- výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím
- zpráva o stavu jednotlivých etap Husitská - Vítězná
- cena za svoz odpadů pro občany města na rok 2007
4. jednání - 20. února 2007
- valná hromada Sokolovské bytové s.r.o
- vnitřní předpis o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
- pronájmy podnikatelských inkubátorů L a M
- stanovy Mikroregionu Sokolov - východ
5. jednání - 6. března
- dodatky ke smlouvám o budování a financování cyklostezky Sokolov - Cheb
- zádržné pro akci Centrum ucelené rehabilitace
- výběrové řízení na akci Revitalizace KSZ - Hornický dům, II. etapa
- výběrové řízení na správu sítě IS
- vzpomínková akce na Hruškové
6. jednání - 20. března 2007
- granty na jednotlivé akce II. Q.
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- 4 žádosti do dotačního titulu č. 2 - Podpora investic pro rozvoj CR
- projekt Regenerace panelového sídliště, ul. Wolkerova
- rozpočet města Sokolova na rok 2007
- úplatné nabytí pozemku p.č. 3758/16 od Pozemkového fondu ČR
7. jednání - 3. dubna 2007
- nákup speciálního dopravního prostředku pro Centrum ucelené rehabilitace
- zpráva o činnosti odboru životního prostředí
- vyhodnocení plánu oprav komunikací a chodníků za rok 2006 a plán na rok 2007
8. jednání - 17. dubna 2007
- modernizace ŽST Sokolov
- smlouva o partnerství mezi KK a městem Sokolov - Integrovaný projekt dopravní terminály
- závěrečný účet města za rok 2006
- zřízení Kočičího útulku na Hruškové a dotace na jeho provoz
9. jednání - 2. května 2007
- evropský Den bez aut
- OZV o místním poplatku za provozovaný VHP
- smlouva o dílo - zápis do kroniky za rok 2006
- sazby úkonů pečovatelské služby
- kriteria pro umístění do DPS, přijímání klientů Chráněného bydlení
- dotace pro Sdružení Šenvert - údržb a sportoviště
- úprava rozpočtu č. 1/2007
10. jednání - 15. května 2007
- výběrová komise na opravy a stavební práce ve školských zařízeních - odbor SM
- přestupky na úseku veřejného pořádku
- jmenování vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu
- logo města
11. jednání - 29. května 2007
- nabídka na zhotovitele stavby Rekonstrukce vstupní brány do knihovny a muzea v Sokolově
- vyhodnocení investičních akcí odboru SM za rok 2006
- 6. ročník Workcampu
- žádost o finanční příspěvek na knihu J. Runda Dějiny výstavby města
- správa portfolia
- příspěvek na publikaci Báňské zákonodárství
12. jednání - 12. června 2007
- PSER 01, 02, B3, Ž1, P1, S2, S3, B1, D2, S1, K1, K2, K3, K4
- úprava rozpočtu č. 2/2007
- poptávka na realizaci akce Oprava veřejných záchodků
- dttoSokolov - Vyhlídka - vodovod a kanalizace
- dtto na zhotovitele PD Kino Alfa
- přípravné třídy na 4. ZŠ
- Univerzita třetího věku
13. jednání - 26. června 2007
- valné hromady Sokolovské bytové s.r.o., SOTES Sokolov s.r.o., Správy sportovních zařízení
s.r.o.
- svatební termíny ve 2. pol. 2007 a určení místa konání
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- poptávková řízení na dodavatele stavby Opěrná zeď a I. etapa úprav komunikací na Šenvertě
- vyhodnocení 8. ročníku výtvarné soutěže
- povolení výjimky z počtu dětí a žáků na MŠ a ZŠ pro školní rok 07/08
14. jednání - 24. července 2007
- stanovisko k transformaci OÚSS - AD Sokolov
- zvýšení nájmů v bytech ve vlastnictví města na rok 2008
- vyhlášení Osobností roku 2007 - propozice
- statut a jednací řády komisí RM a výborů ZM
15. jednání - 21. srpna 2007
- výběr nabídky na vypracování PD akce Úprava nábřeží Ohře
- dtto na zhotovitele akce Regenerace panelového sídliště v ul. Wolkerova
- veřejná zakázka Areál Baník - umělý trávník na škvárovém hřišti
- dodavatel stavby Rekonstrukce multifunkčního kina Alfa
- PSER 04, P2
16. jednání - 4. září 2007
- doplnění členů komisí a tajemnice komisí
- vyhodnocení letního výchovně-rekreačního tábora dětí
- zrušení OZV o vytvoření a použití prostředků rozvoje bydlení
- poptávkové řízení na dodavatele stavby ZUŠ - vnější svislá hydroizolace suterénu
- PSER K3
- veřejná zakázka na rekonstrukci elektrorozvodů budovy C MěÚ
17. jednání - 18. září 2007
- PSE|R P3, K5, Z1, K3
- výzva Rady města Cheb představitelům KK ve věci zdravotní péče na Chebsku
- výběr dodavatele projektu Revitalizace budovy MěÚ
- výběr dodavatele stavby Oprava veřejných záchodků
- dtto pro stavební úpravy komunikací Šenvert
- schválení podání 3 žádostí o dotaci z Operačního programu životního prostředí
- Workcamp - vyhodnocení 6. ročníku
- výsledky kontrol ČOI v MDK
- rezignace Bc. Peška (k 10. 9.) a schválení Vladimíra Zimy členem ZM (k 27. 9.)
- úprava rozpočtu č. 3/07
- pravidla pro zadávání veřejných zakázek
18. jednání - 9. října 2007
- změny v obsazení komisí
- zelená školní zahrada
- PSER D1
- granty na jednotlivé akce IV. Q., tradiční akce na rok 2008
19. jednání - 23. října 2007
- příspěvek na modernizaci ŽST Sokolov a podchod na Šenvert
- péče o seniory v samostatné působnosti města
- zpráva o činnosti Centra ucelené rehabilitace
- pamětní deska Toni Schoneckera
20. jednání - 6. listopadu 2007
- úprava rozpočtu č. 4/07
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- PSER O5
- dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na opravu kostela sv. Jakuba Většího
- dohoda o zrušení smlouvy o příspěvku města na vybudování prodloužení podchodu na
Šenvert
21. jednání - 20. listopadu 2007
- další činnost Centra ucelené rehabilitace
- navýšení rozpočtu projektu Nová tvář Sokolovska
- návrh řešení stravování ve školních jídelnách ZŠ
- schválení zápisu do kroniky města za rok 2006
22. jednání - 4. prosince 2007
- PSER Z1
- svatební obřady v 1. pololetí roku 2008
- úprava rozpočtu č. 5/07
- rozpočet města Sokolova na rok 2008 a výhled na léta 2009-10
- žádost ředitele 3. ZŠ o uvolnění z funkce k 30. 6. 2008
- valná hromada Správy sportovních zařízení Sokolov s.r.o.
- smlouvy o převodu Centra ucelené rehabilitace do Chráněného bydlení
23. jednání - 18. prosince 2007
- PSER Z1
- odvolání ředitele Centra ucelené rehabilitace
- výsledek veřejné zakázky Rekonstrukce elektrorozvodů budovy C
- smlouva o dílo s Kabelovými rozvody pro rok 2008
- změny v rozdělení pravomocí na městském úřadě
- úplné znění Organizačního řádu Městského úřadu Sokolov
V tomto roce proběhla i dvě mimořádná jednání Rady města Sokolova, 27. 8. a 10. 9.,
jejichž jediným bodem jednání bylo schválení poskytovaných informací OS Šenvert a
znění dopisu pro KÚ Karlovarského kraje ve věci stížnosti občanů Šenvertu, týkající se investičních akcí v této části města.
b)Zastupitelstvo města Sokolova
Jednání zastupitelstva města Sokolova probíhala v pravidelných minimálně dvouměsíčních
intervalech. V průběhu tohoto roku rezignoval na fukci člena zastupitelstva Bc. Jiří Pešek, kterého
k 27. 9. 2007 nahradil Vladimír Zima.
Dodržován byl daný režim jednání. Pravidelně byly předkládány zprávy o plnění úkolů z přijatých
usnesení orgánů města, zápisy z jednání a usnesení finančního a kontrolního výboru, majetkové a
finanční záležitosti v kompetenci zastupitelstva města.
Před schvalováním rozpočtu a Programu sociálního a ekonomického rozvoje proběhly neveřejné
pracovní semináře. Jednání zastupitelstva probíhala v souladu s jednacím řádem a zákonem o
obcích za velmi dobré účasti zastupitelů. Občané se na jednání zúčastňovali velmi sporadicky,
z jejich malé účasti je znát, že přijdou pouze tehdy, projednává-li zastupitelstvo jejich konkrétní
záležitost.
Všechny projednávané zprávy byly předjednány v radě města a obsahovaly doporučení rady,
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Dlužno dodat, že veškeré materiály jsou díky realizovanému projektu Rozvoj elektronické
komunikace s veřejností v Sokolově k dosažení na webových stránkách města, kde lze nahlédnout
i do archivu a jejich citace zde by byla pouze nošením dříví do lesa.
V mnoha případech se díky elektronické komunikaci i tato kronika stává pouze knižním
zpracováním událostí ve městě. Odlišný je možná někdy náhled na důležitost té které události.
Ale o tom je život.
Termíny konání jednotlivých jednání zastupitelstva města v roce 2007:
1. února 2007
29. března 2007
10. května 2007
21. června 2007
27. září 2007
15. listopadu 2007
13. prosince 2007

- 3. jednání zastupitelstva města
- 4. jednání zastupitelstva města
- 5. jednání zastupitelstva města
- 6. jednání zastupitelstva města
- 7. jednání zastupitelstva města
- 8. jednání zastupitelstva města
- 9. jednání zastupitelstva města

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2007
Inventarizací ke dni 31. 12. 2007 byl zjištěn majetek ve výši 2 038 176 008,48 Kč.
K mírnému poklesu došlo ve stavu závazků a pohledávek. K 31. 12. 2007 městský úřad evidoval
6 259 pohledávek v souhrnné výši 35 779 833,82 Kč. Největší část tvoří pohledávky ze sociální
sféry a dopravy.
Stejně jako v letech předchozích bylo hospodaření města zahájeno rozpočtovým provizoriem.
Definitivní rozpočet města byl schválen zastupitelstvem města dne 29. 3. 2007.
Rozpočet byl schvalován jako vyrovnaný s hodnotami 610 597,8 tis. Kč na obou jeho stranách.
V průběhu roku došlo ke schválení jeho pěti úprav, jimiž dosáhl konečný objem ročních
plánovaných příjmů a výdajů výše 632 335 tis. Kč.
V roce 2007 bylo dosaženo přebytku hospodaření ve výši 110 802,9 tis. Kč.
Kladného výsledku hospodaření bylo jednoznačně dosaženo nečerpáním plánovaných výdajů
o 101 376,8 tis. Kč při překročení plánovaných příjmů o 9 426,1 tis. Kč zejména v oblasti
kapitálových příjmů.
Provedeným auditem nebyly v hospodaření města zjištěny chyby a nedostatky, uzavření závěrečného účtu bylo zastupitelstvem města schváleno bez výhrad.
Zdrojem financování města v roce 2007 byly:
daňové příjmy
ve výši
nedaňové příjmy
ve výši
kapitálové příjmy
ve výši
dotace
ve výši

224 249,7
114 140,5
15 827,215 766,1

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč.
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jednotek, což bylo dáno změnou metodiky při účtování záloh od nájemníků za služby .
Objem příjmů z dotací představuje 45 dotačních titulů, z nichž opět nejvyšší objem tvoří dotace
v rámci souhrnného vztahu (153 836,8 tis. Kč).
V oblasti investic se jedná o 10 titulů s objemem 40 785,9 tis. Kč. Za zmínku zde zcela určitě
stojí dotace na nákup 4 nízkopodlažních autobusů, které křižují město v rámci hromadné městské
dopravy, nebo dvanáctimilionová dotace na projekt Rozvoj elektronické komunikace s věřejností
v Sokolově.
Závratné výšky 96 994,78 tis. Kč dosáhla v roce 2007 účelová dotace na sociální dávky.
V tomto roce došlo totiž ke změně systému poskytování sociálních dávek. Nárůst celkové částky
o cca 20 mil. Kč tak byl způsoben přesunem výplat dávek v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro
zdravotně postižené a příspěvku na péči. Dříve tyto dávky byly vypláceny Okresní správou
sociálního zabezpečení v Sokolově.
Nejzajímavějšími položkami ve výdajové části rozpočtu byly:
neinvestiční výdaje v sociální oblasti
98 145 tis. Kč
správa majetku
71 566 tis. Kč
zájmová činnost v kapitole školství
3 695 tis. Kč
kultura
4 385 tis. Kč
rozvoj města
19 394 tis. Kč
grantový systém
8 567 tis. Kč
prevence kriminality
2 131 tis. Kč
Městská policie
950 tis. Kč
Celkem byla z rozpočtu města poskytnuta provozní dotace zřizovatele 21 příspěvkové organizaci
v celkové výši 57 306 tis. Kč.
Oproti celkovým nákladům ve výši 92 581 tis. Kč dosáhly tyto subjekty výnosů ve výši 95 640 tis.
Kč. Po odvodu daně z příjmu ve výši 165 tis. Kč u Městského domu kultury bylo dosaženo celkového hospodářského výsledku ve výši 2 894 tis. Kč. U žádné z příspěvkových organizací města
nedošlo k negativnímu výsledku hospodaření.
Počet pracovníků úřadu se zvýšil o 5,5 osob na 196. Průměrná mzda dosáhla výše 20 381 Kč.
Průměrná mzda uvolněných členů zastupitelstva dosáhla částky 49 028 Kč.
Velmi zajímavá skladba je u výdajů, realizovaných odbory správy majetku a rozvoje města.
Bylo zde realizováno ohromné množství akcí. O většině z nich je dále samostatně zmínka
v příslušné části zápisu do kroniky.

Školství, zájmová činnost a kultura
Personální změny ve školství
Dnem 1. 2. 2007 se ujal funkce ředitele na Základní škole v ul. Pionýrů, Sokolov Mgr. Petr
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důchodu.
Školní stravování
Počátkem roku město definitivně odstoupilo od záměru odběru jídel z centrální vývařovny
Střední odborné školy v Kynšperku na ulici K. H. Borovského v Sokolově. Uzavřelo smlouvu se
soukromým subjektem, jehož dodávky jídel do výdejny na Základní škole v Rokycanově ulici se
osvědčily.
Výdejna jídel v této škole vznikla dvoumilionovou investicí. Jedná se o dvouplodlažní nástavbu.
Nad moderní jídelnou vznikly také dvě nové učebny - kuchyňka a infocentrum. Pochopitelně, že
obě učebny byly moderně vybaveny, infocentrum získalo přípojky na internet, kuchyňka pak nový
nábytek a moderní elektrospotřebiče.
Projekt Zelená školní zahrada
V letošním roce byla vyhlášena soutěž o nejlepší vypracovaný projekt Zelené školní zahrady.
Do soutěže se přihlásila ZŠ v ul. Pionýrů, ZŠ v ul. Sokolovská, ZŠ v ul. Běžecká a Dům dětí a
mládeže v Sokolově.
Všechny projekty byly velmi zajímavé, směřují ke zkulturnění zelených ploch škol, jejich úpravě
pro volnočasové aktivity, zvyšování fyzického rozvoje dětí, ale i rodičů, vybudování letní přírodní
učebny na školním pozemku k alternativním formám výuky přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy
a ekologie.
Rada města proto rozhodla o vyhodnocení všech čtyřech přihlášených subjektů. Celkově město
dofinancuje jejich projekty částkou 200 tis. Kč. Termín realizace je do 30. 6. 2008.
Gymnázium Sokolov
Po osmi letech se pro školní rok 2007/8 otevřely na sokolovském gymnáziu dvě třídy primy.
Do osmiletého gymnázia tak v září nastoupilo padesát devět žáků letošních pátých tříd ze
základních škol na Sokolovsku. Malí studenti byli do primy přijati na základě dobrých výsledků
v přijímacím řízení. První den školy je čekalo slavnostní přivítání ředitelem gymnázia a také
prohlídka prostor školy.
Integrovaná střední škola technická a ekonomická v Sokolově
Vedení této školy ani v tomto roce nepolevilo ve své snaze nabídnout možnost
vysokoškolského studia. V únoru byl pořádán Den otevřených dveří v prostorách školy a byl
určen pro zájemce z Karlovarského kraje. Nabízeno je studium bakalářského studijního programu
v kombinované formě za přítomnosti pracovníků plzeňské strojní fakulty. K dispozici by budoucím
studentům na škole byly učebny a dílny, které prošly modernizací v hodnotě 27 milionů korun.
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škola v Sokolově otevřena nebude.
Přesto čeká zřejmě tuto střední školu velmi zajímavá budoucnost. Krajský radní pro školství
potvrdil při slavnostním otevření nové školní jídelny v ul. K. H. Borovského, že integrovanou školu
čeká rekonstrukce, která představuje finanční prostředky v řádu stamilionů korun. Tato
rekonstrukce
je důsledkem rozšíření výuky na škole po provedené optimalizaci středního školství v kraji.
V letošním roce byla integrovaná škola mezi prvními, kdo zajistil svým studentům možnost
získat tzv. europasy. Na základě studijních výsledků tyto certifikáty vydává Národní centrum Praha
a studenti je obdrželi spolu s maturitním vysvědčením. S nimi se mohou ucházet o práci ve všech
zemích Evropské unie.
Z dalších aktivit Integrované střední skoly technické a ekonomické v Sokolově jistě stojí za
zmínku účast šesti studentů a dvou mistrů ISŠTE při opravách tělocvičny školy ve finském Kuopio,
nebo příprava společného projektu Mládež pro Evropu. Ředitelé, učitelé a také představitelé
samospráv německé Gery, ruského Pskova, finského Kuopio a sokolovské střední školy se dohodli,
že v září 2008 vybudují v areálu strojírenské a ekonomické školy v ruském Pskově zahradu.
Lhostejní nejsou studenti z ISŠTE k dětem, které nemohou žít ve své vlastní rodině. Spolu
s třídní učitelkou Renatou Hethovou uspořádali žáci třídy 3 PM s provozovateli ranče Vránov Den
pro děti z Dětského domova v Horním Slavkově.
Zábavný den na ranči vyvrcholil táborákem a opékáním vuřtů.
Velmi zajímavou akcí byl třiatřicátý ročník Podzimního studentského pochodu ISŠTE, na němž
se sešlo 120 účastníků..
A již po čtrnácté integrovaná škola letos uspořádala regionální kontraktační výstavu Škola 2007.
Ve dvou listopadových dnech se na přehlídce představilo 23 středních škol a vzdělávacích institucí
regionu.
Druhá největší střední škola Karlovarského kraje tak letos měla možnost oslovit stovky žáků
devátých ročníků a jejich rodičů, pochlubit se učebnami a laboratořemi a nově dokončenými
dílnami elektrooborů. Ty patří mezi nejmodernější v České republice.
Jako jedna z prvních středních škol se ISŠTE zapojila do projektu internetizace středních škol.
Rodiče mají na základě přiděleného PIN pro své dítě možnost sledovat jeho aktuální prospěch a
docházku do školy. Ze strany rodičů jde o vítaný projekt.
Integrovaná škola rozšířila svoje aktivity i na seniory.V jejích prostorách byla slavnostně zahájena
takzvaná Akademie třetího věku.
Osmdesátka studentů převážně seniorského věku se ve dvou skupinách bude vzdělávat v oborech
Historie a biologie Karlovarského kraje a Práce s počítačem. Výukové cykly jsou půlroční a
probíhají formou odpoledních přednášek v rozsahu dvou a tří hodin.
Vyučující jsou ze Západočeské univerzity Cheb, takže bude zajištěna vysoká kvalita výuky.
Mezi zájemci převažují ženy, kterým při slavnostním zahájení poblahopřál úspěch sám starosta
města. Na rozdíl od plánované vysoké školy má Akademie třetího věku víc zájemců, než může
uspokojit.
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Tato škola byla nově umístěna v budově bývalého gymnázia na Šenvertě. Na její rekonstrukci
ve svém rozpočtu Karlovarský kraj počítá s dvacetimilionovou částkou. V průběhu letních měsíců
krajský úřad jako zřizovatel uvolnil přes sedm a půl milionu korun na přestavbu školní jídelny
v ulici K. H. Borovského. Školní jídelna slouží jako výukové pracoviště, má kapcitu pět set jídel.
Stravují se zde nejen žáci školy, ale také studenti gymnázia, integrované střední školy, pedagogický
sbor a také žáci ubytovaní v domově mládeže, který je součástí budovy.
Střední živnostenská škola v Sokolově vyučuje většinu oborů z oblasti služeb, které dosud nabízela
Střední odborná škola Kynšperk a která se nyní specializuje na obory v oblasti zpracování dřeva.
Sokolovská střední škola nově zařadila do výuky obor knihovnické a informační služby a obory
dosud nabízené Střední průmyslovou školou a učilištěm v Kraslicích, která byla s novou
sokolovskou střední školou sloučena.
Střední odborná škola sociálně-právní
Jak rychle vznikla, tak rychle také zanikla. Tak by se jednou větou dala popsat činnost této
školy. Ještě v závěru prvního školního roku byl organizován Den otevřených dveří s plány rozšíření
studijních oborů. V prvních dnech druhého školního roku však většina žáků školu opustila.
Ředitel školy Emil Ščuka školu přejmenoval na Střední odbornou školu managementu a práva a
začal vybírat školné ve výši 10 tisíc korun. Ve škole zůstalo pouze několik dálkařů, i když ani tam
není jistá budoucnost. Pronajaté učebny na 4. základní škole se tak pro školu staly nepotřebnými.
Město však škole poskytlo ještě jednu šanci, když jí pronajalo prostory v boční části Městského
domu kultury v Sokolově.
Zrušení Základní školy praktické a základní školy speciální Sokolov, Žákovská ulice
Krajský úřad Karlovarského kraje nabídl městu Sokolov převzetí zřizovatelských práv
k základní škole na Šenvertě v Sokolově. Město Sokolov po provedené analýze situace na této škole
dospělo k názoru, že školu s malým počtem žáků nebude přebírat, ale výuku pro cca 60 dětí
sloučí s výukovým programem Základní školy Sokolov, Běžecká ulice.
Během prázdnin byly provedeny některé prostorové úpravy a k 1. září 2007 byla výuka zahájena.
Současně zde našlo pracovní příležitost i několik pedagogů ze zrušené školy na Šenvertě.
Výtvarná soutěž pro žáky škol
V únoru byl vyhlášen již 8. ročník této výtvarné soutěže. Pro mateřské školy a 1. stupeň
základních škol bylo vyhlášeno téma Malovaná písnička. Pro žáky 2. stupně základních škol, Domu
dětí a mládeže a Základní umělecké školy v Sokolově téma Vandrování Sokolovskem.
Do soutěže se zapojilo celkem 150 dětí s 93 pracemi, z toho třemi kolektivními.
Všechny vítězné práce byly ohodnoceny a vystaveny v předsálí Městského divadla v Sokolově. Při
vernisáži byly oceněným autorům předány diplomy, čestná uznání a věcné dary.
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Pod patronací této školy proběhla v Městském domě kultury v Sokolově Přehlídka výtvarných
prací žáků základních uměleckých škol na Sokolovsku. Koná se každé tři roky, k vidění je malba i
keramika.
Výrazné úspěchy zaznamenalo v tomto roce smyčcové oddělení školy. Na jaře získalo houslové
duo s klavírem 1. místo v krajském kole soutěže uměleckých škol v komorní hře. V 15. ročníku
houslové soutěže Plzenecké housličky obsadil 2. místo mladý houslista Tigran Babayan.
Na počest 15. výročí spolupráce s partnerskou školou z německého Tirschenreuthu se v březnu
uskutečnil jubilejní koncert žáků obou škol ve Waldsassenu.
V prosinci zase proběhla řada adventních koncertů. Odstartoval ji koncert dechového orchestru
v sokolovském kapucínském klášteře, poté proběhl společný koncert české a německé umělecké
partnerské školy v sále Základní umělecké školy v Sokolově. A na závěr žáci ZUŠ zahráli při
tradičním Zpívání pod vánočním stromem.
6. ročník mezinárodního Workcampu 2007
Letošní ročník mazinárodního workcampu začal v neděli 29. července a trval do 11. srpna.
Deset studentů ze sokolovských středních škol a stejný počet z německého Saalfeldu se podílelo
na zvelební sokolovského Domu dětí a mládeže. Mládež byla ubytována v objektu Správy
sportovních zařízení v areálu Baníku. Kromě samotné práce na údržbě domu dětí podnikla mládež
výlety do okolních lázní, zpestřením jejich pobytu pak byly večerní kulturní akce, setkání se
železničními modeláři, či vyzkoušení si výroby ručního papíru.
Stodvacetitisícová investice města Sokolova do této akce se částečně vrátila, protože byly natřeny
ploty a provedena drobná údržba i uvnitř samotné budovy domu dětí.
Při slavnostním ukončení 6. ročníku mezinárodního workcampu jeho účastníci předali představitelům obou partnerských měst výtvarná díla - asambláže, která sami vytvořili.
Některé zajímavosti ze základních škol a mateřinek
Základní škola v Rokycanově ulici - na základě výsledků Cambridgeských zkoušek z jazykových
dovedností letos poprvé děti, které obstály v poslechu, čtení, v písemných a ústních
znalostech, obdržely certifikát s mezinárodní platností.
- Tto škola jako první ve městě zakázala po dohodě s rodiči používání mobilních telefonů
ve škole. Při porušení zákazu jsou mobily dětem odebrány a obdrží je pouze některý z rodičů.
Základní škola v ulici Švabinského - celkem třiašedesát dětí se vypravilo v rámci mezinárodního
projektu na tři vícedenní výlety do Německa. Žáci 6. až 8. tříd navštívili hrad Hohenberg, Bad
Kissingen , chodili po celních stezkách. Byl to nejlepší způsob, jak si ověřit své jazykové
znalosti a odvahu hovořit v cizí zemi.
- Za finanční podpory města Sokolov vznikl ve škole bezbariérový nájezd, který umožnil
handicapovanému žákovi volný pohyb po celé škole. K tomu není třeba nic dodávat!!
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1. školní jarmark. Na ploše hřiště vyrostlo velké množství pestrobarevných stánků, v nichž děti
nabízely to, co vyrobily, nebo také to, co dobrého připravily jejich maminky. Nedílnou
součástí byl bohatý kulturní program, kterým samotní žáci pobavili nejméně 700 diváků.
Akce měla velký úspěch, ale byla i přínosem. Např. v kočičím stánku se z prodeje výrobků
s kočičím motivem podařilo získat tisíc korun, které děti odevzdaly místní veterinářce jako
příspěvek na vybudování kočičího útulku.
- V tomto roce škola slaví již 5. výročí spolupráce s partnerskou školou Kreuzbergschule ve
Schwandorfu. Při oslavách školy se v Sokolově utkala fotbalová družstva obou škol.
Děti ze sokolovské školy v květnu zase ve Schwandorfu absolvovaly závody v atletice,
navštívily starobylé památky města Regensburg a podnikly plavbu po Dunaji.
- Učitelky z prvního stupně této školy nabídly dětem, které se dostavily k zápisu do první třídy
možnost docházet do takzvaného Klubu malých školáčků.
A tak se v průběhu šesti setkání, která probíhala vždy ve středu od 15,30 do 16,30 hod.
děti seznámily s celou školou, naučily se rozeznávat barvičky, naučily se najít svoji budoucí třídu, obsloužit se v šatně. V září tak do školy nastoupí bez stresu a strachu.
Základní škola v ulici Boženy Němcové - tato škola získala pohár a diplom za třetí místo
ve sportovních soutěžích organizovaných okresními a krajskou radou AŠSK ČR ve
spolupráci s OŠMT KÚ Karlovarského kraje.
- Družstvo starších žáků zvítězilo v okresním kole v plavání. Stejná sestava obsadila
páté místo v krajském finále.
- Výborně si vedou šachisté této školy. Na předních místech se umístila dvě družstva
žáků v krajském finále.
- Pravidelně se na škole koná Vánoční turnaj v odbíjené. Letos se ho zúčastnilo dvanáct
třídních kolektivů. Nejvyšší posty obsadily týmy devátých tříd.
- Tato sportovní škola byla předloni vyhodnocena jako nejúspěšnější základní škola v kraji.
Pro školní rok 2007/08 prováděla intenzivní nábor sportovně nadaných dětí do šestých tříd.
Intenzivní sportovní výuka se týká i žáků prvních až čtvrtých tříd. Vyučují se zde však také
jazyky - němčina, angličtina a francouzština.
Mateřská škola v ulici Kosmonautů - na této 13. mateřské škole se 13. června ve 13 hodin
uskutečnilo setkání k pětadvaceti letům školy. Akce se zúčastnilo 58 současných i bývalých
pracovníků.
Mateřská škola v ulici Marie Majerové - díky finančnímu příspěvku z nadace ČEZ v rámci projektu
Cvičíme s energií přivítalo děti po prázdninách nové mobilní vybavení tělocvičny. Jedná se
o nové houpačky, horolezeckou stěnu a klouzačku.
Mateřská škola v ulici Vítězná - ředitelka školy Vlasta Kaiserová již po několik roků organizuje
akci s názvem Sokolovská mateřinka. Letos výkonům dvou desítek skupin dětí z mateřských
škol Karlovarského kraje tleskal do posledního místa obsazený sál Městského divadla v Sokolově. Součástí akce byla i vernisáž výstavy dětských prací v předsálí divadla.
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projekt nazvaný Cesta k sociánímu porozumění 2007. Je spolufinancován Evropskou unií a je
určen pro žáky 9. ročníků speciálních škol a studenty středních škol. Formou zábavného
učení by měla být snížena sociální izolace ohrožených skupin a návrat jednotlivců do
majoritní společnosti. Úkol zcela jistě nelehký!
3. ročník akce Osobnost roku
Třetí ročník akce Osobnost roku 2006 se uskutečnila v Kapucínském klášteře sv. Antonína
Paduánského v Sokolově opět za velkého zájmu veřejnosti. Průběh vyhlášení nejlepších osobností
města byl obohacen kulturním programem z řad nadaných studentů gymnázia Jana Kříže,
Vítězslavy Králové a Stanislavy Tóthové a učitele hudby Jaroslava Honzáka.
Oproti přechozímu ročníku pořadatel nevěnoval této akci takovou pozornost, jakou by si zasloužila.
Vedení města po zasloužené kritice z řad veřejnosti přistoupilo pro příští ročníky k zajištění
formou vyhlášení grantu. Předpokládá, že vybraný organizátor akci zajistí s menším finančním nákladem a přinese do průběhu akce inovaci. Grant bude uzavřen k 31. 12. 2007.
V tomto roce byli oceněni:
Osobnost města, která se jakkoli významně zasloužila o kladné zviditelnění města:
MUDr. Jiří Krotil - dlouholetý volejbalový trenér, bývalý politický vězeň komunismu,
lékař a sokolovský patriot
Oblast sportu:
Mládež - jednotlivci, chlapci a dívky do 20 let
Lukáš Cibulka - přední umístění na MČR, ME a MS ve vzpírání, držitel českého
rekordu v nadhozu.
Mládež - družstva do 20 let
Družstvo žákyň sportovních tříd VSK - nadějné mladé volejbalistky, četná umístění
v soutěžích
Dospělí - jednotlivci
Ivana Sekyrová - běžecká mistryně republiky, umístění na předních místech soutěží
všech stupňů
Dospělí - družstva
Extraligové ženské družstvo vodního póla - i za ztížených tréninkových podmínek
dosahuje ve své kategorie předních umístění. Nadějné sportovní družstvo.
Cvičitelé a trenéři
Josef Pospíšil - volejbalový trenér mládeže, dlouholetý volejbalový funkcionář.
Oblast kultury a školství:
Jednotlivec nebo kolektiv, díky jehož kulturní aktivitě se město kladně zviditelnilo v ČR
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Ing. Pavel Beran - dlouhodobě svou aktivitou propaguje Sokolovsko a město Sokolov
ve světě. Autor mnoha publikací, přednáší na sympoziích, přispěl k získání
souboru obrazů malíře Friedmanna.
Výrazná osobnost školství, která přispěla ke kladnému zviditelnění města
Mgr. Jindřich Červený - končí kariéru ředitele školy, je považován za nejlepšího ředitele
sokolovských základních škol.
Žák, student, který se umístil na předním místě celostátních kol různých olympiád či soutěží
Lucie Pacosová - studentka IV. ročníku Gymnázia Sokolov. Vítězka krajského kola
chemické olympiády, studentka s výtečným prospěchem, autorka materiálu
Obnova krajiny na Sokolovsku.

Vzpomínková akce k 60. výročí odhalení pomníku na obcí Hrušková
Tato akce v letošním roce nahradila soutěž ohňostrojů při akci Hurá prázdniny. Areál
Bohemie, kde se v minulém roce akce konala, prochází totiž velkou rekonstrukcí. Protože
občané města tyto velké akce vítají, rozhodlo město o konání červnové pietní vzpomínky u
památníku slavnostní přísahy československých vojáků v roce 1947 v Hruškové u Sokolova.
Po slavnostním odhalení nově zrestaurovaného památníku proběhla velkolepá vojenská show
v podání Četnické pátrací stanice Praha. Byla svedena krutá bitva mezi vojáky SS a wehrmachtu,
podporovanými tankem Tiger a spojeneckou armádou, podporovanou četníky a odbojáři.
Po zhruba hodinové přestřelce byli přeživší němečtí vojáci zajati.
Tato akce přilákala tisícovky návštěvníků a byla adekvátní náhradou za akci Hurá prázdniny.

Hornická pouť, oslavy Dne horníků
Stejně jako v předchozích letech byla Hornická pouť v Sokolově velmi dobře připravenou
akcí, na níž si každý z návštěvníků našel to, co má rád.
Slavnost probíhala od Náměstí Budovatelů, budovy Městského domu kultury a přilehlých ploch,
přes ulici 5. května, ulici Odboje a ulici Pionýrů, Staré náměstí , parkoviště u kapucínského kláštera
až do samotného kláštera.
Na své si přišli milovníci všech hudebních žánrů bez rozdílu věku, doslova o život šlo třetí české
Superstar Zbyňkovi Drdovi.
Nevídaný úspěch měla 1. sokolovská výstavní a prodejní burza minerálů, zkamenělin a ozdobných
předmětů z kamene, kterou jsme mohli shlédnout ve velkém sále MDK Sokolov.
Nejen děti zaujaly ukázky z činnosti Červeného kříže, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.
Zaujaly i ukázky jízdy závodních motokár. Ve dvouhodinových intervalech se pro veřejnost
otevřela rodinná hrobka s ostatky členů rodu Nosticů v podzemí kapucínského kláštera.
V programu nechyběl staročeský jarmark, množství stánků s občerstvením a prodejní stánky
Chráněného bydlení, Chráněných dílen a Domu dětí a mládeže Sokolov. Vyprodány byly i radniční
buchty a z větší části i čokoládové brikety.
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swingové kapely ze Saalfeldu.
Tradičně již pouť zakončil po 22. hodině ohňostroj, letos odpalovaný přímo na Náměstí
Budovatelů.
Protože vládla všeobecná spokojenost, patří se v tomto bodě zvolat:
Hornická pouť 2007 skončila, ať žije Hornická pouť 2008!!

Z činnosti Městské knihovny v Sokolově
Vedení městské knihovny v čele s ředitelkou Danielou Drobečkovou je velmi aktivní kolektiv,
který povýšil toto kulturně-vzdělávací zařízení o několik tříd.
To, že jim jde o každého čtenáře dokládá úprava jejich pracovní doby, protože od září tohoto roku
umožňují návštěvu knihovny i pracujícím občanům a dětem, které mají zájmové odpolední aktivity.
K dispozici je kromě výpůjček knih, studovny a čítárny také bezplatný internet, a to v pondělí a ve
čtvrtek až do 18.00 hodin.
Středa je v knihovně věnována nevidomým a slabozrakým.
I nadále knihovna ve spolupráci se střediskem prevence kriminality vydává studentské noviny
Gaudeamus a organizuje soutěže pro děti. Proběhla např. vědomostní soutěž o Indii u příležitosti
60. výročí vyhlášení nezávislosti Indie.
V rámci takzvaného Týdne knihoven mohli hříšníci vrátit vypůjčené knihy bez poplatku z prodlení.
Sympatie čtenáři v tomto týdnu prokazovali knihovně navazováním provázků, tzv. provázkiádou.
Nedílnou součástí pak byla beseda s historikem a spisovatelem Luďkem Jašou a sspisovatelem
Luďkem Stínilem.
Formou čtyř víkendových workshopů proběhl cyklus seminářů pro mládež . Tématy byla oblast
literární, výtvarná, divadelní a hudební. Přednášejícími byla např. spisovatelka Iva Březinová, či
sokolovský jazzový muzikant Jan Bísek.
Také čtenáři sokolovské knihovny se zapojili do akce Noc s Andersenem. V noci na posledního
března zůstaly děti v knihovně, kde společně četly knihy, hrály hry a také si pomocí internetu
posílaly vzkazy.
Velmi úspěšné bylo hororové čtení, při němž studenti Literární akademie Josefa Škvoreckého v
kostýmech představili knihu hororových příběhů s názvem Zuby nehty.
Bez dechu děti naslouchaly vyprávění pracovníka sokolovského muzea Jiřího Berana o památkách
ve městě Sokolově a legendách s nimi spojenými.
Při příležitosti Dne dětí proběhlo na nádvoří zámku Dětské odpoledne aneb Vítejte v pohádce.
Pracovnice do svých aktivit letos zařadily také předčítání seniorům v Domě ošetřovatelské péče v
Dolním Rychnově. Po celý rok pak probíhal pravidelný rozvoz knih imobilním čtenářům vě městě.
Městský dům kultury
Na úspěšně dokončenou I. etapu revitalizace budovy Hornického domu, který je sídlem
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obsahuje charakteristiku dalších etap a vyčíslení nákladů na jejich realizaci. II. etapa, která
bude řešit vstupní a sálovou část budovy by měla být realizována nákladem cca 129 milionů
korun.
Realizace by měla proběhnout nejdříve v roce 2008 za podmínky získání dotace, prioritou
při realizaci je návrat k původnímu vzhledu, do pozdní secese.
Hlavním cílem v roce 2007 bylo naplnění projektu PSER - K3 s názvem Zlepšování funkce
kulturních zařízení v majetku města. Tento projekt z velké části navrhuje varianty řešení
kulturních aktivit, dosud konaných pod záštitou Městského domu kultury Sokolov. Dále má
zajistit ekonomickou průkaznost nákladů na provoz a na vlastní kulturu a v neposlední řadě pak
snížení nákladů na provoz a pracovníky.
Se vší pravděpodobností v následujícím roce dojde k osamostatnění budovy kina Alfa, k převedení kulturního provozu pod správce budovy Kapucínského kláštera sv. Antonína Paduánského,
Sokolovskou bytovou, spol. s r.o. A pokud by město získalo dotace a vybudovalo Multifunkční
vzdělávací a informační zařízení, přešlo by do něj z budovy Hornického domu infocentrum a
redakce sokolovského měsíčníku Patriot.
Již v tomto roce došlo k výrazné změně poskytování grantů kulturním subjektům, působících
v prostorách Městského domu kultury. Nejzásadněšjší změnou pak má být transformace MDK
z příspěvkové organizace na jiný právnický subjekt, např. občanské sdružení.
Plánované změny jdou ruku v ruce s příslibem, že město nebude krátit objem finančních prostředků,
které dosud na kulturu ve městě vynakládá.
V úvahu přicházelo i sloučení Městského domu kultury s ostatními kulturními subjekty ve městě,
ale za svoji osobu musím konstatovat, že jsem ráda, že k tomuto kroku nedošlo. Vytvoření celku,
kde by se sešlo "každá ves jiný pes", by kvalitě kultury zcela určitě nepřispělo.
Podařilo se inovovat interiér kina Alfa. Návštěvníky po rekonstrukci přivítala nová, velmi pohodlná křesla,obnovou prošla podlaha i promítací plátno. Novinkou je VIP řada s křesílky a stolečky.
Přes napjatou situaci v očekávání věcí příštích však pracovníci Městského domu kultury zajistili
řadu zajímavých a úspěšných akcí:
- Podařilo se rozhýbat činnost pořízeného letního kina. Řada pěkných představení proběhla
v prostorách městského koupaliště. Za špatného počasí byla projekce přesunuta do kina Alfa, za
pěkného počasí však projekce pobuřovala obyvatele v okolních bytových domech. Našla se však
místa, kde byli obyvatelé za letní kino vdečni, např. v rekreačním středisku Ronak na Jesenici,
či v některých malých obcích v blízkosti Sokolova, kde nemají kino vlastní. V příštím roce by
se snad projekce měla přesunout z koupaliště do sportovního areálu a nebo do areálu Bohemie.
- Již podruhé proběhla Regionální přehlídka amatérského filmu v kině Alfa, rozdělená do dvou
sekcí, dokumentární a hrané. Její součástí byly také semináře a projekce filmů z fakulty teorie
a dějin audiovizuální kultury Masarykovy univerzity Brno.
- 7. Sokolovský filmový seminář proběhl ve dvou říjnovým dnech ve všech prostorách Městského
domu kultury, na Starém náměstí a v hospodách Jack Daniels pub a Maska pub. Za laskavého
přispění mnoha sponzorů byla promítnuta divákům řada dosud nevídaných filmů. Kromě
zajímavých projekcí a přednášek byla uspořádána mezinárodní soutěž grafického designu na

- 18 téma Podraz, které se zúčastnilo 52 umělců z 21 zemí. Soutěž vyhráli místní - Zuzana
Hegedüšová a Karel Voborník. Ten získal i cenu diváků.
- Proběhl již 15. reprezentační ples města Sokolova, kde kromě tradičního tanečního orchestru
Sokrat a dechové hudby Horalka vystoupil také plzeňský Děda Mládek Illegal Band.
- V kinokavárně Alfa proběhlo několik rockových festivalů Alfafest. Jako hosté zde vystoupilo
mnoho atraktivních skupin. Přijela např. formace Spiral Dive, Lure of Senses z Kutné Hory, Crom
z Kraslic, poprocková finská kapela Feiled, karlovarští Okrozom, chebští Hey Baby. Zájem
vzbudila i německá skupina Purgatory, či chebští letití harcovníci Pandemia.
- Přijďte si s námi hrát, to je akce, kterou kulturní dům připravil do foyer budovy. Děti a jejich
rodiče si zde mohli vyzkoušet zdobení perníčků, výrobu jmenovek, vánočních a novoročních
přáníček, ozdob a řetězů na vánoční stromeček. Své výrobky si každý mohl zdarma odnést
domů. K předvánoční pohodě přispělo i poskytnuté malé občerstvení.
- 5. ročník Sokolovské čurdy proběhl poslední zářijový víkend.
- Uskutečnil se již 8. ročník Česko-německé výstavy fotografií, který ve spolupráci s MDK
uspořádal fotoklub FOS Sokolov.Výstavy s názvem Setkání přes hranici se zúčastnila i řada
fotografů z německých partnerských měst.
- Pravidelně vychází měsíčník Patriot. Malým dárkem obyvatelům města v prosincovém čísle byly
čtyři pohlednice z historie města Sokolova. Jejich originály v minulém roce radnice zakoupila
od místního sběratele jako součást sbírky o 6 715 kusech.

Další zajímavosti z kultury
Luděk Jaša, historik a spisovatel představil v rámci knihovnického týdne v Městské knihovně
v Sokolově svoji knihu Krudum, historie bájné hory a jejího okolí. Autor údaje shromažďoval
více než 20 let, jejímu vzniku se věnoval 8,5 roku. Je doprovázena velkým množstvím fotografií.
Některé historické snímky jsou porovnávány se skutečným stavem.
Publikace Prezentace archeologického výzkumu zaniklého kostela sv. Mikuláše pod
Krudumem získala třetí místo v přestižní soutěži Gloria musaealis. Autorem je archeolog
Jiří Klsák, fotografie pocházejí od Vladimíra Podrackého.
Proměny města Sokolov nazval svoji další knihu stavební inženýr a patriot města Jan Rund. Nová
kniha představuje architektonický vývoj a dějiny výstavby Sokolova a vznikla za finančního
přispění města Sokolov, kraje a dalších sponzorů. Svým pohledem vyvrací autor názor mnoha lidí
na Sokolov, považovaný za město paneláků a měsíční krajiny v okolí.
Výstavu o rodu Nostitzů připravilo na podzimní měsíce sokolovské muzeum. Vernisáže výstavy
se
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Většina vystavených obrazů opustila depozitář poprvé po 60 letech. Jedná se o rodinné portréty
příslušníků sokolovské větve rodu od 17. do 2. poloviny 19. století. Pak již rod prezentují dobové
fotografie. Velmi zajímavým exponátem bylo tablo, ve kterém je uložena listina s udělením
čestného občanství města Kraslice Ervinu Nostitzovi.
Vánoční benefiční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se letos konal již počtvrté.
Spolu s Ivou Brožovou a Františkem Zahradníčkem v kapucínském klášteře zazpíval i dětský
pěvecký sbor z Kraslic. Během programu byli za významnou pomoc při zadržení pachatelů trestné
činnosti oceněni tři občané města. Za dlouholetou spolupráci s policií získal zvláštní ocenění
starosta města Sokolova Karel Jakobec.
Výtěžek ze vstupného a sponzorských darů ve výši 95 tis. Kč podpořil činnost Azylového domu
v Sokolově.
Obec Baráčníků obdržela od města Sokolova finanční dar ve výši 50 tis. Kč. Tato částka by měla
spolku pomoci zajistit v letošním roce jejich činnost. Oplátkou budou folklórní vystoupení při
akcích města.
Přátelské setkání. Tento název nesla únorová benefice, při níž se na pódiu divadla Městského
domu kultury v Sokolově setkali klienti Chráněného bydlení Sokolov s klienty Sociálního ústavu
v Mariánské. Byly představeny dvě pohádky, sokolovský soubor Chlupáči divákům zazpíval.
Jejich závěrečná Óda na radost a profesionální a nezištný výkon konferenciéra večera Jana Picky
zcela zakryly smutek nad malou účastí diváků.
Obyvatelé zařízení Chráněné bydlení v Sokolově zazpívali na koncertě Lucie Bílé v Karlových
Varech na Mlýnské kolonádě. Koncert byl součástí Mezinárodního filmového festivalu a výtěžek
z koncertu putoval na konto Bariéry Nadace Charty 77.
Kašna se sochou sokolníka, který je jedním ze symbolů města se dočkala celkové rekonstrukce.
V letošním roce přišla na řadu nádrž a napájení vodou. Hodnota rekonstrukce činí celkem milion
jedno sto korun.
Romský zábavný den pro děti proběhl v půli srpna na hřišti mezi domy u Sokolovské ulice.
Vystoupily zde taneční soubory z Chebu, Nového Sedla a Oloví, zahrála kapela Romantik Jána
Čonky. Do akce se zapojili i sokolovští policisté, když dětem ve dvouhodinovém programu
předvedli ukázky svého výcviku.
Slavnost 60 let Husova sboru zorganizovala náboženská obec Církve československé husitské
v Sokolově. Po slavnostní bohoslužbě za účasti plzeňského biskupa Michaela Moce zazněl jazzrockový koncert a vystoupila karlovarská kapela zpěváka a houslisty Jindřicha Pelce.
Fedor open air 2007 proběhla ve Fedor baru na zahrádce. Vystoupily zde kapely 3Brats, Nic
složitýho a Narcoleptic.
XVI. ročník Festivalu Mitte Europa předvedl letos v Sokolově koncert romské kapely Gipsy.cz.
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se v Sokolově s nebývalým úspěchem. Zdi kapucínského kláštera pod náporem diváků praskaly ve
švech.
Z rukou citického rodáka Josefa Döllnera převzal starosta města Karel Jakobec obraz starého
Sokolova z 19. století. Dárce, který žije v sousedním Německu, dílo objevil v šedesátých letech
v jednom vídeňském antikvariátu. Nyní se rozhodl obraz darovat městu.
Prodejní výstava Nejen pohybem živ je Sokol, která proběhla v prostorách kulturního domu
kromě prací členů TJ Sokol představila i fotografie z archivu Sokolské župy Karlovarské.
Koncem srpna zdarma koncertoval v Kapucínském klášteře sv. Antonína Paduánského gospelový
sbor The Right Key z partnerského města Saalfeld. Svými písněmi z různých žánrů - folku,
gospelu, jazzu či slavných love songů zopakoval svůj velký úspěch před dvěma roky, kdy zde
koncertoval v rámci svého turné po střední Evropě poprvé.
V tomto roce zavítal do Sokolova Cirkus JOO. Zajímavostí je, že v šapitó vystupují převážně
zvířata, která principál vykoupil z prostředí, kde s nimi nebylo dobře zacházeno a znovu jim
dobrým přístupem vrátil víru v život.
Sokolovské ochotnické Divadlo bez zákulisí přivezlo z 24. ročníku Západočeské přehlídky
amatérských divadelních souborů v Horažďovicích několik ocenění. Cenu za roli Ines získala
Pavlína Šponiarová, čestné uznání získal Martin Volný za roli číšníka. Za dramaturgii hry získali
ocenění Marie Skryjová a Martin Volný.
Sokolovská kapela Fetus Flusher úspěšně koncertovala v pivnici Tereza. Jejími hosty byly
dvě deathmetalové skupiny z Františkových Lázní.
Taneční skupina Mirákl se pod vedením Andrey Klugové-Burešové po celý rok umisťovala
ve všech kategoriích na předních místech soutěží. Vyvrcholením pak byla nominace
na mistrovství světa, kde za finanční podpory města tato taneční skupina obsadila nádherné 10.
místo.
Rekordní počet lidí shlédl film Harry Potter - Fénixův řád. Do kina přišlo přes 800 diváků.
Podobný zájem byl o film Obsluhoval jsem anglického krále a Vratné lahve.
Jako každoročně v prosinci na Starém náměstí v Sokolově proběhla akce Zpívání pod vánočním
stromem. Její součástí je bezplatné bohaté občerstvení a prodej výrobků s vánoční symbolikou.

Partnerské vztahy města
Partnerské zahraniční vztahy města probíhají na základě podepsaných smluv o spolupráci.
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Spolupráce s městy Schwandorf a Saalfeld je velmi aktivní, z některých akcí se již stává tradice.
Na úseku sportovním se do soutěžních klání zapojují i účastníci z dalších měst a zemí. Největší
podíl na rozvoji spolupráce na tomto úseku má TJ Baník Sokolov.
I nadále se úspěšně rozvíjí a upevňuje spolupráce mezi základními školami. Mnoho výměnných
akcí zajistily 8., 2., 3. 5. a 6. základní škola. Pozadu nezůstává ani Gymnázium Sokolov a
Střední integrovaná škola technická a ekonomická v Sokolově.
Na úseku kultury byla uskutečněna rovněž řada zajímavých akcí, kterých se zúčastnili i přední
představitelé zúčastněných měst.
Sokolovský seniorský klub se v hojném počtu zúčastnil 25. setkání sokolovských rodáků ve
Schwandorfu. Svoji spolupráci upevnili fotografové, včelaři, modeláři.
Populární byl i pátý ročník běžecké štafety, tentokrát ve směru Schwandorf - Sokolov. Běžci trasu
dlouhou 152 kilometry zvládli v rekordním čase dvanáct a půl hodiny.
V posledních měsících roku došlo k setkání partnerských komisí ze Sokolova a obou německých
měst, při jejichž jednáních byla vyhodnocena dosavadní spolupráce a bylo diskutováno o dalším
oživení. Byly vyhodnoceny přeshraniční mezinárodní granty a zpracován plán činnosti pro příští
rok
Obyvatelstvo města
K poslednímu dni roku 2007 dosáhl počet obyvatel města Sokolov hodnoty 25 373.
Na zvýšení počtu oproti předchozímu roku mají zásluhu zejména cizinci, protože občanů ČR
naopak o 54 osob ubylo.
Přírůstek obyvatel města neovlivnil snížený počet narozených. Oproti roku 2006 se narodilo
o 18 malých občánků méně, celkem 256.
Poklesl i počet zemřelých, výsledná hodnota 202 osob je o 26 nižší, než v roce minulém.
Nárůst počtu obyvatel města je evidentně důsledkem zvýšeného počtu přistěhovalých, kterých je o
121 více. V tomto roce se do Sokolova přistěhovalo 577 občanů, odstěhovalo se 685 občanů.
V průběhu roku změnilo svůj trvalý pobyt v rámci města 934 osob.
Zajímavé jsou i údaje o průměrném věku ve městě. Ze statistik vyplývá, že průměrný věk žen se
od roku 2003 zvýšil o 1,4 roku. Dosáhl výše 37,92.
U mužů došlo ke zvýšení o 1,57 roku. Jejich průměrný věk činí 40,88.
Celkově město Sokolov nepatří mezi stará města. Průměrný věk obyvatel činí 39,42 roku.
Téměř na stejné úrovni zůstává počet uzavřených sňatků. V roce 2007 si v Sokolově své ano řeklo
189 párů.
Neziskový sektor
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Tímto dnem se stal čtvrtek 4. října. Jeho motto tentokrát znělo Poznejte neziskové organizace,
nikdy nevíte, kdy nás budete potřebovat. Den proběhl pod záštitou sokolovského starosty.
Prezentovaly se zde nejen neziskové organizace, byl to den plný zábavy a kulturních programů.
Prezentaci spolků doprovodil Sokolovský taneční orchestr, skupina bojových umění, folklorní
soubor, pěvecké sbory. Byla zde připravena dráha na vozíčky a pro slepce, aby si i zdraví jedinci
mohli vyzkoušet, jaké to je, žít s hadicapem.
Občanské sdružení Střípky
Protože se činnost tohoto sdružení rozrůstá, požádalo sokolovskou radnici o půjčku.
Zastupitelstvo města tomuto sdružení schválilo půjčku ve výši 100 tis. Kč. Jak potvrdila
zakladatelka sdružení Renata Nečová, využije současných patnáct pečovatelek tento finanční
zdroj pro zajištění svých akcí v oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Sokolov,
v Chráněném bydlení Sokolov a Domě ošetřovatelké péče v Dolním Rychnově, kam členky
pravidelně za nemocnými docházejí.
Ve prospěch Střípků proběhlo benefiční vystoupení Baletu Junior Praha a sokolovského souboru
Mirákl. Z vybraných dvaceti osmi tisíc sdružení zakoupilo pro nemocnici 7 antidekubitních dek,
které chrání dlouhodobě nemocné proti proleženinám.
Do činnosti sdružení Střípky patří také spolupráce se záchrannou brigádou kynologů v Karlových
Varech, s jejíž pomocí pečovatelky realizují tzv. canisterapii, která je velmi úspěšná.
I letos uspořádaly členky sdružení v nemocnici řadu předvánočních akcí, vč. návštěvy čerta,
Mikuláše a anděla s dárky. Při prvomájovém programu v dolnorychnovském zařízení spolu
s členkami sdružení k dobré zábavě přispělo pěvecké sdružení Chráněného bydlení Chlupáči.
Azylový dům Sokolov
Toto zařízení již několik let působí v domě na Šenvertě, který je majetkem města Sokolov.
Karlovarský kraj, který je zřizovatelem této služby s jeho dalším provozováním nepočítá.
Sokolovští radní na svém jednání rozhodli, že toto zařízení pro lidi bez střechy nad hlavou je
ve městě potřebné a souhlasili s tím, aby současný vedoucí azylového domu Robert Pisár
i nadále tyto prostory využíval. Nově pro provoz azylového domu založil obecně prospěšnou
společnost Pomoc v nouzi.
Domov pro mentálně postižené
Od poloviny letošního roku se takto přejmenoval dosavadní Ústav sociální péče Sokolík.
Pro zajištění služeb pro jednotlivce vzniklo občanské sdružení Sokolík, jejichž cílem je
hlavně shánění bytových jednotek pro klienty z tohoto domova a dále poskytování celodenní
péče o klienty, kteří v domově žijí trvale.

- 23 V letošním roce radnice uvolnila pro dva klienty bývalého Sokolíku již druhý byt ve věžovém
domě na sídlišti Michal. Ti si sami byt dali do pořádku a nyní se vlastními silami začleňují do
normálního života. Přestože to není pro ně snadné, do Sokolíku by se již vrátit nechtěli.
Chráněné bydlení
Toto občanské sdružení v letošním roce oslavilo osmé výročí svého vzniku. Jeho otevření
proběhlo 9. 9. 1999, klíče tehdy od svých bytů přebírali klienti na slavnostní akci v Městském
divadle Sokolov. Od samého zrodu je v čele tohoto sdružení paní Milada Bučková.
Za dobu své existence jím prošlo 35 klientů. Na provoz přispívá kromě města Sokolov i řada
organizací, ale sdružení svojí aktivitou získalo i dotaci z fondů Evropské unie, podporuje je
například Nadace Charty 77, Nadace Konta Bariéry, Nadace Divoké husy.
Občanské sdružení Kotec
Z jeho iniciativy vzniklo v loňském roce v Sokolově K-centrum. Přestože je zde každou
středu nabízena služba bezplatného a anonymního testování na virus HIV, nesetkala se
zatím s odezvou. Zda se jedná o špatnou propagaci, nedostatek nemocných, či jiný důvod se
mi nepodařilo zjistit.
Člověk v tísni
Tato obecně prospěšná společnost působí v republice již 15 let. V letošním roce byla
zahájena činnost i v Sokolově. Dosud působila v devíti městech a ročně eviduje více než 2,5 tisíce
klientů. Kromě terénní sociální práce či pracovního poradenství nabízí koordinátorka ze sokolovské
pobočky Hana Kunešová i doučování a bezplatnou právní pomoc.
Podporu poskytuje převážně lidem ze sociálně vyloučených lokalit a těm, kteří se sami neumí
vypořádat s problémy chudoby, v níž žijí. Pomáhá jim sehnat a hlavně si pak udržet práci.
V období od října minulého roku do března letošního roku se pracovnicím společnosti ve spolupráci
s řadou velkých podniků podařilo sehnat práci pro 71 klientů.
Co však této společnosti chybí jsou dobrovolníci, kteří by pomohli naplnit projekt vzdělávání a
doučování. V Sokolově zatím působí pouze jeden.

Bytová výstavba, stavební činnost, životní prostředí
V roce 2007 bylo dokončeno celkem 38 bytových jednotek, na něž město Sokolov poskytlo
investorům dotaci v celkové výši 3 371 tisíc korun. Z tohoto množství vzniklo 25 bytů ve třech
bytových domech, zbytek pak představují převážně byty v nových rodiných domech.
Investor, který staví tzv. vilové domy v prostoru u Domu dětí a mládeže v Sokolově chce v období
čtyř let vybudovat dalších cca 50 bytových jednotek. Celkem by kolem domu dětí mělo stát
deset bytových domů.
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v pořadí již pátého domu. Pronájem zde získalo celkem dvanáct rodin.
Majiteli těchto domů, panu Alexandru Kendíkovi nelze upřít zájem o to, aby jeho majetek
nehyzdil město. Také jeho domy v lokalitě kolem nádraží již nejsou ostudou města. Je hodné
obdivu, jak se majitel v celkem krátké době vypořádal s romským obyvatelstvem. O výši
nákladů na rekonstrukci totálně zdevastovaných domů ani nechci hovořit.
Stejným způsobem jako u Domu dětí a mládeže v Sokolově by chtěla radnice zabydlet pozemky
na Šenvertě. Pozemky o rozloze více než čtyři tisíce metrů čtverečních město koupilo ve veřejné
dražbě a nyní je nabízí investorům pro výstavbu bytových domů. Pokud by o ně nebyl zájem,
nabídne je jednotlivcům pro individuální výstavbu. Oba dva způsoby jsou přijatelné a nabídka
města se zcela určitě nemine účinkem. Vždyť město, které je ze všech stran obklopeno doly,
takovýchto možností mnoho nemá. Snad někdy ještě přijde na řadu území nynějších zahrádkářských kolonií a jako hudba budoucnosti pak Hrušková.
Kromě nové výstavby probíhají po celém městě opravy bytových domů, které si zajišťují sami
vlastníci, sdružení ve Společenstvích vlastníků bytových jednotek. Jestliže jsem loni v kronice pěla
ódy na měnící se vzhled města, musím tuto záležitost letos zopakovat. Během roku přibyla řada
nových barevných fasád, střech, většina domů má již vyměněna okna, velká většina má upraveny
vstupní prostory. Panelové domy jsou zateplovány, řada společenství si od města vzala do výpůjčky
okolní prostory, kde si vytvořila své zázemí.
Šanci na odkoupení bytů od města získal další věžový dům v ulici Jiřího z Poděbrad. Nevyslyšeni
byli obyvatelé na sokolovském náměstí Budovatelů, kterým zastupitelé města pro toto volební
období odprodej bytů neschválili.Jedná se o technicky velmi složité bytové komplexy s velkým
množstvím nebytových prostorů, které si město chce ponechat ve svém vlastnictví. Dohoda
s vlastníky bytových jednotek o financování fondu oprav by byla pravděpodobně velmi obtížná
a pro město finančně náročná.
Mění se však i tvář domů, které neslouží bydlení. Mnohé z domů na Starém náměstí jsou již
opraveny i ze zadní strany, dokončena byla přestavba jednotlivých pavilonů bývalé 9. mateřské
školy, kde vznikla řada provozoven. Rovněž na pozemcích, kde dříve bývalo nádvoří pekárny
a v samotné administrativní budově pekárny vzniklo několik restauračních provozů. Nad zimním
stadionem, u benzínové stanice, vznikla zcela nová provozovna, která zaměstnává tělesně postižené
občany.
V tomto roce byla zahájena realizace projektu Revitalizace areálu Bohemie. Objem prací
v tomto areálu činil cca 20 mil. Kč. Největší část prací představovala komplexní úprava ploch
a založení trávníků a komunikací. Bylo vysazeno 148 nových stromů, z toho 69 ks třešně pilovité a
79 ks dubu červeného. Součástí byla i úprava terénu v blízkosti areálu od Delvity k autobusovému
nádraží. Tato akce byla financována státem v rámci revitalizace dolových území a odstraňování
následků dolové činnosti. V příštím roce zde dojde ještě k výstavbě sociálního zázemí, které
bude sloužit veřejnosti, ale i sportovcům z přilehlých sportovišť.
Další velkou akcí v roce 2007 byla Revitalizace vnitrobloku Wolkerova. Proběhly zde sadové
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Vybudováno tu bylo moderní dětské hřiště.
Před vyhlášením záměru revitalizace tohoto vnitrobloku probíhala široká diskuze s veřejností.
Obyvatelé okolních domů vyjádřili svůj názor na předložené tři varianty. Konečný záměr pak byl
průnikem všech tří variant, byla upřednostněna zeleň před větším počtem parkovacích stání.
Získaná dotace ve výši 4,5 mil. korun zdaleka nestačila pokrýt vzniklé náklady, protože současně
začala ve vnitrobloku provádět zásadní výměny potrubí také společnost VOOS. Radní proto rozhodli o provedení celkové rekonstrukce všech ležatých rozvodů a následně povrchů a na tyto
stavební práce vyčlenili finanční prostředky z městského rozpočtu.
Řada prací bude z tohoto důvodu, ale také kvůli nepřízni počasí dokončena v roce 2008. Rozhodně
však ke spokojenosti obyvatel bytů okolo vnitrobloku.
V Husových sadech a Zámeckém parku byla aktualizována inventarizace dřevin. Byla
podkladem
pro žádost o dotaci na projekt Obnova městských parků v rámci Operačního programu životního
prostředí. Žádost zní na 9 milionů korun.
Zahájena byla první etapa úprav zámeckého parku. Z komunikace mezi budovou někdejší myslivny
a samotným zámkem byl odstraněn asfalt a byla položena dlažba z přírodního kamene. Vstupní
bráně byla vrácena její historická podoba. V její horní části byly obnoveny znaky Nosticů a
zrestaurovány samotné kovové prvky.
Právě tato vstupní brána je počátkem naučné botanické stezky, která vznikla v Zámeckém parku a
v Husových sadech.
Plechové informační tabule však v parku vydržely bez poškození pouhé dva týdny, řada z nich byla
vandaly poničena. Radnice proto musela hledat náhradní řešení. Jak řekl první místostarosta Zdeněk
Berka, musí se najít takový blbůmvzdorný materiál, aby informační tabule vydržely alespoň pět let.
Jeho rozhořčení se ani nelze divit, protože původní označení přišlo radnici na 400 tisíc korun.
Populární se stala soutěž odboru rozvoje města v rámci městské zeleně, která má název Kvetoucí
okno. Nejlepší soutěžící obdrželi poukázky na odběr zboží v hodnotě 16 tisíc korun.
Město Sokolov se již podruhé zapojilo do evropské akce Evropský den bez aut. Tento den
je součástí Evropského dne mobility a jeho cílem je poznávání krás města při procházce bez
použití automobilů. V letošním roce se jednalo o akci úspěšnou.
Velkou pozornost věnuje město dětským hřištím. Řada jich byla vybudována nově, staré hrací
prvky byly odstraněny a byly doplněny nové. Bohužel ani dětským hřištím se nevyhýbá
vandalismus.
Běžnou péči o veřejnou zeleň provádí ve městě Sotes Sokolov. Svými pracovníky zajišťuje
výsadbu a ošetřování zeleně, na problematické stromy si zve odbornou arboristickou firmu.
Hodnota vysazených stromů v roce 2007 činí 459 210 korun. V souladu se záměry města tato
firma zajišťuje i kácení stromů, provádí opatření proti šíření bolševníku, křídlatky, klíněnky a
kůrovce. Provádí také postřiky na hubení plevelů. Nejviditelnější ve městě je sekání trávy, které
má v parcích dvojnásobnou četnost než v ostatních částech města. Atrakcí je loni zakoupená
samochodná sekačka SPIDER, při jejímž provozu se vždy najde několik občanů, kteří tuto chytrou
mašinku obdivují. Velmi ulehčila práci na svazích, kterých je v okolí domů a v parku dost.
Péče o městské travnaté plochy včetně nákupu mechanizace a obnovy dětských hřiště stálo
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Sokolovské technické služby díky velmi příznivému zimnímu období ušetřily v plánovaných
výdajích a tak v letošním roce provedly řadu neplánovaných prací. Perfektně bylo shrabáno spadané listí nejen v parku a Husových sadech, ale i kolem příjezdových silnic do města, byl čas na
prořezávky stromů a živých plotů ve městě, byla opravena navíc řada chodníků.
Nepodařilo se však udržet cenu za svoz komunálního odpadu, protože vzrostla cena za jeho
uložení na skládkách. A tak lidé ve městě letos zaplatí o sto korun více.
Za zmínku jistě stojí působení SOTESu jako správce hřbitova, jehož součástí jsou kolumbária a
budova smuteční kaple. Mimo běžnou údržbu zde nákladem jednoho milionu korun byly
vybudovány nové cesty v zámkové dlažbě, zrekonstruována dlažba kolem obřadní síně, opravena
kolumbária a provedeno ošetření stromů speciální odbornou firmou.
Systematické zlepšování hřbitovních prostor probíhá již od roku 2005 a současný vzhled je
nesrovnatelný se stavem před tímto rokem. A protože již začínají práce i v dolní části pod
vsypovými loučkami, není daleko doba, kdy tento pietní prostor bude mít opraveny i spodní hradby
a bude tak chráněn i proti vandalům.
7. ledna byla slavnostně otevřena čtyřkilometrová část severovýchodního obchvatu města.
Tato trasa umožnila odklon především nákladní dopravy z Chebu do Karlových Varů a vznikla
v bývalém dolovém území. Součástí obchvatu je i pět nových mostů, jeden podchod pro pěší, lávky
pro parovod a chodníky. Jízda po této komfortně vybudované trase např. do Královského Poříčí
je velmi příjemná a je také využívaná. Nikomu tak nebude chybět plánované uzavření dosavadní
příjezdové komunikace ze Sokolova do Královského Poříčí po dokončení obchvatu. Naopak, jako
cyklostezka bude tato stávající komunikace velmi dobře použitelná.
A pokud by se ještě podařilo přemostit Ohři a vymístit z města kamiony přepravující chemikálie,
mohlo by město Sokolov být spokojeno.Výsledek jednání s firmou Hexion, krajem, Královským
Poříčím a krajskou správou a údržbou silnic nasvědčuje tomu, že k výstavbě mostu dojde.
Velkým problémem ve městě jsou autobusové zastávky. Město v letošním roce nechalo několik
poškozených zastávek opravit, několik totálně zdevastovaných nahradilo novými. Během několika
dnů však byly zastávky vandaly počmárány, nedaleko romské čtvrti v ulici Sokolovská byla
opakovaně rozkopána plexiskla. Dalším neřešitelným nešvarem je likvidace vylepených jízdních
řádů. Udržet výlepy v pořádku není v dopravcových silách.
V letošním roce byly dokončeny práce na dvou úsecích hlavní cyklostezky městem.
Jedná se o část trasy v centru města a cyklostezka kolem koupaliště Michal směrem na Staré Sedlo.
Po asfaltu je možné dojet od Růžového náměstí až za jezero Michal. Současně byly zrekonstruovány povrchy již dříve vybudovaných částí městské cyklostezky, některá místa byla až
dvojnásobně rozšířena. Nově bylo vybudováno dosud chybějící osvětlení.
Celkem nyní městem vede 7 km dlouhá cyklostezka. Dokončované dva úseky byly vybudovány
nákladem 12 milionů korun a byly hrazeny z dotace na zahlazení důlních škod.
Hlavní cyklostezka v další etapě naváže na trasu do Královského Poříčí a na připravovanou
cyklostezku kolem řeky Ohře. Hotový je projekt na část trasy mezi Sokolovem a Kynšperkem.
V přípravě je výběrové řízení na dodavatele stavby.
Sokolovská radnice nechala zpracovat rozsáhlou studii, která detailně mapuje stav parkování
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Zlepšení parkování se stalo v tomto roce prioritou města. Ze studie vyplynulo, že zatímco v dolní
části města chybí parkovací místa v odpoledních hodinách, na sídlišti Michal ve večerním čase.
Nabízí se proto zpoplatnění některých míst v dolní části a vybudování odstavných parkovišť
v horní části města. Jako vhodný se jeví prostor mezi ulicemi Mánesova a Slavíčkova.
Radnice také vstoupila s obchodním řetězcem Lídl do jednání o možnosti nočního parkování
občanů a návštěvníků města na parkovací ploše před obchodním domem Lídl. V noci totiž
parkoviště s desítkami parkovacích míst zeje prázdnotou.
Dokončeno bylo parkoviště u budovy radnice v ulici Karla Hynka Máchy, kde vzniklo šestnáct
parkovacích míst, z toho tři pro invalidy. Vyrostla zde také nájezdová rampa z parkoviště k
zadnímu vchodu do budovy.Zvýšil se tak komfort přístupu občanů, kteří navštěvují odbor
sociálních věcí.
Parkoviště však přes noc využívají i okolní domy a slouží jako záchytné parkoviště při akcích, které
se konají ve městě.
Konec května letošního roku znamenal konec rozsáhlé rekonstrukce tří navazujících mostů
v Sokolově. Po dvou letech oprav je průjezd městem směrem na Svatavu a Kraslice bez komplikací.
Cílem rekonstrukce mostu přes Ohři, mostu přes železniční kolej nádraží Sokolov a mostu přes
kolej důlní vlečky bylo dosažení vyšší zatížitelnosti mostů a zlepšení šířkového uspořádání na
mostech. Na celé akci se finančně podílela Evropská unie 75%.
Již koncem minulého roku začala rekonstrukce Baníku. V jarním období byly provedeny
inženýrské sítě a komunikace kolem sokolovského zimního stadionu. Bylo vybudováno hřiště
s umělou trávou, které má oficiální parametry schválené Českomoravským fotbalovým svazem.
Nové hřiště vyrostlo na bývalém škvárovém hřišti před kabinami a kancelářemi v areálu Baníku.
10. prosince na nové umělce první penaltu v historii vystřelil starosta města Karel Jakobec do
rukou místostarosty Jaromíra Dvořáka, který chrabře zasáhl v brance.
Starostovo fiasko však nic nemění na jeho zásluhách o realizaci tohoto projektu.
Město letos v rozpočtu vyčlenilo dva miliony korun na vypracování studie a projektu, které budou
řešit zakopání potrubí parovodu společně s vybudováním protipovodňového valu.
Ve městě Sokolov se jedná o cca kilometrový úsek. Zakopání parovodu, kterým se přivádí teplo
z Elektrárny Tisová do Sokolova představuje až dvousetmilionovou investici. Bez získání dotace
je proto akce pro město nerealizovatelná. S dotací by tato akce mohla být provedena v horizontu
pouze několika let.
I v letošním roce město nepolevuje v přípravách na výstavbu multifunkčního vzdělávacího
centra, které by mělo stát na volném prostranství na kraji Husových sadů mezi hygienickou stanicí
a ulicí Vítěznou. Pro tyto účely byl v červnu schválen radními záměr odkupu pozemku o rozloze
cca 500 metrů čtverečních , který nyní vlastní hygienická stanice.
Téměř 200 milionů korun bude stát realizace integrovaného projektu Karlovarského kraje, který
řeší vybudování dopravních terminálů v Sokolově, Chodově a Mariánských Lázních.
Smlouva o partnerství na tomto projektu mezi krajem a městem Sokolov již byla schválena.
Výstavba sokolovského dopravního terminálu zahrnuje výstavbu moderního autobusového nádraží, řešení dopravní situace v sousedství nádražní budovy, nová parkovací místa. České dráhy
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Sokolov budou podchody prodlouženy a spojí tak Nádražní ulici se Šenvertem. Bude tak moci
být stržena železná lávka nad železniční tratí.
Z nového evropského programu Životní prostředí žádá město Sokolov o sedmdesátipětimilionovou
dotaci na zateplení fasád, střechy, výměnu oken a neekologických topení v základních školách v
Běžecké a Křižíkově ulici, v mateřské škole v ulici Kosmonautů a v Domě dětí a mládeže v
Sokolově. V další etapě pak přijdou na řadu další základní školy a budova radnice.
Po čtyřech realizovaných akcích z takzvaných ekologických miliard, které vláda postupně uvolňuje
na zahlazování škod vzniklých dřívější těžební činností (1. etapa rekultivace lomu Bohemia,
cyklostezka od Komerční banky k finančnímu úřadu, úpravy ve sportovním areálu Baník a
cyklostezka kolem koupaliště Michal) se bude díky vládním prostředkům v Sokolově realizovat
ještě několik dalších projektů. Na realizaci čekají obě etapy revitalizace lomu Gsteinigt, západní
obchvat Sokolova, revitalizace Jižního lomu a druhá etapa úprav lokality Bohemia včetně
vybudování okruhu pro in-line bruslaře.
Tento revitalizační program je pro město velmi výhodný, protože realizace projektů je státem plně
financována, ale i zajišťována. Město Sokolov přebírá již hotové stavby.
Několik slov k projektu revitalizace lomu Gsteinigt. Jedná se o prostor někdejšího
hnědouhelného lomu, který se nachází naproti Sokolovským strojírnám, pouze pár kroků od centra
města. Dnes částečně zatopené dolové území by se tímto projektem mělo změnit na odpočinkový
a rekreační areál. Budou provedeny terénní úpravy, terasovité úpravy břehů jezírka, vysazena
nová zeleň. Nákladem cca 7 milionů korun dojde také k propojení s blízkou obytnou zónou.
Vzhled tohoto prostoru bude znamenat kulturní vstup na území města směrem od Chebu.

Zdravotnictví, sociální služby
O změnu v sociálních službách poskytovaných městem Sokolov usilují sokolovští radní.
Dosud tyto služby zajišťují příspěvkové organizace města, měly by se však v příštím roce
transformovat na neziskové organizace. Radnice si od toho slibuje snížení výdajů v městském
rozpočtu, protože organizace by si zbytek financování zajišťovaly z dotací nebo plateb přímo
od klientů.
Organizace však mají z připravované transformace obavy.
Město Sokolov v první fázi vytvořilo v městském rozpočtu tzv. fond sociálních služeb,
který sdružil prostředky na sociální služby, nyní rozprostřené v několika kapitolách rozpočtu.
Termínem přeměny příspěvkových organizací na neziskové je červenec 2008.
Kromě výše uvedené problematiky se město dosti široce začalo zajímat o podmínky
života svých starých občanů. Nechalo odborem sociálních věcí zpracovat přehled, jaké typy
sociálních zařízení pro nemocné a staré občany jsou občanům k dispozici a jaká je kapacita.
Sice zatím žádné rozhodnutí nepadlo, ale je na tomto místě nutné zaznamenat, že město
přispívá na činnost těch zařízení, kde je poskytována péče i sokolovským občanům, jako je
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od města obdrželo několik set tisíc korun.
Město bez bariér
V rámci Národního rozvojového plánu mobility byl městem zpracován a podán záměr
Bezbariérová trasa městem Sokolov. Pracovníci odboru rozvoje a členové skupiny komunitního
plánování sociálního odboru tento záměr koncem roku předložili Národní radě zdravotně
postižených ČR ke stanovisku.
Zamýšlená bezbariérová trasa by měla být realizována v letech 2007 až 2013 a byla by zajišťována
za pomoci dotací z různých rezortů. Záměr zahrnuje pozemní bezbariérové úpravy komunikací,
vstupy do budov, dopravní prostředky, interiéry škol a další.
I když jde zřejmě o hudbu budoucnosti je nutné konstatovat, že štěstí přeje připraveným. A
to zřejmě město Sokolov ví!
Centrum ucelené rehabilitace, sociální klastr ve městě Sokolov
Po realizaci I. etapy projektu s tímto názvem, kterou bylo vybudování prostor pro provoz
nového zařízení na úseku sociálních služeb, byla pro realizaci II. etapy zřízena příspěvková
organizace města Centrum ucelené rehabilitace a sociálního klastru v Sokolově.
Podařilo se organizaci zaregistrovat, obsadit místo vedoucího, vybavit prostory nábytkem,
výpočetní technikou, služebním autem, ale nepodařilo se rozjet jeho činnost.
S účinností od 31. 12. 2007 byl vedoucí Jaaroslav Mudra z funkce odvolán, příspěvková
organizace zrušena a naplňováním hlavního účelu a předmětu činnosti Centra ucelené rehabilitace
bylo pověřeno Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov.
Podařilo se tak zažehnat případné vrácení sedmimilionové dotace, kdyby k naplnění záměrů
dotovaného projektu nedošlo.
A pod vedením vedoucí Chráněného bydlení Milady Bučkové, která si na zajištění této činnosti
přizvala Renatu |Nečovou ze Střípků, nemůže být pochyb o tom, že projekt bude naplněn.
Intervenční centrum pro oběti domácího násilí
První klienti se již v průběhu prvního měsíce roku začali obracet na pracovnice Intervenčního
centra pro oběti domácího násilí. Vedením tohoto centra byla Karlovarským krajem pověřena
Kateřina Štěpánková.
Intervenční centrum je součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Sokolově, jenž mu poskytlo
zázemí technické, metodické i administrativní.
Do srpna, kdy toto centrum získalo nové prostory v ulici J. K. Tyla využilo jeho služeb již 180
obyvatel kraje.
Zatím pouze v pracovních dnech funguje v Sokolově Linka naděje, kterou provozuje
Centrum protidrogové prevence v Sokolově.
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Středisko integračních služeb pro zrakově postižené občany. Jeho cílem je pomáhat zrakově
postiženým a nevidomým najít práci.
Aktivně pracuje v Sokolově také Svaz postižených civilizačními chorobami. Organizuje
rehabilitační cvičení v bazénu, turistické výlety, přednášky lékařů, ale také zábavné večery
při hudbě.
Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje ve spolupráci s Nadačním fondem
manželů Livie a Václava Klausových připravil projekt s názvem Senioři komunikují. Kurz
tohoto projektu je týdenní, je určen deseti seniorům, kteří si zvýší své znalosti v oblasti ovládání
počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. Prostory pro kurz poskytla Základní škola v ulici
Boženy Němcové.
Agentura osobní asistence a poradenství
Tato agentura v polovině roku zavedla novou službu. Jedná se o půjčovnu a prodejnu
kompenzačních a zdravotnických potřeb pro zdravotně postižené. Potřební lidé zde do 24 hodin
získají invalidní vozík, chodítko nebo i polohovací postel.
Na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech tato agentura získala šlapáním
na elektronických rotopedech Nadace ČEZ necelých půl milionu korun. Díky tomu bylo možné
pořídit nejpotřebnější pomůcky k půjčování. Prostory půjčovny bezplatně vybudovaly dvě stavební
firmy působící v regionu. Ředitelkou agentury je Dana Janurová.
Karlovarská krajská nemocnice
Po dvouletém působení k 31. 12. 2007 končí firma Česká zdravotní, která Karlovarskou
krajskou nemocnici řídila na základě své výhry ve výběrovém řízení. V průběhu roku se ocitla
pod palbou kritiky z řad lékařů a samospráv kvůli navrhované redukci počtu oddělení a lůžek,
kvůli nečekaně vysoké ztrátě v hospodaření. Česká zdravotní se dostala do dluhů a konfliktů
s lékaři, kteří s manažery odmítli spolupracovat. Největší nepokoje situace vyvolala v Nemocnici
Karlovy Vary, kde se řada primářů chystala opustit své posty, pokud nedojde ke změnám ve vedení.
Rada kraje uložila předsedovi představenstva, aby vypsal výběrové řízení na místa výkonného,
ekonomického a zdravotního ředitele. K 1. 1. 2008 by se mělo řízení ujmout nové vedení. Pod
palbou kritiky zejména levicových stran se ocitla i rada kraje, která má ze zákona svěřenu
působnost valné hromady.
V |Sokolově se redukce lůžek dotkla oddělení pediatrie, gynekologicko-porodnického oddělení,
interny a chirurgie. Žádné oddělení nezaniklo, nedošlo ani k výraznému snížení počtu zaměstnanců.
V Nemocnici Sokolov se do problémů dostala ředitelka nemocnice a primář očního oddělení.
Oba dva čelili žalobě, že neprávem přijímali sponzorské dary od pacientů v celkové výši přes dva
miliony korun. Tyto peníze nemocnice vybírala, aby doplatila čočky pro léčbu šedého zákalu,
kterou nehradí zdravotní pojišťovny. Soud, který případ projednával, rozhodl o nevině obou
lékařů. Forma poskytnutí sponzorského daru na úhradu kvalitnějšího zákroku, jak tomu bylo
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takovéto případy legislativně ošetřit. Zproštění obžaloby bylo pro pověst očního oddělení zásadním výsledkem.
Oční oddělení sokolovské nemocnice začalo na novém přístroji optické koherentní tomografie
provádět vyšetření, které je rychlé, bezbolestné a bezplatné. Někteří pacienti již nebudou muset
absolvovat tzv. rozkapání oka. Bezplatnost je zaručena díky plné úhradě nákupu přístroje
městem Sokolov. Pokud by město Sokolov svůj rozpočet nezapojilo, byla by návratnost
zajišťována platbami ze strany pacientů ve výši do čtyřech tisíc korun za výkon. Tento přístroj
vlastní v současné době pouze tři další oční pracoviště v republice. Aktivita primáře tohoto
oddělení je příkladná.
V polovině listopadu byl v ranních hodinách nalezen v ambulantních prostorách sokolovské
nemocnice odložený chlapeček. Jednodenní miminko dostalo od sestřiček z gynekologickoporodnického oddělení jméno Martínek Sokolovský.
Podobný případ se v této nemocnici stal také v roce 2003.
Znovu tak byla rozvířena diskuze na téma babyboxu. A výsledek na sebe nenechal dlouho
čekat. K 1. červnu 2008 by v sokolovské nemocnici babybox měl fungovat. Bude se jednat již
o osmý babybox v pořadí, o jeho umístění a instalaci již ředitelka nemocnice podepsala smlouvu
s Ludvíkem Hessem z Nadačního fondu pro odložené děti.
V květnu se již počtvrté připojila sokolovská nemocnice k Evropskému dni melanomu.
V rámci této akce si mohli zájemci nechat zkontrolovat odborníky pigmentová znaménka na těle
ručním dermotaskopem na kožním oddělení této nemocnice. Pravidelně této možnosti využije
nejméně stovka občanů.
.
Po dva dny v červnu byli zájemcům o měření a vyšetření v rámci prevence cévních mozkových
příhod k dipozici lékaři neurologického oddělení sokolovské nemocnice. Spolu se sestrami tohoto
oddělení návštěvníkům změřili výšku, váhu, index tělesné hmotnosti BMI a provedli rozbor
rizikových faktorů cévní mozkové příhody K dispozici byly i videozáznamy k této problematice.
Za finančního přispění dětí ze základních škol z regionu, které v rámci tzv. Stonožkového týdne
peníze vybraly, pořídilo dětské oddělení sokolovské nemocnice dva nové přístroje. Jednalo se o
váhy a přístroj na pilokarpinovou iontoforézu, kterou se vylučuje závažná nemoc mukoviscidosa.
Zatímco v přechozích letech byl pravidelný nedostatek vakcíny proti chřipce, v letošním roce
v lékárnách zbyla pětina injekcí s touto vakcínou. Vlivem teplého počasí, dle slov vedoucí
hygienické stanice v Sokolově MUDr. Benešové, je nižší výskyt chřipek. Klesla hysterie z ptačí
chřipky, ale došlo také k pozdnímu dodání této vakcíny.
IZIP je zkratkou internetových zdravotních knížek. Projekt za 300 milionů měl zajistit
pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny, že jim bude na internetu založena zdravotní karta,
v níž budou zaneseny záznamy všech lékařů, které se svými problémy navštíví. Pro pacienty jistě
velmi zajímavá akce, která by zřejmě mohla i částečně snížit výdaje ve zdravotnictví.Bohužel
většina lékařů tento projekt bojkotuje a tak i nadále nebudou mít vzájemně lékaři mezi sebou
vazbu a pacient bude mnohdy zcela zbytečně dokrmován léky, případně opakovaně projde
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nesetkala.
Okresní soud v Karlových Varech rozhodl, že pacientce sokolovské nemocnice přísluší odškodné
ve výši 694 528 korun. V roce 1990 jí při gynekologické operaci v sokolovské nemocnici byla
ponechána v dutině břišní velká chirurgická rouška. Na základě zdravotních problémů byla
reoperována v ostrovské nemocnici, zůstaly jí však trvalé následky. O pochybení sokolovských
lékařů se z chorobopisu dozvěděla až před třemi lety. Odškodné pacientce vyplatí Karlovarský kraj
jako zřizovatel nemocnice. Proti rozhodnutí soudu se neodvolal.

Prevence kriminality
Komise prevence kriminality Rady města Sokolova byla v roce 2007 garantem realizace
projektu Trenažér jistoty. Speciální trenažér pro simulaci jízdy na automobilu pro zájemce z řad
dětí, ale také dospělých řidičů, kteří již dlouho neseděli za volantem, je umístěn v prostorách Domu
dětí a mládeže v Sokolově. Pro zájemce ve věku do 15-ti let je zde zabudován také speciální
cyklotrenažér, na němž si mládež pomocí počítačové simulace vyzkouší různé dopravní situace,
jízdu na cyklostezkách.
Další úspěšnou novinkou ve městě je realizace projektu Bezpečný přechod. Na šesti nejvíce
frekventovaných místech byla do přechodů zapuštěna poblikávající solární svítidla. Přechody jsou
tak nyní více zřetelné. Toto vylepšení bylo pořízeno za přispění třísettisícové dotace Ministerstva
vnitra a bylo dalším krokem ke zlepšení bezpečnosti na silnicích ve městě. Tomuto kroku v
loňském
roce předcházely na přechodech malované optické klamy, působící na jezdce jako zvýšená zubatá
šikana. Dalším krokem by v příštím roce mělo být několik shora osvětlených přechodů.
Zvýšení bezpečnosti na přechodech by měla přispět také služba dopravních asistentů z řad civilních
osob. Policie vyhlásila tento záměr v letošním roce s termínem do 31. 12. Příští rok uvidíme,
zda o tuto spolupráci s policií bude z řad občanů - dobrovolníků zájem
Radnice myslí i na bezpečnost svých úředníků. Rozšířen byl kamerový systém uvnitř budovy úřadu.
Pro občany města i jeho návštěvníky byla zřízena bezplatná telefonní linka, s jejíž pomocí je
možné spojení s Městskou policií Sokolov.
Po celý rok v místním tisku probíhala informační kampaň o zřízení devíti policejních okrsků ve
městě. Kromě zástupců Policie ČR a městských strážníků v každém okrsku působí i jeden ze
zastupitelů. Seznamy ulic, jména policistů, strážníků a zastupitelů jsou k dispozici také na
webových stránkách města.
V prvé polovině roku policie zahájila průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města. Chce
tak získat informace od dvou tisíc respondentů, které pak využije pro vylepšení svého přístupu

k obyvatelům. Po roce bude anketa zopakována a tři nejlepší obvodní oddělení budou odměněna
týdenní pracovní stáží v Anglii.
Novinkou v práci sokolovských policistů je zřízení speciálního týmu složeného z policistů, státního
zástupce, psychologa, soudce a odborníků na sociální péči. Tento tým bude mít na starosti řešení
šikany a prevenci proti ní ve spolupráci s pedagogy na školách Sokolovska.
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- Po sedmi ligových kolech byl z funkce trenéra odvolán fotbalový kouč FK Baník Sokolov.
Jeho nástupcem se stal Oldřich Abrhám, jehož úkolem je dát druholigovému mužstvu impulz
k přesvědčivějším výkonům.
Posilou mužstva se stali Thomas Cristiano a Fernando Costa z Brazilie, naopak na hostování
do konce podzimní části ze sokolovského Baníku odchází fotbalista Jiří Milka a Milan Bakeš.
Oporou týmu je sokolovský brankář Josef Kubásek, který své působení v Baníku prokládá
reprezentačními duely a právem se v závěru sezony cítil unaven. Jeho snem je porazit doma
vedoucí tým ligy.
- Fotbaloví žáčci Baníku Sokolov se zúčastnili mezinárodního turnaje v Dánsku. Sehráli zde
6 zápasů a ve své kategorii se umístili z 20 týmů na velice dobrém 6. místě.
- Počátkem roku zatrnulo jak sokolovským druholigovým fotbalistům a hokejistům, tak i
extraligové hokejové Energie Karlovy Vary. Sokolovská uhelná a.s. totiž zmrazila veškeré
sponzorské dary. Jednalo se o odezvu společnosti na požadavek vzniklého Kritického klubu, jehož
mluvčím je bývalý senátor Jan Hadrava, na prohlášení Lomnických pinek za zvláště chráněné
území. Znamenalo by to zastavení těžby uhlí o dvacet let dříve, než se předpokládá.
Zatím tato velmi vážná situace pro regionální sport byla zažehnána.
- Při zahájení letní přípravy na sezonu 2007/08 došlo k několika změnám v týmu HC Baník.
Hlavním trenérem je Karel Potužník, asistentem Petr Suchopár. Novou posilou Baníku se stal
brankář Tomáš Závorka z Energie Karlovy Vary, odkud přišel i útočník Jan Soukup. Do mužstva
nastoupilo i několik hráčů sokolovské juniorky. Kapitánem mužstva je Ladislav Veverka
Dosavadního manažera Karla Makovce nahradil Petr Vilhelm.
- Sokolovský krytý bazén hostil plavecký závod paralympioniků a paralympijských nadějí Pohárek
2007. Pohárek je kvalifikací na evropské závody Eurowaves 2007. Pořadatelem závodu byl oddíl
SK Kontakt z Karlových Varů, záštitu nad sportovním kláním zdravotně postižených plavců
převzali společně starosta Sokolova Karel Jakobec a karlovarská primátorka Veronika Vlková.
- Již 15. ročník Běhu Terryho Foxe se v září běžel v našem městě. Pro naše město to byl závod
desátý, kdysi masové akce se v letošním pošmourném počasí zúčastnilo pouze několik desítek
běžců a cyklistů. I letos je výtěžek z akce věnován České onkologické společnosti při České
lékařské společnosti JEP na boj proti rakovině.
- Bohatá byla v letošním roce závodnická činnost oddílu orientačního běhu Baníku Sokolov.
Běžkyně Bára Beranová doběhla jako šestá na republikovém šampionátu, ráda by se dostala do
dorosteneckého výběru, či do juniorské reprezentace.
Velmi dobrých výsledků dosahují také Tereza Uhlíková a Karel Rambousek ml.. Spolehnutí je i
na Ondru Šviráka a Renatu Slavíkovou.
Všichni jmenovaní dosáhli umístění do první desítky celkového pořadí v pětidenních závodech
ve Slovinsku a Maďarsku.
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bednách stáli většinou jenom oni.
Rovněž sedmý ročník přespolního běhu O vítězství v únoru byl pro naše běžce úspěšný.
A opět to byli výše jmenovaní běžci, kdo stál na vítězných bednách při národní soutěži
jednotlivců
žebříčku B-Čechy v lesích Jindřichova Hradce.
V závodě nejtěžším - nočním orientačním běhu, konaném letos v Nové Pace, po svědomité
přípravě pod vedením trenéra Karla Rambouska st. vybojoval bronzové umístění běžec Ondra
Švirák. Dík patří oběma, trenérovi pak nejen za toto vítězství, ale hlavně za čas, věnovaný
jeho převážně mládežnickému kolektivu. Nominace na Osobnost města v kterémkoliv
roce by zde byla na místě.
Titul přeborníků si vybojovali v náročném horském orientačním běhu veterán Jiří Hájek , který
běžel na trati s Karlem Pilařem z Aše.
- Klub českých turistů v letošním roce uspořádal několik akcí. V průměru se vejšlapů zúčastňovalo okolo padesátky turistů. Jejich kroky vedly okolím Sokolova, ale také např. Saskem.
Květnový den turistiky turisté odboru KČT Krušné hory Sokolov zahájili pochodem, který
startoval z budovy Městského úřadu v Sokolově.
Dvoudenní mezinárodní turistický pochod Sokolovská padesátka startoval letos z Domu dětí
a mládeže v Sokolově a konal se již pojednačtyřicáté. Hybnou silou tohoto spolku jsou Robert
Mašek a Ladislav Zoubek.
- I v letošním roce musím o Ivaně Sekyrové hovořit jako o první dámě sokolovského atletického
klubu.
Vyhrála v Praze již potřetí slavnou Velkou Kunratickou, v nočním pražském Adidas běhu
pokořila
v sedmisetčlenném poli běžkyň i Afričanky, když doběhla šestá. V 9. ročníku vytrvalostního
běhu Přes Vítkův vrch dominovala, byla první. V dubnu se stala mistryní ČR v půlmaratonu,
v březnu stříbrnou medailistkou na krosovém mistroství ČR. Na Mistrovství ČR v dráhové
atletice v Třinci získala dvě stříbrné medaile. Třetí ročník desetiboje pro veřejnost pořádaný
mateřským atletickým klubem absolvovala opět na nejvyšší bedně, když za sebou nechala o
celých sto bodů další závodnici. Halové mistrovství dospělých dokončila na sedmém místě.
Svým výkonem 16 051 metrů při Sokolovské hodinovce na dráze překonala český rekord žen
z roku 2001 o téměř 200 metrů. Excelovala v Bezručově údolí při tradičním Zimním běhu, kde
suverénně vyhrála svou kategorii nad 35 let. Stejného umístění také dosáhla při 24. ročníku
Novoročního běhu na Svatošské skály.
- Ve stejných superlativech mohu hovořit o sokolovských vzpěračích Lukáši Cibulkovi, Liboru
Wälzerovi, ale i Romanu Polomovi a Petru Hrubém. Popatnácté v historii se tak vzpěrači
z Baníku Sokolov stali mistry I. ligy družstev mužů.
Tituly mistrů republiky mužů získali v Havířově Lukáš Cibulka a Petr Hrubý.
Úspěšná zde byla i zástupkyně žen Petra Hrubá, která obsadila 4. místo.
Sokolov má také tři veteránské mistry republiky ve vzpírání - ve váze do 62 kilogramů zvítězil
dnes již osmašedesátiletý Miroslav Kubinec. V kategorii do 69 kilogramů se mistrem stal šestapadesátiletý Vlastimír Klímek a ve váze do 77 kilogramů titul mistra obhájil devětapadesátiletý
Jan Cihla. Kubinec s Cihlou pak mistrovské postavení obhájili i na Mistrovství světa vzpěračů
kategorie masters, Klímek skončil těsně za bednami na krásném čtvrtém místě.
V maďarském Kazinezbarcice rozdrtili svorně borce této kategorie z celého světa, když krátce
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Dobře si vedou i junioři oddílu - Tereza Svatochová ve váze do 32 kilogramů, Jakub Sufčák,
Aleš Hrubý a Jiří Sliška ve váze do 45 kilogramů.
Rodinný klan Hrubých si z mistrovství Čech přivezl dvě zlaté medaile za výkony Venduly a Petry
Hrubé.
Za své výkony se ocitli trenér sokolovských vzpěračů Pavel Ivanič a jeho svěřenec Lukáš Cibulka
mezi sportovní elitou, když byli spolu s předními medailisty ze všech sportů přijati ministrem
vnitra Ivanem Langerem.
Oddíl silového trojboje Baníku Sokolov pořádal ve vzpírárně 6. ZŠ pátý ročník Velké ceny
Sokolova v benčpressu. 2. a 3. místo si svou silou vybojovaly Petra a Vendula Hrubá.
Obě sokolovské silačky slavily úspěch i na Mistrovství Čech v benčpressu. Vendula obsadila
první příčku, Petra si svým výkonem zajistila třetí místo.
- Za zmínku stojí také úspěchy sokolovských plavkyň. K plavecké špičce patří Sarah Kaslová,
která si vyplavala na Mistrovství ČR v plavání na 100 metrů volný způsob třetí místo.
I v ostatních disciplínách se pohybovala v přední desítce.
Úspěšní byli i sokolovští plavci vyšší věkové kategorie Zdeněk Braum, Eva Vaňátková, Libuše
Svobodová a Regina Kindratová, kteří v plaveckém závodě Neptun Cup 2007 obsadili převážně
první místa. Stejná sestava plavců kategorie masters přivezla z Mistrovství ČR celkem 4 zlaté,
12 stříbrných a 2 bronzové medaile.
Největší radost udělala trenérovi Richardu Kamasovi plavkyně Regina Kindratová, která ve své
kategorii závodila ve třech disciplínách a ve všech zaplavala český rekord. Tato plavkyně
byla velmi úspěšná na Mistrovství Rakouska masters, kde svým vítězným časem na 100 metrů
prsa překonala český rekord kategorie 35.
- Velkou příležitost dostali sportovní střelci Sportovního klubu policie UNITOP Sokolov. Jan
Klepáček a Jana Lorencová byli vybráni Českým střeleckým svazem spolu s českou reprezentací
k účasti na mezinárodních závodech v Mnichově. Jana svým výkonem nastřílela svůj nový
osobní rekord a přivezla velmi cennou bronzovou medaili. Byla to jedna ze dvou medailí pro
české barvy.
I když Jana není občankou našeho města, svým členstvím v sokolovském sportovním klubu dělá
propagaci i našemu městu.
- Cyklisté sokolovské stáje Cyklo Team Kili po celý rok slavili úspěch. Otec Ludvík Killinger ve
třídě M 50 v prvním závodě Extraligy masters obsadil první místo, syn stejného jména se
v kategorii M 30 umístil jako třetí. Memorial Evžena Cihláře opět ve své kategorii vyhrál
Killinger senior, junior se umístil ve druhé desítce. Na Mezinárodním cyklistickém maratonu
Evropa se dařilo lépe juniorovi, který obsadil druhou příčku. Ludvík Killinger senior získal
bronz, přestože posledních 20 km dojížděl na prázdné přední gumě.
- Úspěšné byly v letošním roce i některé méně tradiční sporty:
- na Mistrovství světa WTKA v italské Marina do Carrara zvítězila ve fullkontaktu naše
závodnice Klára Lochová
- závodníci klubu Shinkyokushin karate Kamikaze Sokolov zanechali vynikající dojem na třetím
ročníku Romer Cupu v německém Manchingu. Dorostenec Tomáš Šajánek zde vybojoval
stříbro. Nadějné výkony bez medailového umístění předvedli také borci Schmidt a Petričák
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a žijící legendou karate Mistrem Yagi. Třiašedesátiletý karatista je držitelem 10. Dana, což je
nejvyšší technické ohodnocení. Také proto může užívat nevyšší titul Hanshi. Mezi padesáti
karatisty byl také sokolovský policista Mgr. Jiří Matouš
- z letošního Mistrovství republiky v boxu kadetů se s jednou stříbrnou a jednou bronzovou
medailí vrátili sokolovští boxeři, bratři Karel a Václav Hejdovi
- držitel titulu mistr České republiky v moderních šipkách potvrdil svoje schopnosti vítězstvím
na republikové Grand Prix v Trutnově. Filip Koky je žákem 8. třídy a je členem klubu
Fanda Sokolov
- Devítiletá členka Tenisového klubu Sokolov Markéta Vondroušová se zúčastnila tenisového
turnaje dětí KIDS CUP 2007 v chorvatském Umagu, kde reprezentovala Českou republiku
v kategorii do devíti let . Ve čtyřhře společně s o dva roky starší spoluhráčkou z Rožnova pod
Radhoštěm Karolínou Porubskou celý turnaj vyhrály.
- Mezi oceněnými nejlepšími sportovci loňského roku se na základě tradiční ankety umístila
atletka Ivana Sekyrová, vzpěrač Lukáš Cibulka, vzpěrač Miroslav Kubinec, družstvo starších
žákyň BCM Sokolov, Vendulka Zrůstová, trenérka oddílu plavání a trenér oddílu vzpírání
Vlastimil Klímek.
- V čtenářské anketě místního periodika se sportovkyní minulého roku stala orientační běžkyně
Bára Beranová.
- V krajské soutěži o nejlepšího sportovce se ze Sokolova nejlépe umístil vzpěrač Lukáš Cibulka,
který obsadil 4. místo ve skupině doros, junioři.

Ostatní zajímavosti
- Magické datum 7. 7. 2007 přilákalo do obřadní síně sokolovského zámku a do kapucínského
kláštera 14 svatebních párů.
Na svátek zamilovaných, tedy na Valentýna, připadlo zahájení Týdne manželství. Akci pořádalo Centrum mezilidských vztahů Praha. A právě v Týdnu manželství oslavil 67 let svého
společného života sokolovský manželský pár - manželé Němcovi. Jsou důkazem velké tolerance
a lásky. Důkazem toho, že když se chce, tak to jde.
- 5. dubna by bylo 95 let učiteli Václavu Němcovi. Vzpomínku na něj v místním periodiku
zveřejnila PhDr. Helena Kavková, která z jeho písemností čerpá náměty svých prací. Učitelova
rodina předala po jeho smrti veškerá jeho díla do plzeňského oblastního archivu
- V posledním čtvrtletí roku se kvůli rekonstrukci zámeckého parku svatby konaly pouze v kapucínském klášteře. Zdejší prostředí se svatebčanům moc líbilo.
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- Šestnáctiletá Michaela Čermáková ze Sokolova vystavila městu Sokolov vysvědčení:
za dobré možnosti sportovního vyžití
1
za dostatek přístupu k informacím
1
za zlepšení vzhledu
1
za péči o zeleň a veverky
1
za méně akcí pro mladistvé
2
za dobré vztahy s německými sousedy
1
za občasné pravopisné chyby v médiích
2
za kriminalitu, přepadení, rvačky
2.
Vtipně městu Sokolov bylo přiděleno rodné číslo 790423/2007. Za vztah k městu Sokolov
se patří mladé občance města poděkovat.
- Co doma nepotřebujete, poslouží jiným rodinám v našem státě i v zahraničí, kde žijí lidé v bídě to je motto sbírky šatstva, několikrát ročně organizované občanským sdružením Chráněné
bydlení v Sokolově.
- S novinkou přišlo vedení města. Nabídlo vyvýšený záhon s trávníkem na náměstí Budovatelů
před Městským domem kultury - tzv. rabátko obyvatelům města k odpočinku a slunění.
Trávník na této ploše je pravidelně udržován a je prost psích výkalů.
- Díky programu Ministerstva vnitra, k němuž se připojilo také město Sokolov, našla v Sokolově
nový domov rodina Natalie Krassuclya z Kazachstánu. Jedná se o bývalou krajanku, jejíž
zbývající členové rodiny již přes deset let žijí v Chebu a v Chomutově. Došlo tak ke kompletnímu sloučení rodiny.
- V čele Oblastního sdružení ODS Sokolov zůstává i nadále starosta města Karel Jakobec.
- Desítky bronzových, stříbrných a zlatých plaket předali dárcům krve zástupci sokolovské
radnice při slavnostní akci v sokolovském zámku. Primářka transfuzního oddělení ocenila
aktivitu občanů ze Sokolova. Ocenění občané obdrželi od města také věcné dary.
- Denně tři tisíce návštěvníků shlédne městské webové stránky.O jejich aktualizaci pečuje velmi
svědomitě Tomáš Kábrt.
Na stránkách se osvědčil kontakt starosty s občany. V rubrice Napište starostovi občan může
napsat dotaz a starosta, případně jím pověřený pracovník úřadu téměř obratem odpoví.
K větší spokojenosti návštěvníků přispělo rozšíření úředních dnů o úterý, v němž si občané
mohou přijít vyřídit povinnou výměnu řidičských průkazů. Bohužel se tato služba moc neujala.
Občané buď o své povinnosti nemají ani ponětí, nebo již o řidičkský průkaz nemají zájem.
A tak lze po novém roce opět očekávat na dopravce vyšší, než běžný provoz.
Pouze kladné odezvy se dočkal elektronický způsob odbavování klientů na odboru dopravy.
Prostřednictvím internetu občan obdrží PIN kód s datem a časem, ve kterém je také na úřadě
obsloužen.
- Nově zvolený senátor Pavel Čáslava si otevřel svou senátorskou kancelář v budově České

- 38 spořitelny v Sokolově. Každé pondělí mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou zde bude k dispozici občanům, v ostatní dny ho zde zastupuje jeho asistent.
- V únoru až dubnu náhodně vybrané domácnosti ve městě navštívili statistici. Za dodržení
absolutní anonymity prováděli šetření o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností,
o typech jejich příjmů, nákladech na bydlení a životních podmínkách.
- Elektrárna Tisová přechází v letošním roce při výrobě zelené energie z dřevních štěpků na
energetický šťovík. Celkem by měla za rok spálením 35 tun této biomasy vyrobit 27,5 GWh
elektřiny.
- V areálu bývalých kasáren u Tisové vzniká kompostárna firmy Ekoinvest Sokolov.
Vzniklé komposty budou využitelné především pro rekultivace.
- V místním golfovém klubu letos vietnamská komunita oslavila příchod nového lunárního
roku - roku Vepře. Přestože Vietnamci důsledně dodržují své tradice, pomalu se začínají
orientovat i na tradice české. Řada z nich slaví české svátky vánoční i velikonoční. Naopak
se jejich čeští přátelé zúčastňují oslav vietnamských svátků.
- Na podporu činnosti dětského oddělení sokolovské nemocnice odehráli v červnu fotbalový
zápas sportovci z řad policistů a vitnamské komunity. Součástí tohoto charitativního odpoledne
byly i ukázky bojového umění a vystoupení tanečních skupin.
- Pravoslavná církev oslavila v neděli 8. dubna v sokolovské kapličce památku Kristova vzkříšení.
Věřící si zde nechali od duchovního pravoslavné církce Vladimíra Kulakova vysvětit košík
s velikonočními pokrmy. Velikonoce neboli Paschu pak završuje sedmidenní půst. Pravoslavní
se řídí juliánským kalendářem, který je oproti občanskému posunut o 13 dní.
- Občanské sdružení Zdravotní klaun letos zavítalo i na dětské oddělení sokolovské nemocnice.
Za finanční podpory Nadace O2 realizují zdravotní klauni při své návštěvě v nemocnici projekt
Linka domů. Malí pacienti si zdarma mohou zatelefonovat svým blízkým z telefonů, které
nemocnice prostřednictvím sdružení obdrží. Do darovaných mobilních telefonů firma O2
doplňuje kredit. Pro letošní rok vyčlenila částku přesahující 150 tis. Kč.
- Akademie třetího věku organizovaná Klubem seniorů při Domě s pečovatelskou službou
v ulici J. z Poděbrad má za sebou již deset let. Na zajištění přednášek s různými tématy se
podílelo celkem dvacet lektorů. Za dobu působení akademii absolvovalo 50 posluchačů.
- Pečovatelská služba města Sokolova zahájila pod vedením bývalého reprezentanta v karate
Drahomíra Bilky hodiny cvičení tai-či pro seniory.
- Do sokolovského Léčebně preventivního zařízení byl konečně vybudován přístupz parkoviště.
Bylo využito bývalého vstupu na plicní oddělení. Nový vchod je bezbariérový a vyřešil velmi
nepopulární obcházení budovy . Současně s tím byl vyřešen příjezd sanitek, které mají nyní
na parkovišti vyčleněna čtyři parkovací stání a nemocní jsou dovnitř i ven transportováni
nově vybudovaným přístupem.

- 39 - Čtyři nízkopodlažní autobusy se v Sokolově osvědčily. Zvláště tělesně postižení občané
v tomto směru nedají na osvícené sokolovské radní dopustit. Z jejich iniciativy v letošním
roce dopravce zajištění dopravy ještě vylepšil, když v jízdních řádech označil spoje, na nichž tyto
nízkopodlažní autobusy jezdí.
- I v letošním roce proběhla akce Čištění řeky Ohře. Zorganizovala ho i přes nepříznivé počasí
v rámci mimoškolních aktivit Integrovaná střední škola Údlice. V úseku Sokolova se této akce
zúčastnili i žáci a studenti některých škol, radnice na akci přispěla finančně a materiálně.
- Valná hromada Vodohospodářské společnosti Sokolov odsouhlasila nárůst ceny vodného a
stočného od 1. 1. 2008 o 6%. Výsledná cena je tak bez DPH 56,29 Kč za jeden kubík a obě
složky.
- Provedená oprava veřejných záchodků u Starého náměstí v Sokolově potvrdila skutečnost,
že město Sokolov je kulturním městem. Přestože je provoz tohoto zařízení pro správce ztrátový,
byla tato služba veřejnosti zachována a navíc zkulturněna.
- V nově otevřeném zařízení v objektu psího hotelu ve Vítkově začal veterinář kastrovat toulavé
kočky ze Sokolova, Březové a Horního Slavkova. Tato města poskytla finanční příspěvek
majiteli objektu Davidu Hrbáčkovi, který pro tyto účely vybudoval potřebné prostory a
zakoupil odchytové sklopce, dále klece, do nichž jsou kočky umístěny a přepravky sloužící
k transportu zvířat.
- Na první advent se v Sokolově již tradičně rozsvítila vánoční výzdoba v ulicích města a na
obou náměstích. 22. prosince díky skautům připutovalo do Sokolova vlakem betlémské světlo.
K tradičním vánočním akcí patří také výstava Betlémy před knihovnou v Karlových Varech,
k zhlédnutí je instalovaný betlém v kostele Nanebevzetí Panny Marie V Kynšperku, v kostele
sv. Jakuba Většího v Sokolově. Živý betlém je k vidění v Sokolově na zámku a v přírodním amfiteátru v Šabině. Všechny tyto akce jsou hojně navštěvovány občany našeho města.
- Na Štěpána, tedy 25. prosince se konal 2. ročník akce Na Štěpána na Krudum. Účastníci pochodu
startovali individuálně, sešli se však společně na hoře Krudum nedaleko Hruškové mezi třináctou
a čtrnáctou hodinou.
- Sokolovské golfové hřiště se stalo vítězem ankety Zlatý sysel 2007 v kategorii Kvalita ostatních
služeb na hřišti.
- Kvůli fotbalovému utkání mezi FK Baník Sokolov a AC Sparta Praha panovala zvláštní
bezpečnostní opatření. Do akce bylo nasazeno celkem 126 policistů z řad pořádkové a dopravní
policie, příslušníci kriminální policie, zásahové jednotky, pořádkové jednotky a několik policistů
antikonfliktního týmu. Na opatřeních se podílelo také 60 pořadatelů a 54 příslušníků civilních
bezpečnostních služeb. Kvůli návalu kolem sedmi tisíc fanoušků byla v Sokolově omezena
doprava.
- V blízkém okolí města Sokolov přibylo další město. Nejmenším městem v České republice se
stala Přebuz, která má pouhých 88 stálých obyvatel.

- 40 - Pivo Permon vyráběné soukromým pivovarem v Lomnici jde velmi dobře na odbyt. Do doby,
než se podaří sokolovské radnici ve sklepních prostorách kapucínského kláštera za pomoci
dotací vybudovat velký pivovar, v němž se bude vařit právě Permon, získá tento mok své
příznivce.
- Město Sokolov získalo z Nadace Livie a Václava Klausových darem počítač. Byl umístěn
v sokolovské městské knihovně a bude sloužit seniorským programům organizovaných
knihovnou.
- Sokolovští radní schválili pro příští rok navýšení základního nájemného z 19,30 Kč na 23,60 Kč.
V souladu se zákony čeká občany města v rámci tzv. deregulace zvyšování plateb za nájemné
postupně až do roku 2010, kdy by nájemné mělo dosáhnout hladiny 35 korun za metr čtvereční
obytné plochy.
- K nepříjemné události došlo v parku v centru Sokolova. Silný vítr zde porazil strom, který
zranil šestnáctiletého chlapce. S poraněním hlavy a ruky byl převezen do plzeňské nemocnice.
Naštěstí se brzy zotavil bez následků na zdraví.
- Přestože město Sokolov patří mezi města s nejvyšší objasněností trestné činnosti, dochází
i zde k zajímavým událostem:
- u čerpací stanice OMV byl např. ukraden kamion s šestadvaceti paletami alkoholu
- starší ženu okradl šestatřicetiletý muž z Berouna, který se pod záminkou, že je kamarád
jejich známého a veze jí maso ze zabijačky vloudil do bytu a odcizil zde kovovou pokladničku
se 130 tisíci korun a šperky
- běžně řeší ředitel Sokolovských technických služeb krádeže železných poklopů z kanálů a
litinových krytů elektrických sloupů. Za ukradené pak jsou instalovány díly plastové
- dalším velmi žádaným artiklem pro zloděje jsou kabely a ochranná zemnící lana. Zadržení
dva zloději tímto způsobem způsobili v oblasti místních lomů a dolových území škodu za
více než 700 tisíc korun
- během pohárového fotbalového utkání mezi FK Baník Sokolov a AC Sparta Praha zadržela
policie tři muže. Jsou podezřelí ze spáchání trestného činu podpora a propagace hnutí
směřujících k potlačení práv a svobod člověka
- během dvaceti minut policie dopadla ozbrojeného muže, který přepadl pobočku
GeMoney Bank. Ze svého lupu se dlouho netěšil, pohotová pokladní stačila k vydávané
hotovosti přidat barvu, kterou byly bankovky za několik minut znehodnoceny a lupič je
u sokolovské nemocnice odhodil. Sám se však usvědčil tím, že i on byl barvou potřísněn.
- Kuriózní dopravní nehoda se stala v centru Sokolova na ulici K. H. Borovského ve stoupání
zvaném chemičák.. Do jízdní dráhy vozidla Audi vběhla divoká prasata a způsobila na autě
škodu ve výši 25 tisích korun.
- Při dopravní nehodě, kterou způsobil mladík bez řidičského oprávnění byl zraněn službu konající
policista. Ten několik dní po této události obdržel od neznámé ctitelky ovocný dort s nápisem
Hrdina.
- Ani městu Sokolov se nevyhýbají úmrtí bezdomovců. Jeden z nich byl nalezen v bývalé

- 41 trafostanici v Sokolově a je podezření, že podlehl následkům z předchozí potyčky mezi ním
a dalšími dvěma bezdomovci.

Počasí v roce 2007
Rok 2007 byl nejteplejším rokem za posledních 232 let.
V lednu padl první rekord, teplota se 18. ledna vyšplhala na 16 stupňů Celsia. Meteorologové varují
před bouřkami z tepla. Jejich předpověď se vyplnila. Přes republiku se přehnal orkán Kyrill,
který způsobil nesmírné škody. Nijak tragicky naštěstí nebylo postiženo naše město.
Technické služby likvidovaly převážně škody na porostech, uklízely spadané větve a popadané
stromy. Orkán provázelo ledové krupobití, je avizováno chladné počasí a sněžení.
Na Březové však na jedné zahrádce rozkvetly růže, v sokolovských zahrádkách jsou k vidění žlutobílá kvítka, která obvykle kvetou až na jaře. Těsně před rozpukem jsou třešně a jabloně.
Sníh se po celý leden neukázal a také únor měl všechny charakteristiky prvních jarních dnů. V
ranních hodinách se vyskytovaly mlhy, odpolední teploty dosahovaly až + 10 stupňů Celsia. Ani
jeden den nemrzlo.
Celý březen se teploty pohybovaly mírně nad hranicí nuly. 20. března ráno překvapila Sokolov
sněhová nadílka, která však ihned odtávala. Byl to poslední záchvěv zcela mimořádně nevydařené
zimy.V noci z 23. na 24. března se na celou oblast Krušnohorska, také na naše město snesl
světlehnědý pískový povlak. Existují dvě teorie původu - jedná se o zavátý saharský písek nebo
prach po dlouhých obdobích mimořádného sucha. Jaká je však pravda jsem nezjistila.
Duben byl ve znamení jasné oblohy a teplot až do 19 stupňů Celsia, o Velikonocích rtuť
v teploměrech vystoupila na 24 stupňů. Celý měsíc bylo sucho.
Květen proběhl s devíti letními dny a s třemi dokonce tropickými. Teplota ve městě dosáhla v
těchto dnech třiceti stupňů. Červen je prvním téměř teplotně normálním měsícem, teploty jsou do
25
stupňů, ale celou republiku trápí sucho. Hovoří se o velkém deficitu spodních vod.
Tragédie nastává s příchodem prázdnin, kdy sice konečně začíná pršet, ale jako vždy, všeho moc
škodí. Pro děti na táborech nic příjemného, protože se i podstatně ochladilo.
Konec července a první týden v srpnu se ukázaly letní teploty do 25 stupňů, závěr srpna byl
však deštivy a chladný.
Počátek září je chladný, v prvních dnech na vrcholcích Krušných hor napadl první sníh.
Silné sněžení zasáhlo město 27. listopadu. Do města vyjela technika. Po několika dnech však opět
po sněhu není ani památka.
Prosincové dny jsou sice chladné, ale sněhu zatím není ani poprašek, těsně před vánočními svátky
mrzne a město je pokryto malou vrstvou sněhu.
Vánoce, které byly očekávány na blátě, byly přece jenom idylické.

Projednáno a schváleno Radou města Sokolova dne: 18. listopadu 2008
Ing. Karel Jakobec
starosta města Sokolova
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