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 Úvod k roku 2008 

      Začátek roku 2008 byl výrazně poznamenán nadcházející volbou prezidenta České 

   republiky. Občanská demokratická strana navrhla nominaci dosavadního prezidenta, 

   Václava Klause, sociální demokracie za souhlasu komunistů ekonoma Jana Švejnara. 

   Předvolební kampaň neprobíhala nijak výrazně, ze strany Václava Klause se jednalo pouze 

   o účast na pozvaných jednáních v obou komorách Parlamentu ČR. Jan Švejnar, žijící 

   trvale v zahraničí, pojal svoji kampaň velkoryseji. Po vzoru amerických prezidentů, ač se 

   u nás jedná o nepřímou volbu, navštívil několik míst v republice, kde přesvědčoval občany, 

   že on je tím pravým mužem. Společné konfrontační  vystoupení obou kandidátů v médiích 

   v parlamentním klubu sociálních demokratů pro občany zcela pozbylo smyslu, protože 

   terčem útoků se stal pouze dosavadní prezident. Jan Švejnar v republice v minulých letech 

   nepobýval, neměl tedy na žádném  rozhodnutí zákonodárců zásluhu a mohl tedy zaujmout 

   pouze pro uši dotazujících se líbivý postoj. 

   Nelze mu však upřít, že kandidátem byl velmi silným. Jeho prohra ve volbách byla velmi 

   těsná. 

   Václav Klaus byl ve třetím kole druhé volby zvolen prezidentem pouze malým rozdílem 

   hlasů. 

   Samotná první volba probíhala velmi dramaticky, slovy prostého občana "nechutně". Byla 

   poznamenána průtahy všeho možného druhu, arogantními projevy zástupců levého i 

   pravého křídla parlamentu, náhlou neúčastí některých členů a nařčeními z korupcí. 

   Teprve druhá volba po týdenním odstupu a bezproblémového schválení  veřejné formy 

   hlasování proběhla téměř v poklidu. 

         Rozháraná politická scéna však přetrvává po celý rok, opoziční strana je oslabena o tři 

   poslance, kteří opustili řady sociální demokracie. Poslanec Čunek se vrací na ministerské 

   křeslo,  protože nebyla soudně prokázána jeho  korupční aféra. Šéf doplomacie Schwanzen- 

   berg soukromě objednává audit Čunkových afér a podmiňuje svoje setrvání ve vládě jeho 

   negativním výsledkem. Tak se také stalo. Ministr pro místní rozvoj Čunek je očištěn, ne 

   však jeho dřívější popularita u občanů. 

         Podzim proběhl ve znamení voleb do zastupitelstev krajů. Absolutní porážku utržily 

   pravicové strany. V čele téměř všech krajů stanuli hejtmani z řad sociální demokracie. 

   I Karlovarský kraj se zbarvil na oranžovo. V čele krajského zastupitelstva stanul Paedr. 

   Josef Novotný,  který dlouhodobě působí ve volených orgánech města Sokolova. Pro 

   Sokolov je obsazení hejtmanského postu sokolovským radním velkým přínosem. Členy 

   Zastupitelstva Karlovarského kraje se dále stali i další sokolovští funkcionáři - starosta Ing. 

   Karel Jakobec, místostarosta Ing. Zdeněk Berka, Ing. Eva Valjentová a Miroslav Čermák. 

   Poslední dva na kraji nastoupili na  uvolněné  místo  radní pro kulturu, památky a cestovní 

   ruch a náměstek hejtmana pro sociální politiku. Dá se předpokládat, že konečně  Sokolov 

   nebude v kraji odstrkovaným dítětem. 

  Také ve světě dochází k významným změnám: 

      -  poprvé v historii se stal prezidentem Spojených států americký politik tmavé pleti. 

         Novým šéfem Bílého domu se stal sedmačtyřicetiletý Afroameričan Barack Obama. 

      -  následovníkem Vladimíra Putina se ve volbách v Rusku stal Dmitrij Medveděv. Hovoří 

         se o předem rozhodnutých volbách. 

      -  po 239 letech zazvonil zvonec a nepálskému království udělal konec. Po absolutisticky 

         vládnoucím monarchovi Gjanéndrovi se vlády ujalo ústavodárné shromáždění, složené 

         převážně  z bývalých maoistických povstalců, kteří v zemi vyhráli volby. 

      -  v polovině února vznikl v Evropě nový stát. Nezávislým se stalo Kosovo. 

         Jeho nezávislost podporoval také vyslanec EU, bývalý finský prezident Martti Ahtisaari, 

         který v Oslu v den 112. výročí Nobelovy smrti, tedy 10. prosince, obdržel Nobelovu 

         cenu za mír. Nobelova cena za literaturu byla udělena francouzskému prozaikovi Jean- 

         Marie Gustave Le Cléziovi. 

       - v průběhu letních měsíců Rusko náhle snížilo dodávky ropy do Česka. Po velkých 

         peripetiích,  kdy se do nejhorší situace dostalo sousední Slovensko, jemuž dodávkami 

         vypomáhala i naše  republika, došlo k dohodě a ropa opět začala do zemí Evropské unie 

         proudit. 

       - srbskými policisty byl zatčen Radovan Karadžič, který zaujímal přední místo na 

         žebříčku  hledaných válečných zločinců. Má na svědomí osm tisíc zavražděných mužů 

         a chlapců,   kteří byli nalezeni v masových hrobech v okolí Srebrenice a 12 tisíc 

         mrtvých obyvatel Sarajeva během tříletého ostřelování města. 

 

          To, že se český občan rád baví na úkor ostatních dokládá ostudná záležitost , když se 

   předmětem  internetové aukce stává údajně prezidentův kyčelní kloub, který mu byl 

   vyměněn při operaci,  kterou pan prezident v polovině roku podstoupil. 



          Středem zájmu občanů se počátkem roku stal proces s heparinovým vrahem Zelenkou, 

   který byl za své činy odsouzen na doživotí. 

          Celou Evropu postihla 1. března vichřice Emma. která svou ničivou silou při rychlosti 

   větru až 155 km/hod. způsobila velké škody na majetku i životech. Usmrceno při ní bylo 

   celkem 14 osob, z toho 2 osoby  v České republice. 

   Na území města naštěstí k velkým škodám nedošlo, za oběť padly v Husových sadech tři 

   vzrostlé stromy, mírně bylo poničeno několik střech. O padesátiletých škodách se hovoří na 

   Kraslicku, kde ještě pět dní poté bylo několik obcí bez dodávky elektrického proudu. 

          Karlovarský region opět zasáhlo zemětřesení. 28. října dosáhl nejsilnější otřes síly 4,1 

   stupně  Richterovy stupnice. V průběhu následujícího týdne došlo ještě k několika otřesům, 

   citelným  téměř po celém území kraje. Otřesy provázelo silné dunění. Epicentrum se opět 

   nalézalo v Novém  Kostele na Chebsku.   Nedošlo k závažnějším škodám. Další otřesy lze 

   podle seismologů očekávat po pěti až deseti  letech. 

        Významnou událostí roku byly Olympijské hry, které se tentokrát konaly v Číně. Celý 

    svět ovládaly emoce, týkající se nedodržování lidských práv v Tibetu. Přes velké obavy 

    však bez  újmy doběhl olympijský oheň, hry byly zahájeny ve stanoveném magickém 

    termínu, tj. 8. 8. 2008  v 8 hod. 8. min.  204 sportovních delegací bylo ubytováno v pře- 

    krásné a komfortní olympijské vesnici a jejich sportovní výkony byly nebývalé. 

    Padlo  mnoho olympijských rekordů a naše  delegace skončila v počtu získaných medailí 

    na krásném 24. místě, když získala 3 zlaté a 3 stříbrné medaile. Není snad náhoda, že 

    sportovci z druhé části naší dříve nerozdělené země skončili na 25.  místě se stejným 

    počtem medailí? Jako jedna republika bychom získali prestižní  umístění. 

    Své zastoupení na olympiádě mělo i naše město.Se svým svěřencem Liborem Wälzerem, 

    který vzpírá za Baník Sokolov první ligu , se do Pekingu podíval i reprezentační trenér 

    Pavel Ivanič. 

    Málokdo zaregistroval, že o sportovní nesmrtelnost bojovala také rodačka ze Sokolova. Je 

    jí veslařka Lenka Wechová, která na svět přišla v Sokolově. V roce 1981 emigrovala do 

    tehdejšího západního Německa. Kromě svého lékařského povolání startuje za veslařský 

    oddíl v Saarbrückenu. 

    V rekordním počtu sportů - osmi startovali na pekingských sportovištích čeští sportovci, 

    účastníci 13. Paralympijády. 

   

         Ani letošní rok nebyl ušetřen teroristických útoků. 20. září zahynul při teroristickém 

    útoku v  Pákistánu český velvyslanec Ivo Žďárek. Zemřel v troskách hotelu Marriott v Is- 

    lámábádu, kde byl  přechodně ubytován pro úpravy české diplomatické rezidence. 

         Rok 2008 byl posledním rokem života pro Edmunda Hillaryho, prvního pokořitele 

    Mount  Everestu. Ve věku 93 let zemřel František Čapek, kanoista, nejstarší žijící český 

    olympijský vítěz. 

         Že nic není věčné dokládá také skutečnost, že k poslednímu dni měsíce srpna defini- 

    tivně končí  platnost  české papírové dvacetikoruny  a padesátihaléřové mince.  

 

    Rok 2008 je rokem přestupným, měsíc únor měl 29 dní. 

   

Z jednání volených orgánů města 

 

           I v tomto roce byl zachován čtrnáctidenní interval jednání rady i dvouměsíční interval 

    veřejných jednání zastupitelstva města. 

    Plán práce byl schvalován vždy na celé pololetí roku, před schvalováním závažných doku- 

    mentů byla svolávána neveřejná pracovní schůzka členů zastupitelstva. Materiály na 

    všechna  jednání a přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem o obcích zveřejňovány na 

    webových stránkách města. Členové rady v rámci úsporných materiálových nákladů 

    obdrželi v tomto období  přenosné osobní počítače. Zavedení jejich stoprocentního 

    používání však bude  potřebovat delší dobu nácviku, zatím se jako výhodnější jeví listinné 

    materiály. 

    Předmětem pravidelného projednávání byly jak v radě, tak i v zastupitelstvu majetkové 

    záležitosti (pronájem a prodej nemovitostí v majetku města, zřizování věcných břemen, 

    výpůjčky, využívání nebytových prostor), bytové záležitosti (přidělení městských bytů, 

    umístění v DPS),  finanční záležitosti (rozpočet, jeho plnění a úpravy, půjčky na výstavbu a 

     rekonstrukci bytů,  finanční příspěvky na nově vzniklé bytové jednotky). Rovněž bylo 

     pravidelně předkládáno oběma orgánům města  plnění jejich uložených úkolů z usnesení a 

     zápisy z jednání jednotlivých komisí rady a výborů zastupitelstva. 

     Rada města také plnila své povinnosti jako valná hromada zřízených organizací města. 

     Další nejzajímavější a nejzávažnější body dále uvádím v rozpise jednotlivých jednání: 



 

   a) Rada města Sokolova 

 

     1. jednání - 8. ledna 2008 

        -  žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

        -  smlouva o zabazpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2008 s firmou SOTES 

        - výkon přestupkové agendy pro obec Rovná 

        -  způsob likvidace nepotřebných věcí ze ztrát a nálezů 

     2. jednání - 22. ledna 2008 

        - žádost o dotace do SFŽP pro zateplení škol 

        - vypsání pěti grantových zakázek 

        - změna ve jmenování vedoucího odboru školství a kultury 

     3. jednání - 5. února 2008 

        - smlouva o spolupráci na projektu Wellness a Spa - Krytý bazén Sokolov 

        - smlouva se Sokonet o poskytování služby internet školám 

        - nominace na osobnost roku 2007 

        - vyhlášení konkursu na funkci ředitele ZŠ Sokolov, ul. B. Němcové 

     4. jednání - 19. února 2008 

        -  poptávka na dodavatele stavby Sokolov-Vyhlídka, kanalizace I. etapa, stoka A2 

        -  poptávka na zhotovitele PD na rekonstrukci 6-ti mostů v Sokolově 

        -  vyhlášení 9. ročníku výtvarné soutěže 

        - smlouva o výpůjčce PC pro Městskou knihovnu - projekt Senioři komunikují 

     5. jednání - 4. března 2008 

        -  granty na 2. čtvrtletí roku 

        - úprava rozpočtu - poř. č. I/2008 

        - změna pravidel pro přidělování bytů v DPS 

        - žádost o poskytnutí dotace na územní plánovací činnosti z rozpočtu kraje 

        - činnost na úseku veřejné zeleně v roce 2007 

        - OZV č. 1/2008 o provedení speciální ochranné deratizace 

        - smlouva o finanční spoluúčasti firmy Hexion na výstavbě propojení Sokolov-Těšovice- 

          K.Poříčí 

        - PSER B1, MP 

        - výsledky inventarizace za rok 2007 

        - Vnitřní předpis města o cenové regulaci nájemného k 1. 1. 2008 

        - transformace MDK na o.p.s. 

     6. jednání - 18. března 2008 

        - finanční dar Obci Baráčníků 

        - Projekt č. OSFA 2008 - výstavba technického zázemí lokality Bohemie 

 

- 5 - 

 

        - PSER K7 - Koncepce cestovního ruchu 

        - zpráva o činnosti živnostenského odboru za rok 2007 

     7. jednání - 1. dubna 2008 

        - poptávka na dodavatele stavby Sokolov - oprava hřbitovní zdi 

        - převzetí majetku od Mikroregionu Sokolov - východ 

        - výběr zhotovitele PD na opravu mostů 

        - veřejná nabídka na realizaci, provoz a pronájem plakátovacích ploch 

     8. jednání - 15. dubna 2008 

        - závěrečný účet města za rok 2007 

        - sdružená investice Jižní lom 

        - poptávka na zhotovitele PD nové hospodářské budovy SOTES s.r.o. 

        - konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Sokolov, B. Němcové 

        - náměty grantových zakázek na rok 2009 

     9. jednání - 29. dubna 2008 

        - vyhodnocení zimní údržby místních komunikací v období 2007/08 

        - úprava rozpočtu - poř. č. II/2008 

        - vyhodnocení nabídek na realizaci grantových zakázek města 

        - projednávání přestupků na odboru vnitřních věcí za rok 2007 

    10. jednání - 13. května 2008 

        - nabídka partnerství VŠ manažerské informatiky a ekonomiky městu Sokolov 

        - priority rozvoje sociálních služeb v Sokolově od r. 2009 do r. 2013 

        - poptávka na zhotovitele stavby Společenský prostor Hrušková 



        - výběrové řízení na zpracovatele žádosti o dotace pro projekt 2. etapy revitalizace MDK 

     11. jednání - 27. května 2008 

        - granty pro třetí čtvrtletí roku 

        - smlouva o zajištění finančního krytí akce Odvodnění a komunikace ul. Rokycanova 

        - smlouva se spol. A.S.A. Praha 

        - smlouva se zprostředkovatelem pojišťovacích služeb 

        - zřízení přípravných tříd pro rok 2008-9 

      1. mimořádné jednání - 6. června 2008 

        - personální výměna ve funkci ředitele Městského domu kultury 

        - způsob užívání nemovitostí bývalých příspěvkových organizací města 

     12. jednání - 10. června 2008 

        - smlouvy o partnerství k žádostem o dotaci z programu ROP NUTS II 

        - žádosti o dotaci z OP Podnikání a Inovace 

        - Dopravní terminál Sokolov - smlouva o partnerství a spolupráci a postoupení práv a 

          povinností 

        - úprava rozpočtu - poř. č. III/2008 

        - žádosti o poskytnutí dotaci o.s. ZDRAPOSO a Centru soc. služeb Sokolov 

        - přestupky na úseku dopravy v roce 2007 

        - zrušení příspěvkových organizací Chráněné dílny, Městský dům kultury a Pečovatelská 

          služba  města Sokolov 

     13. jednání - 24. června 2008 

        - harmonogram k zabezpečení inventarizace majetku a závazků za rok 2008 

        - výběr dodavatele stavby Šenvert - stavební úpravy komunikací a veřejné osvětlení 

        - výpůjčka nemovitostí pro nově vzniklé ZDRAPOSO o.s. a Centrum sociálních služeb 

          o.p.s. Sokolov 

        - výběr dodavatele stavby Společenský prostor Hrušková 

        - Festival duchovní hudby 2009 

        - personální a mzdové záležitosti 

     2. mimořádné jednání - 7. července 2008 

        - výpůjčka pozemku pro Sokolovskou bytovou s.r.o. 

     14. jednání - 22. července 2008 

        - jmenování Bc. Soni Zaschkeové vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví -  

          k 1. 8. 2008 

        - termíny svozu separovaného odpadu 

        - výběrová řízení- dodatek stavby Zázemí kuchyně zimního stadionu 

        - vyhodnocení celoplošné deratizace města 

        - petice občanů proti otevření herny a baru v ulici Hornická 

        - vyhlášení 2. ročníku soutěže škol Zelené školní zahrady 

        - žádosti o finanční příspěvky na 4 kulturní akce 

        - OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

     15. jednání - 19. srpna 2008 

        - výběr dodavatele stavby Výměna kanalizace a vodovodu v ulici Jednoty 

        - schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele stavby Měšťanský 

          pivovar 

        - přidělení bytové jednotky pro integraci azylantů v roce 2008 

        - program k podpoře kampaně Evropský den mobility a Den bez aut 

        - převedení  závor do vnitrobloků do správy Sokolovské bytové s.r.o. 

        - dodatek č. 1 ke smlouvě  pro realizaci akce v lokalitě Bohemie - šatny, WC, půjčovna  

        -  stav jednotlivých etap stavby Husitská - Vítězná 

        - prominutí poslední splátky půjčky TJ Baník Sokolov 

        - PSER Z1 - podpora sociální služby - začlenění do komunitního plánu města 

     16. jednání - 2. září 2008 

        - jednání valné hromady Sokolovské bytové s.r.o. 

        - návrh OZV o komunálním odpadu 

        - vypsání grantové zakázky na akci Výstava výtvarného umění a Výstava pohlednic 

        - finanční příspěvek o.s. Záchranný kruh 

     17. jednání - 16. září 2008 

        - podmínky výběrového  řízení na opravy ul. Halasova 

        - podmínky VŘ na dodavatele stavby Rekonstrukce haly zimního stadionu Sokolov a 

           zajištění částečného financování projektu formou úvěru 

        - schválení úpravy tarifu MHD k 1. 10. 2008 

        - podmínky VŘ na pojištění majetku města Sokolov 

        - smlouva o nájmu plakátovacích ploch s firmnou RENGL, s.r.o. Liberec 



        - právní forma MDK a jmenování p. Jana Picky ředitelem k 1. 1. 2009 

        - zpráva o výměnném setkání mládeže v Polsku 

        - grant na konání akce Ples města Sokolova 

        - výsledek 9. ročníku výtvarné soutěže 

        - rozbory hospodaření za I. pololetí 2008 

        - úprava rozpočtu města poř. č. IV/2008 

        - územní plán Sokolov 

        - udělení plakety města MUDr. Mazancovi 

     18. jednání - 30. září 2008 

        - jednání valné hromady SOTES Sokolov s.r.o. 

        - vyhrazená parkovací stání pro osoby postižené 

        - poplatky za parkování ve vnitroblocích Odboje a K. H. Borovského 

        - hodnocení akce Běh přátelství Sokolov - Schwandorf 2008 

        - podpis Dohody o spolupráci mezi Destinační společností Sokolovsko, o.p.s. a městem 

     19. jednání - 7. října 2008 

        - vyhrazené parkovací stání pro osobu postiženou 

        - sociální záležitosti - volné byty v DPS, zřízení sociálních lůžek, denní stacionář, 

          průběh rekreačního tábora pro děti ohrožené sociálním vyloučením, bezbariérová trasa 

     20. jednání - 21. října 2008 

        - smlouva o součinnosti při výstavbě propojení Těšovice-Královské Poříčí 

        - výběr dodavatele stavby opravy ul. Halasova 

        - výběr dodavatele stavby Měšťanského pivovaru Sokolov 

        - zabezpečení zimní údržby komunikace v zimním období 2008-2009 

        - grantové zakázky města pro rok 2009 

        - OZV města Sokolov o školských obvodech 

     21. jednání - 4. listopadu 2008 

        - schválení finančních darů pro členy výborů ZM a komisí RM 

        - úprava vnitřních směrnic 

        - návrh Návštěvního řádu pro fotbalová utkání FK Baník Sokolov 

        - podmínky VŘ na provozovatele sanované skládky Dolní Rychnov 

        - úprava rozpočtu města poř. č. V/2008 

        - změna pravidel pro poskytování dotací z Fondu sociální podpory 

     22. jednání - 18. listopadu 2008 

        - odpověď na petici občanů ul. M. Majerové 

        - schválení zápisu do kroniky města za rok 2007 

        - schválení objízdné trasy na území města v rámci výstavby rychlostní silnice R6 

        - podmínky výzvy na zhotovitele stavby Ubytovna Baník v Sokolově 

        - schválení poskytovatele úvěru pro financování stavby Rekonstrukce haly zimního 

          stadionu 

     23. jednání - 2. prosince 2008 

        - jednání valné hromady Sokolovské bytové, s.r.o. 

        - souhlas s poskytnutím dokumentace k provedení kontroly Sokolovské bytové, s.r.o. 

           kontrolním výborem ZM 

        - aktualizované znění PSER B1 

        - vyhrazení parkovacího stání pro osobu postiženou 

        - uzavření smlouvy mezi městem Sokolov a Karlovarským krajem o partnerství a 

          spolupráci  při realizaci akce Cyklostezka Ohře  

        - podmínky výzvy na zhotovitele zakázky Sokolov - odbahnění rybníků a úprava břehů 

        - vyhodnocení nabídek grantových zakázek města 

        - Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolov na období let 2009 - 2013 

        - návrh poskytnutí dotací z Fondu sociální podpory pro rok 2009 

     24. jednání - 16. prosince 2008 

        - žádost o dotaci z prostředků MZ ČR na ČOV 

        - dohoda o spolupráci s Obcí Dasnice - cyklostezka 

        - schválení technického dozoru stavebního  na akci Rekonstrukce haly zimního stadionu 

        - schválení poskytovatele pojištění majetku města 

        - schválení zhotovitele projektové dokumentace akce Revitalizace Hornického domu - 

          III. - VI. etapa 

        - přidělení grantových zakázek 

 

       b)Zastupitelstvo města Sokolova 

 

            Jednání Zastupitelstva města Sokolova probíhala v termínech dle předem schváleného 



     plánu  práce tohoto orgánu. Každé jednání bylo usnášení schopné. Všem jednáním předse- 

    dala devítičlenná rada města. Pokud k projednávané záležitosti chtěl hovořit občan města, 

     jehož se věc týkala, nebylo v žádném případě ze strany členů zastupitelstva námitek. 

     Ani v tomto roce však nízká účast občanů nevybočila z dlouhodobého trendu. 

     Při jednání docházelo i  k ostřejším diskuzím, při nichž mnohdy nebyl dodržován čas a 

     četnost  příspěvků, jak stanovuje jednací řád. Několikrát bylo využito i možnosti tzv. 

     dohodovacího řízení. 

     Lze však konstatovat, že jednání probíhala pružně, obvyklá doba jednání nepřekročila 4 

     hodiny. 

     Na květnovém jednání zastupitelstvo odvolalo na základě vlastní žádosti Ing. Valjentovou   

     z funkce předsedkyně kontrolního výboru. Jejím nástupcem se stal Vladimír Zima. 

     Zcela atypický program mělo 1. mimořádné jednání zastupitelstva města v červnu 2008, 

     na  němž bylo schvalováno 10 žádostí o dotaci  z programu příhraniční spolupráce Cíl 3 

    ČR,  ROP NUTS II a Integrovaného operačního programu, oblast intervence. 

    Jedná se o finanční zajištění akcí s minimální finanční účastí města. Protože se však jedná 

    převážně o velké investiční akce, musí město v případě přiznání dotací s touto zátěží 

    rozpočtu počítat. Schválený rozpočtový výhled do roku 2010 těmto případným nárokům 

    odpovídá. 

 

    Termíny jednotlivých jednání zastupitelstva: 

                   24. ledna 2008                            - 10. jednání zastupitelstva města 

                   13. března 2008                          - 11. jednání zastupitelstva města 

                   13. května 2008                          - 12. jednání zastupitelstva města  

                   12. června 2008                          - 1. mimořádné jednání zastupitelstva města          

                   19. června 2008                          - 13. jednání zastupitelstva města 

                   25. září 2008                               - 14. jednání zastupitelstva města 

                   13. listopadu 2008                      - 15. jednání zastupitelstva města 

                   11. prosince 2008                       - 16. jednání zastupitelstva města 

 

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2008 

      Inventarizací ke dni 31. 12. 2008 byl zjištěn majetek ve výši 2 170 846 975,81 Kč. 

    Stav pohledávek k témuž datu činil 57 637 376,48 Kč. 

 

           Rozpočet města Sokolov na rok 2008 byl v prvé fázi schválen jako schodkový, 

    záporné saldo bylo vyrovnáno zapojením přebytků hospodaření z minulých let ve výši 

    83 392,2 tis. Kč. 

    Po schválení šesti úprav rozpočtu zastupitelstvem města v průběhu roku dosáhl konečný 

    objem ročních plánovaných příjmů a výdajů výše 735 672,7 tis. Kč. 

 

           Výsledkem hospodaření města Sokolov byl v roce 2008 dosažen přebytek hospodaření 

    ve výši 149 287,8 tis. Kč. Po provedeném auditu byl závěrečný účet města zastupitelstvem 

    schválen bez výhrad. 

 

    Zdrojem financování města v roce 2008 byly: 

 

          výnos z daňových příjmů              ve výši                 267 300,5 tis. Kč 

          nedaňové příjmy   ve výši   126 501,4 tis. Kč 

          kapitálové příjmy   ve výši     18 654,2 tis. Kč 

          dotace     ve výši   177 328,9 tis. Kč 

 

    K nárůstu došlo u daňových příjmů s meziročním indexem 9,4 %. Nejvýrazněji došlo  

    k nárůstu u sdílených daní se státním rozpočtem (vybrané daně).   Nedaňové příjmy byly 

    oproti očekávání posíleny oblastí výnosů z úroků, kde v průběhu  roku docházelo k nečer- 

    pání prostředků a došlo tak k jejich zhodnocení o více než 1,5 mil. Kč. 

 

     Dotace představují druhou největší příjmovou položku. Největšího objemu opět dosáhly 

     dotace na výkon státní správy, kde objem činil přes 55 mil. Kč  a zejména pak dotace pro 

     oblast sociální. 

     Zde celkový objem vyčerpaných dotací činil přes 105 mil. Kč. 

     Neinvestiční dotace tvoří celkem 20 titulů v celkové výši 2 998,9 tis. Kč, z nich pak 

     nejvyšší objem představuje dotace na regionální činnost knihovny ve výši 996 tis. Kč a 

     úhrada nákladů na volby do zastupitelstev krajů ve výši 455 tis. Kč. Ostatní tituly byly 

     převážně z oblasti školství a kultury. 



     V oblasti investičních dotací byla nejvýraznější sedmi milionová dotace na realizaci 

     sociálně technického zázemí sportovně rekreační lokality Bohemie - Sokolov. 

 

     Nejzajímavější položky ve výdajové části rozpočtu:   

 výplata dávek sociální péče  94 115 tis. Kč 

 fond sociální podpory     6 299 tis. Kč 

 správa majetku   61 393 tis. Kč 
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            stavební a územní plánování    1 227 tis. Kč 

 školství      3 775 tis. Kč 

 kultura                   7 063 tis. Kč 

 rozvoj města    30 894 tis. Kč 

 grantový systém      8 493 tis. Kč 

            Městská policie     1 089 tis. Kč 

            prevence kriminality     2 654 tis. Kč 

 

     U žádné položky nedošlo k překročení plánovaného objemu. Výdaje oblastí správy 

     majetku  a rozvoje města představují velké množství jednotlivých akcí, z nichž velká 

     většina je dále v kronice podrobněji uvedena. 

     K bezproblémovému hospodaření došlo rovněž u všech 18 příspěvkových organizací 

     zřízených městem. Ve všech případech skončilo kladným výsledkem. 

     Počet pracovníků úřadu se zvýšil o 1 osobu na 197. Průměrná mzda dosáhla výše 21 255 

     Kč. Průměrná mzda uvolněných členů zastupitelstva dosáhla částky 51 167 |Kč. V obou 

     případech jde o 4% nárůst. 

 

     Zůstatek přebytku  hospodaření bude po finančním vypořádání účelových dotací převeden 

    do následujícího roku, kde je s těmito prostředky počítáno jako s vlastním zdrojem finan- 

    cování pro nedokončené investiční akce a velké opravy. Případně bude zbytek těchto 

     prostředků zapojen jako další zdroj financování nových akcí a krytí požadavků. 

 

Školství, zájmová činnost a kultura 

            K datu 1. 7. 2008 byla provedena personální změna ve funkci vedoucího odboru 

     školství a  kultury Městského úřadu v Sokolově. Na základě ukončení pracovního poměru 

     při odchodu do důchodu vedoucího Ing. Jiřího Holmana a výsledku výběrového řízení 

     byla do této  funkce radou města jmenována Mgr. Světlana Sojková. 

 

     K témuž datu a ze stejných důvodů byl jmenován radou města ředitelem Základní školy  

     v ulici  B. Němcové Mgr. Luboš Beran. Odcházejícímu řediteli Mgr. Rudolfu Flaškovi 

     patří právem poděkování za jeho práci pro mladou generaci, zejména v oblasti sportu. 

 

     Na den 9. června  byla odbory vyhlášena celorepubliková stávka učitelů a zaměstnanců 

     škol. V Sokolově se od této stávky distancovalo sokolovské Gymnázium. Stejná situace 

     byla na Střední živnostenské škole a  Základní umělecké škole v Sokolově. Na Integro- 

     vané škole po delším váhání vyhlásil ředitel školy ředitelské volno, protože postoj učitelů 

     nebyl jednotný. 

     Neučilo se na  základních a mateřských školách. Důvodem stávky byla nespokojenost  

     s finančním ohodnocením pracovníků ve školství . 

 

     7. ročník výměnného setkání mládeže - Workcamp 2008 

            Týdenní akce v tomto roce proběhla v polském městě Zalewo, které je partnerským 

     městem německého Saalfeldu. 

     Zúčastnily se jí delegace deseti studentů a dvou vedoucích z České republiky, Spolkové 

     republiky Německo, Ukrajiny a Polska. Ze strany  města Sokolov připravoval akci Dům 

     dětí a  mládeže v Sokolově. 

     Studenti poznali nová místa, nová zvyky. Dle hodnocení, které předložil odbor školství 

     radě  města, vázla tentokrát komunikace mezi německou stranou, naši studenti využili 

     svých znalostí angličtiny a navázali větší přátelství s polskými studenty. 

      

      9. ročník výtvarné soutěže  

            Tato soutěž pro žáky MŠ, 1. stupně ZŠ a ZvŠ měla téma Strom v mém životě, pro 

     žáky  2. stupně ZŠ, Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy téma Co pro mne 



     znamená harmonie. 

      Do soutěže bylo přihlášeno celkem 86 prací, z toho 6 kolektivních. Zapojili se žáci všech  

      věkových kategorií. Vítězné práce byly vystaveny ve foyer Městského divadla. 

 

     Vysoká škola manažerská, informatiky a ekonomiky v Praze 

          Od  října letošního roku začala v Sokolově fungovat pobočka této školy. Pro školní rok 

     2008/09 je počítáno s kombinovanou formou studia, většina výuky probíhá tzv. distanční 

     formou. Sídlo školy je v prostorách levého křídla  Hornického domu v Sokolově. 

     Otevřeny byly dvě třídy tohoto zahajovacího ročníku. Ředitelka této soukromé vysoké 

     školy  Miluše Bartoňková přivítala více než 70 zájemců. Zahájením výuky byl odstartován 

     tzv. vědecký inkubátor v kraji, podporovaný nejen městem Sokolov, ale i Karlovarským 

     krajem. Pro studenty ze Sokolova byla připravena mimořádna desetitisícová sleva na 

     školném. 

     Škola uvítala i samotného ředitele Městského domu kultury Jana Picku, který zde začal 

     studovat obor management.  

 

     Integrovaná střední škola technická a ekonomická 

          Tato škola byla zařazena do krajské strategie rozvoje lidských zdrojů a nového akčního 

     plánu. Proto se začíná připravovat realizace revitalizace tohoto střediska vzdělávání. 

     Škola již zajistila projektovou dokumentaci, v závěru roku byla podána žádost o finanční 

     prostředky, je připravena žádost o stavební povolení. 

     Cílem této revitalizace je modernizace stávajících budov a prostor a vybudování nového 

     pavilonu pro zhruba 700 žáků. 

     Již v tomto roce se podařilo otevřít nové dílny za finanční podpory Evropské unie a 

     Karlovarského kraje. Realizací projektu Thomas vznikly elektrodílny, které slouží k výuce 

     elektrotechnických oborů. Absolventi zde získají vědomosti, které zúročí při výkonu 

     povolání. Naučí se zde např. opravovat domácí  spotřebiče, ale třeba také pasy na dolech. 

     Velký zájem byl o letní semestr Univerzity třetího věku, který na integrované škole 

     otevřela  v únoru Západočeskáá univerzita v Plzni. Na programu je komunikace prostřed- 

     nictvím počítače, historie a biologie na Sokolovsku. O studium byl tak velký zájem, že od 

     září byl otevřen první tříletý vzdělávací program. 

     Manažerkou centra celoživotního vzdělávání je  Jana Peterová.  

 

     Na škole proběhlo finále školního kola soutěže v oblasti výpočetní techniky, kterého se  

     zúčastnilo v prvním kole 325 dětí. 

 

     Družstvo silových vícebojařů této školy získalo na republikovém kole v silovém víceboji 

     krásné osmé   místo v konkurenci 64 závodníků ze šestnácti škol. V jednotlivcích byl 

     nejlepším borcem  Jan Rakušan, který se umístil na 13. místě s 199,9 bodu. 

     

     Spolu se svými kolegy z Německa, Finska a Ruska se studenti sokolovské integrované 

     školy zúčastnili stavebních úprav parku v severoruském městě Pskov v rámci programu 

     Mládež  pro Evropu. Pro příští rok je tato akce směrována do České republiky. 

 

     Střední škola živnostenská 

     V červenci loňského roku převzala Střední škola živnostenská v Sokolově budovu na 

     Šenvertě. 

     Před letošním zářijovým zahájením výuky byly upraveny elektro a vodorozvody, vnitřek 

     získal nové omítky, ve třídách byly sníženy stropy a nainstalována nová světla. Kompletní 

     rekonstrukce se také dočkala kotelna, rozvody tepla a teplé vody, byly vyměněny radiáto-    

     ry.  Tím však revitalizace budovy nekončí. V létě příštího roku bude z dotací od Karlovar- 

     ského  kraje, Evropské unie a Fondu životního prostředí provedena výměna oken a dveří, 

     dojde  k zateplení objektu včetně nové fasády. 

     Již dnes je možné říci, že ve svahu nad vlakovým nádražím vyroste další krásná domi- 

     nanta města Sokolova. 

     Také budova této školy v ulici Komenského ulici se ze stejných fondů oblékne do nového  

      kabátu a její internát v ulici Karla Havlíčka Borovského bude na střeše osazen ekolo- 

      gickými slunečními kolektory pro ohřev vody. 

 

      Také se svými studenty může být ředitelka školy Hana Jandíková spokojená.  

      Žáci oborů prodavač, aranžer, krejčí, kosmetička a oděvnictví vynikali v Plzni na Regio- 

      nální  soutěži v odborných dovednostech. V žádném z výše uvedených oborů se neu- 

      místili hůře, než  na bronzové příčce. 



 

     Gymnázium Sokolovska 

       V sokolovském gymnáziu lze hovořit o výjimečné aktivitě jak studentů, tak i jejich 

      profesorů. 

     Například profesor Vladimír Prokop velmi nahlas a veřejně zkritizoval postup Karlo- 

     varského kraje, který nařídil jednotné logo všech středních škol v Karlovarském kraji. 

     Za velmi závažné považuje skutečnost, že se školami kraj nic neprojednával a postupoval 

     ve  stylu "komunistických praktik". Profesora také mrzí, že jde o ztrátu identity škol, 

     protože právě sokolovské gymnázium má logo, které vytvořil student, jehož profesor učil. 

     Logo  GYMSO je velmi zdařilé i po stránce výtvarné.  

     Rovněž aktivita zástupce ředitele Jiřího Widže je obdivuhodná. Již v červnu měli žáci na 

     internetových stránkách školy k dispozici rozvrhy všech tříd gymnázia pro školní rok 

     2008/2009. 

 

     Studenti 3. E školy nechtějí na svá studentská léta zapomenout. Se svou třídní a správcem 

     gymnázia proto zasadili u sportovišť školy kanadský smrk. Doufejme, že požehnání a 

     přání hodně zdraví a bezproblémového růstu od  třídní a správce ochrání stromek před 

     nepřízní  počasí a vandaly. 

     Stejná třída na sebe upozornila také svojí otevřenou aukcí, kterou pořádala na interne- 

     tových  stránkách. Předmětem dražby byl tentokrát obyčejný šátek. Získané peníze  po 

     ukončení aukce věnovali studenti občanskému sdružení Střípky. A opět šlo o netradiční 

     předání.  Konalo se při kurzu první pomoci, kterou pro klienty Chráněného bydlení 

     zorganizovaly  studentky třídy 3.E, které jsou zároveň dobrovolnicemi občanského sdru- 

     žení Střípky. 

 

     Gymnázium Sokolov bylo v letošním roce hostitelem krajského kola zeměpisné olympi- 

     ády. 

     Díky úspěchu v oblastním kole soutěže Vodní putování prima sokolovského gymnázia 

     vyhrála  jednodenní výlet všech žáků třídy do Divadla Na Fidlovačce v Praze, kde shlédli 

     představení  Lucerna.   

 

     Na závěr školního roku již tradičně proběhl na gymnáziu Sportovní den. Hrál se fotbal a 

     volejbal, v nichž proti sobě bojovala družstva studentů a profesorů. 

 

     Základní umělecká škola  

     V letošním roce zaznamenala řada žáků Základní umělecké školy v Sokolově úspěch. 

     Okresní kolo soutěží ZUŠ přineslo vítězství smyčcové skupině ve složení bratři Grant a 

     Tigran  Babayanové a Natálie Přerostová, další zlato získali bratři Vladimír a Jan Kubál- 

     kovi ve hře na  violoncello. Zcela bezkonkureční vítězství zaznamenalo hned sedm žáků 

     se svými vystoupeními  ve hře na kytaru. Klavíristé se umístili na 2. a 3. místě. 

     Ani krajské kolo této soutěže nebylo bez vítězů. Znovu zde exceloval Tigran Babayan a 

     duo  bratrů Kubálkových. Ostatní se opět podělili o druhá a třetí místa. 

     Desetiletý Vladimír Kubálek se zúčastnil i ústředního kola, kde v silné konkurenci dokázal  

     ve své kategorii získat třetí místo. 

     

Pěvecký sbor Zvonek na druhém ročníku Mezinárodního festivalu pěveckých sborů 

     SLOVAKIA CANTATA v Bratislavě získal stříbrné pásmo v kategorii mládežnických 

     sborů do 16 let. Mezi jednatřiceti sbory ze šestnácti zemí se jedná o prestižní výkon. 

     Kromě tohoto úspěchu získal ZVONEK stříbrné pásmo na festivalu Zahrada písní v Praze. 

 

     Úspěšná byla také taneční skupina Impuls, která pod vedením učitelky Zory Čilíkové 

     získala diplom III. stupně ve finále  mezinárodního festivalu Kvetoucí Česko 2008. 

     Festivalu se  v základním kole zúčastnilo  přes čtyřicet převážně ruských tanečních skupin, 

     skupina Impuls do finále postoupila jako jediný zástupce českých skupin. Skupina si za 

     své umístění od  organizátorů finále vysloužila pozvání na festival do Kazaně. 

 

     Mladí výtvarníci ze sokolovské umělecké školy se prezentovali na celostátní přehlídce 

     výtvarných děl ve Štemberku. Tento obor dlouhodobě vykazuje dobré výsledky, vždy na 

     závěr školního roku se prezentuje závěrečnou výstavou ve foyer kina Alfa. 

 

     Dům dětí a mládeže 

     Po loňské premiéře v letošním roce v domě dětí funguje trenažér jistoty, na němž si 

     zájemci  vyzkouší jízdu v běžném silničním provozu. Koncem roku byl rozšířen o trenažer 



     - jízdní kolo. 

     

     Novinkou je otevřená klubovna pro předškolní děti, kterou budou využívat rovněž členové 

     klubů dvojčat a vícerčat, Mravenečku, Klubíčka či Sluníčka. Na financování přispěla i 

     řada  soukromých subjektů. 

    

     Stejným finančním podílem ve výši třista tisíc korun od města Sokolov a od Nadace ČEZ 

     byla financována výstavba  nového sportoviště v těsném sousedství Domu dětí a mládeže. 

     Je oploceno a má svůj provozní řád. Denně je otevřeno do 18.00 hod. pro veřejnost i pro 

     děti dětského zařízení. 

     Nově otevřena byla také botanická zahrada, včetně zahradního grilu, které financovalo 

     město částkou sto tisíc korun. 

 

     I v letošním roce využili rodiče nabídku týdenního jarního příměstského tábora Trosečníci. 

     Tento tábor probíhá v zařízení v Sokolově. Kromě toho Dům dětí a mládeže v Sokolově 

     pořádal  pobytový týden v Kraslicích a na léto tábor v chorvatské Bašce. Všechny nabí- 

     zené tábory byly zcela naplněny. 

 

     Dům dětí hostil v pořadí již druhé Lístečkové setkání krajkářek. Byly při něm k vidění 

     paličkovací práce, technika frivolitkování, batikování, knižní vazba s paličkovanými 

     aplikacemi,  malování na hedvábí, pedikové výrobky, malovaný perník, pletená a vyšívaná 

     móda, krajka ve  fotografii a drátování. 

     Čtyřicet dětí ze Sokolovska se zúčastnilo celodenního výletu do Prahy. Tento výlet vyhrály  

     v okresní soutěži Učíme se a hrajeme si s Ajaxem.Ta se konala v sokolovském domě dětí. 

 

     Zajímavosti z ostatních škol ve městě 

      Základní škola v ulici Rokycanova - velkým překvapením pro děti bylo cvičení hasičského 

            sboru v jejich škole. Byl zde vyhlášen hasičský poplach, školu hasiči  zakouřili                      

            a vyprošťování dětí z horních pater probíhalo za pomoci specielní techniky a 

            za pomoci evakuačního rukávu. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek, který 

            zpestřil výuku v posledních červnových dnech. 

 

            V předvánočním týdnu děti této školy půl hodiny před zahájením vyučování 

            předváděly živý betlém. Ve třídách pak zněly tóny koled za doprovodu violy. 

            Akci shlédlo  mnoho rodičů a okolojdoucích občanů. 

                

            Žáci této základní školy zvítězili v soutěži mladých cyklistů v rámci krajského 

            kola dopravní soutěže, kterou organizoval sokolovský Dům dětí a mládeže. 

    Základní škola v ulici Boženy Němcové - 

  Škola uspěla se svojí žádostí o grant v programu Evropské unie Celoživotní 

             vzdělávání, program Comenius - partnerství škol. Zajistila si tak možnost 

             dále rozvíjet spolupráci s partnerskou školu z bavorského Coburgu. 

             V letošním roce se jedná o projekt Jdi společně po cestách. Dvacet vybraných 

             osmáků a deváťáků z obou partnerských škol bude spolupracovat na vytvoře- 

             ní průvodce po regionech Sokolova a Coburgu. 

   

             V okresním finále Poháru rozhlasu 2008, na němž se pořadatelsky podíleli 

             především žáci a učitelé této školy,  reprezentanti školy dominovali v soutěžích 

             družstev. Soupeřům nepřenechali ani jedno vítězství. 

             V krajském kole stejné soutěže navázali žáci této základní školy na své ús- 

             pěchy z předchozích let a i v tomto již 40. ročníku Poháru rozhlasu byli díky 

             svému stoprocentnímu zastoupení ve všech kategoriích nejlepší školou Karlovar- 

             ského kraje. 

     Základní škola v ulici Sokolovská - 

              I pro tento školní rok byly Radou města Sokolov odsouhlaseny dvě třídy  

              přípravných ročníků. Třídy tohoto typu jsou na této škole v provozu již třináct 

              roků.  Příprava dětí na základní školu v těchto třídách se osvědčila a zájem ze 

              strany rodičů každoročně stoupá. 

     Základní škola v ulici Běžecká - 

              Velmi se zde osvědčila spolupráce s policisty obvodního oddělení Policie ČR 

               v Sokolově. Děti letos navštívily prostory dispečinku kamerového systému. 

               Poznaly služební výbavu policistů, vybavení služebních policejních automobilů. 

               Zúčastnily se ukázek výcviku policejních psů. Společně s policisty kontrolovaly 



               řidiče, seznámily se s činností městských strážníků. 

     Základní škola v ulici Švabinského - 

                 Úspěšná byla akce v rámci dne prevence s názvem Vím, jak chci žít i jak žít 

                 nechci. Proběhla ve spolupráci s policisty. Další neméně zajímavou akcí byla akce 

                 Pečuji o své tělo, týkající se správného režimu dne. Součástí byla návštěva osmáků 

                 a deváťáků v nízkoprahovém zařízení pro drogově závislé K-centrum Kotec na 

                 Michalu. 

     Základní škola v ulici Křižíkova - 

                 Již podruhé byl v závěru školního roku zorganizován školní jarmark.   Jeho 

                 program, výrobu drobných výrobků a jejich prodej, včetně tradičního i netradič- 

                 ního občerstvení, zajišťovali žáci této školy za pomoci učitelů, maminek a babiček. 

     Soukromá základní škola v ulici Mánesova - 

                 Při setkání žáků této školy se starostou města na radnici v Sokolově byly 

                 vedení města předloženy návrhy žáků na zlepšení města. Nápady se týkaly 

                 zejména zajištění pořádku a čištění města, jako např. výkup starých pneumatik, 

                 nádoby na tříděný odpad do každé domácnosti, louka na venčení psů, policejní 

                 hlídky v parku apod. 

       

 

     4. ročník Osobnost roku města Sokolov 

     Oceněni byli: 

     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 místních umělců. 

     Osobnost města, která se jakkoli významně zasloužila o kladné zviditelnění města: 

               Robert Mašek - člen Klubu českých turistů Krušné hory se sídlem v Sokolově. 

                                Činný od roku 1959, držitel odznaku 1. stupně ve výkonnostní turistice, 

                                od roku 1973 nositel titulu Zasloužilý mistr turistiky. 

     Oblast sportu: 

     Mládež - jednotlivci, chlapci do 20 let 

               Lukáš Cibulka - přední umístění na MČR, ME a MS ve vzpírání, držitel českého  

                                rekordu v nadhozu. 

     Mládež - jednotlivci, dívky do 20 let 

               Jana Lorencová - členka Sportovně střeleckého klubu policie Sokolov UNITOP. 

                                držitelka mnoha úspěchů ve střelbě ze sportovní a vzduchové pistole. 

    Mládež - družstva do 20 let 

               Basketbalové družstvo dívek Gymnázium Sokolov - 1. místo na MČR středních 

                                škol. Reprezentace tohoto sportu ve Francii, vícemistryně ČR v basket- 

                                balové  lize středních škol. 

     Dospělí - jednotlivci 

               Ludvík Killinger - člen Cyklo Teamu Killi, 1. místo na MČR amatétů, na MČR 

                               Masters. 

                               Řada dalších předních umístění v soutěžích Masters. 

     Dospělí - družstva 

                 Vzpěračské družstvo mužů - nositelé titulu Mistři ČR ve vzpírání družstev mužů. 

     Cvičitelé a trenéři 

                 Mgr. Jiří Widž - trenér basketbalového týmů děvčat na Gymnáziu Sokolov 

     Jednotlivec nebo kolektiv, díky jehož kulturní aktivitě se město kladně zviditelnilo v ČR 

     nebo i ve světě 

                 Taneční soubor Mirákl - působí již 13 roků pod vedením pí. Andrey Burešové. 

                                 Získal l0. místo na Mistrovství světa. Vystupuje při řadě charitativních 

                                 akcí. 

     Jednotlivec nebo kolektiv, který zrealizoval v Sokolově významnou akci přesahující 

     místní poměry 

                  MUDr. Pavel Studený - primář očního oddělení Nemocnice Sokolov. Pod jeho 

                                vedením  se  na pracovišti realizují mimořádné oční operace a diagnos- 

                                tické výkony. Je autorem mnoha odborných publikací, provádí přednáš- 

                                kovou činnost, je organizátorem sjezdů České společnosti kataraktové a 

                                refrakční chirurgie,  každoročně konaných v Sokolově. 

      Jednotlivec nebo kolektiv, který dlouhodobě  proslavuje město mimo rámec bývalého 

      okresu 

                    Blažena Kašparová - policistka, stála u zrodu projektu prevence kriminality. 

      Ocenění pro výraznou osobnost, která se prosadila ve školství 



                    Antonín Weinfurter - výtvarník a pedagog, autor řady pastelů, keramických 

                                 plastik, ilustrátor knih. Posledním dílem je jeho obraz Kapucínského 

                                 kláštera v Sokolově. 

      Žák, student, který se umístil na předním místě celostátních kol olympiád a jiných soutěží 

                    David Chlup - student ISŠTE Sokolov, získal 2. místo v soutěži zručnosti žáků 

                                  oboru elektrikář. 

 

    Festival Mitte Europa 

     Při letošním XVII. ročníku festivalu  zazněly pod širým nebem na nádvoří sokolovského 

     zámku milostné písně dvou desítek národů světa v původních jazycích. Jejich interpret- 

     kami  byly absolventky prestižních německých hudebních a hereckých akademií, které 

     vystupují  pod názvem Aquabella. Nezapomenutelným zážitkem byly jejich písně ve 

     svahilštině, řečtině,  švédštině, maurštině či italštině. 

 

     Projekt Nová tvář Sokolova 

     Součástí projektu Nová tvář Sokolova, který  vznikl za finanční podpory  Evropské unie, 

     Karlovarského kraje a města Sokolova,  je originální propagační výstava  představující 

     tvorbu  amatérských i  profesionálních umělců s volnou tématikou.  Nazývá se  Umění  

     v kostce a jde o  třicet velkých dřevěných kostek o straně 2,5 metru, které byly rozmístěny 

     po celém městě, např.  na nádvoří zámku, v areálu Zámeckého parku, v zahradách škol a 

     školek, na náměstích města. 

     O nejlepším díle rozhodlo hlasování na internetových stránkách města, kterého se 

     zúčastnilo 1 520 občanů. Na prvním místě se umístila kostka s názvem Vesmír, jejímž 

     autorem byla  Mateřská škola Sokolov, Vítězná ul., druhé místo získali autoři Jaroslav 

     Mudra a Tomáš Kábrt s  kostkou Pocity. Bronz získala kostka s názvem Vstříc novým 

     zítřkům, jejímž autorem je ZŠ  Sokolov, Rokycanova ul. Zvláštní ocenění získala kostka 

     Pavouk, jejíž autorkou byla paní Marie  Tlamková. 

     Smutné je, že tato zajímavá akce neušla pozornosti vandalů, kteří v krátké době několik 

     kostek  poničili. 

     Součástí projektu Nová tvář Sokolova je také vydání map cyklotras v okolí města, vznikla 

     brožura Tipy na výlet. Velmi kladně byla občany přijata naučná botanická stezka, která 

     protkala Husovy sady. Finanční prostředky z tohoto projektu byly použity také na zhoto- 

     vení  pamětní desky význačného umělce. 

     Do propagační kampaně Nová tvář Sokolovska byla také zařazena výstava fotografií 

     Sokolovsko.  Bylo jí možné zhlédnout v prostorách kapucínského kláštera svatého Anto- 

     nína Paduánského  v měsíci březnu. 

 

    Toni Schönecker 

     V polovině dubna byla na domě, který se nachází na křižovatce ulic Karla Havlíčka 

     Borovského a Karla Čapka, odhalena pamětní deska malíři, grafikovi, sochaři Tonimu 

     Schöneckerovi. 

     Toni Schönecker se v tomto domě narodil 1. listopadu 1893 a po poválečném odsunu žil 

     ve Schwandorfu,. kde v roce 1979 zemřel. Sokolovské muzeum vlastní několik jeho 

     obrazů,  z nichž  velký obraz - pohled na Sokolov  je nejrozměrnějším plátnem ve sbírkách 

     muzea. 

     Na odhalení pamětní desky navázala vernisáž výstavy jeho prací v prostorách kapucín- 

     ského kostela v Sokolově. 

     V našem městě lze obdivovat i další jeho dílo - pomník členům německého tělovýchovné- 

     ho hnutí, takzvaným turnerům, kteří padli v první světové válce. Pomník je umístěn u kry- 

     tého bazénu v Husových sadech. 

     Výstava tohoto významného sokolovského rodáka byla do Sokolova přesunuta z Městské 

     galerie v bavorském městě Wangen im Allgäu. 

 

     Sochařské sympozium Kámen Sokolov 2008 

     Kamenná sochařská díla sedmi autorů vznikala za finančního přispění města v areálu 

     Sokolovské bytové s.r.o. Sochařské sympozium trvalo jeden měsíc, mistři sochaři z Čech a 

     Německa se nechali inspirovat městem Sokolov. Vernisáž proběhla při zářijové Hornické 

     pouti. 

     Všech sedm děl bylo ošetřeno speciálním nátěrem proti řádění sprejerů a až do příštího 

      roku  zůstanou v areálu Sokolovské bytové společnosti. Poté budou umístěny v Husových 

      sadech. 

      Autory děl jsou Tilo Ettl, Jiří Černý, Josef Andrle, Wolfram von Bieren, Christian 

      Ruckdeschel,  Alexandra Böhm a Zuzana Kačerová. 



 

     Sokolovské kulturní léto 

     Tato již tradiční akce  probíhající každé úterní odpoledne od června do září na Starém 

     náměstí v Sokolově,  v letošním roce v režii agentury Cukulet, představila dvanáct pořadů. 

     Zazněla při nich hudba všech žánrů. Středověká hudba byla doplněna průvodem v histo- 

     rických  kostýmech, středověkou slavností s historickými tanci a souboji rytířů. 

     Doprovodnou akcí  byly přehlídky Ukaž, co umíš...., při nichž své výrobky představili a 

     nabídli ke koupi mladí  řemeslníci a umělci ze statku Bernard v Královském Poříčí. 

     Sokolovským kulturním létem se podařilo Staré náměstí oživit, rok od roku je tato akce 

     občany  nejen našeho města navštěvovanější. 

 

    Výběr z akcí v kapucínském klášteře 

    - Dubnová výstava obrazů Lisy Gaman s názvem Feminárium představila koláže sokolov- 

       ské  umělkyně. Lisa Gaman, vlastním jménem Alžběta Hromadová, je rovněž autorkou 

       téměř  desítky sbírek básní, povídek a novel. Ve svých dílech ztvárňuje svůj netradiční 

       pohled na život. 

 

     - Podzim v klášteře proběhl ve znamení koncertů vážné hudby, pořádáných agenturou 

       Cukulet. 

       Koncerty potěšily milovníky tohoto žánru vždy poslední úterý v měsících září až 

        listopad.  Představily se zde smyčcové kvarteto PiKap Quartet, soubor barokní hudby 

       Ensemble Le Romain a dechové kvinteto Prima Vista Quintet. 

 

     - V závěru roku přinesl unikátní podívanou i poslech koncert Tomáše Pfeiffera. Tento 

        umělec  zahrál na unikátní nástroj - vodnářský zvon. Tento nástroj má tvar obráceného 

        zvonu, pochází prý zřejmě z dynastie Ming a pravděpodobně sloužil při duchovních 

        akcích. 

 

     - V prosinci proběhlo několik Vánočních koncertů: 

       - taneční orchestr Sokrat Hexion a pěvecký sbor La Dolce Vita Sokolov 

       - kapela Chairé se souborem renesančních tanců Fioetto z Českého Krumlova 

       - ženské duo Edita Adlerová a Jana Rychterová Two Voices 

 

     Hurá prázdniny 

     Více než sedmnáct tisíc lidí sei nenechalo ujít tuto červnovou akci v areálu lesoparku 

     Bohemie v Sokolově. Celodenní program odstartoval akcí Den s policií, při níž byla 

     představena činnost všech  složek policie. 

     Po přehlídce policie následoval kulturní program plný her a soutěží pro děti,vystoupila zde 

     řada hudebních skupin. Velký aplaus sklidila skupina Těžko soudit motýla. 

     Vyvrcholením byla velkolepá soutěž ohňostrojů. 

     I u této akce rok od roku stoupá její popularita, ale i kvalita. 

 

     Hornická pouť 

     Ani tato tradiční akce nezklamala. Po celou druhou zářijovou sobotu probíhala řada 

     zajímavých kulturních akcí od kláštera kapucínů přes Staré náměstí na náměstí Budovate- 

     lů. V letošním roce byla tato akce obohacena o burzu minerálů v Hornickém domě a 

     vernisáž  děl sochařského sympozia v areálu Sokolovské bytové s.r.o. Novinkou byly 

     projížďky na  raftech a kanoích, kterými se prezentovalo dětské sdružení Duha. 

     V závěru dne si na náměstí Budovatelů tisíce lidí poslechlo koncert Věry Špinarové a 

     shlédlo  velmi pěkné aranžmá ohňostroje. 

 

     Z činnosti Městské knihovny v Sokolově 

     Velmi úspěšné byly v tomto roce akce, pořádané v rámci Týdne knihoven. 

     Týden zahájila provázkiáda, byla vyhlášena amnestie pro čtenáře. Proběhla beseda se spi- 

     sovatelkou a herečkou Ivankou Devátou. Zájem byl také o autorské čtení tvůrčí skupiny 

     spisovatelky Ivony Březinové z nové knihy Hlava nehlava.Do tajů kresby a malování  

     zasvětil zájemce na svém výtvarném semináři malíř a ilustrátor Adolf Dufek. 

            

      V kulturním sále knihovny  pokračoval cyklus Večerů s Knihou knih. Tématem prvního 

      semináře byla Svatá země Izrael, druhý seminář proběhl  na téma Původní jazyky bible. 

      Součástí  semináře pořádaného ve spolupráci s Mezinárodní  biblickou společností bylo 

      představení nové duchovní knihy Na úsvitu dějin. 

      V rámci tohoto cyklu zazněly koncem června na nádvoří sokolovské zámku židovské 



      písně staré Galileje v podání skupiny Hava Hagillah.         

 

      Ve spolupráci městských knihoven v Sokolově a ve Schwandorfu byla uspořádána již 

      podruhé výtvarně-literární soutěž pro děti a mládež do 15 let. 

      Nejlepší práce byly publikovány v knize Z pohádky do pohádky, jejíž křest proběhl  

      v únoru ve Schwandorfu a v březnu v Sokolově. Kniha byla vydána v obou jazykových 

      mutacích. 

      Křest knihy byl v obou zemích pojat velmi slavnostně, zúčastnili se ho jak starosta Soko- 

      lova  Karel Jakobec, tak starosta Schwandorfu Helmut Hey. 

 

     V rámci vyhlášené literárně-výtvarné soutěže na téma Velké prázdninové dobrodružství 

     bylo  přijato čtyřicet výtvarných prací. Oceněná dílka jsou vystavena v prostorách 

     knihovny. 

 

     V tomto roce byl nevšední zájem o poslední díl ságy o čarodějnickém učni Harry 

     Potterovi, který knihovna obdržela  již jako sedmý v pořadí. Kniha má název Harry Potter 

     a relikvie smrti. 

     V oddělení dospělých čtenářů  byl velký zájem o knihu Proměny Sokolova sokolovského 

     autora Jana Runda. Kniha byla v prvním vydání zcela rozprodána a je k mání pouze  

     v knihovně. 

     

     Před začátkem prázdnin se na nádvoří sokolovského zámku uskutečnil již třetí ročník akce 

     Radní čtou dětem pohádky. Tentokrát se děti těšily na pohádku O Červené karkulce.  

     V hlavních rolích  se představili volení funkcionář v čele se starostou Karlem Jakobcem, 

     role Karkulky se ujala  tajemnice úřadu Miroslava Kurcová. 

     Při akci proběhlo vyhlášení nejlepších čtenářů knihovny. Na kulturní části akce se podílel  

     taneční soubor Mirákl a hudebníci ze Základní  umělecké školy v Sokolově. 

          

     

     Městský dům kultury 

     Ředitele Městského domu kultury v Sokolově Jana Strejcovského a jeho zástupkyni Lucii 

     Touseckou vystřídal nový ředitel Jan Picka a dramaturgyně Jana Fefferová. 

     Přechod  této příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost, plánovaný k datu  

     1. 7. a pak k prodlouženému datu 1. 1. následujícího roku,  se neuskutečnil. 

 

     Již posedmé pořádalo sokolovské Divadlo bez zákulisí Sokolovskou čurdu. Přehlídky se 

     zúčastnila řada divadelních souborů z celých Čech. Cenu za nejmenší hereckou roli, 

     čurdu,  získala za roli kukačky v představení Postel pro anděla Alena Lomnická z divadla 

     Ažaž z Aše. 

 

     Taneční  skupina Mirákl sbírá  body na světových soutěžích. 

     Po úspěchu  juniorek na Mistrovství světa v Norsku si vytančila skupina desáté místo na 

     soutěži  v německé Riese. Velmi často tato skupina vystupuje na statku Bernard v Králov- 

     ském Poříčí,  nechyběla ani na Starém náměstí v rámci Sokolovského kulturního léta, byla 

     ozdobou několika  reprezentačních plesů v Městském domu kultury. 

     Zásluhu o jejich úspěch má velmi kreativní vedoucí Andrea Burešová, která pro jednotlivá 

     vystoupení připravuje perfektní a nevšední choreografii a neotřelé kostýmy. 

 

     Taneční studio Miloslava Hubáčka po několika desítkách let obnovilo tradici nedělních 

     odpoledních čajů. Každých 14 dnů si zde při živé hudbě zatančí několik desítek tancechti- 

     vých párů  všech věkových skupin. 

 

      Na závěrečném večeru tanečních kurzů pro starší a pokročilé se loučil s několika 

     generacemi svých žáků osmdesátiletý taneční mistr Josef Kábrt. 

     Při sólu pro nevěstu, při kterém  se o Josefa Kábrta střídaly přítomné dámy, nezůstalo 

     jedno oko  přítomných suché. Potlesk přítomných vestoje byl  dojemným  rozloučením 

     s tímto mistrem  tance. 

  

     Velké změny se chystají v kině Alfa. Na  listopadovém zasedání zastupitelé města Sokolo- 

     va  odsouhlasili nápad otevřít v Sokolově 3D kino. Právě kino Alfa se tak na přelomu roku 

     stane jedničkou mezi kiny v celých západních Čechách. 

 

      Další novinkou je nabídka čerstvé pražené kukuřice - popcornu. Při sledování filmu je 



      nabízen popcorn ve dvou příchutích, ve dvou velikostech a v originálních kelímcích. 

  Poskytované služby řadí kino Alfa mezi nejlepší projekční sály v republice. 

 

 Kino Alfa se stalo dějištěm v pořadí již šestého Mezinárodního festivalu outdoorových 

     filmů. Bohatý program zahrnoval třicet čtyři snímky. Jedná se o soutěžní putovní přehlíd- 

     ku, která probíhá ve 24 městech České republiky.  

 

     V prvních dnech července zahájilo promítání mobilní letní kino projekcí v prostorách 

      městského  koupaliště v Sokolově. Promítání probíhalo po celé prázdniny, na programu 

      byly ve většině  premiérové filmy. 

   

    Výběr akcí v kinokavárně Alfa 

     Poprvé finišovala v Sokolově hitparáda webového portálu Karlovarská rocková mapa. 

     V kinokavárně Alfa v živém finále získala cenu poroty a také cenu diváků místní pop- 

     punková skupina Friday. Za sebou nechala žlutický Plewel a karlovarské skupiny Tajfin a 

     Wellow. K dobré atmosféře přispěly dvě stovky fanoušků. 

     Skupina Friday si svým vítězstvím zajistila účast na Festivalu bez hvězd. 

 

     Svá pravidelná vystoupení v kinokavárně Alfa zahájila sokolovská skupina Kato, která se 

     vrátila po delší odmlce. Je to vlastně náhrada za zaniklou trashmetalovou skupinu Tuborg. 

     Frontman hudebního  tělesa Karel Ivan posílil bývalý kolektiv  mladou krví. Nový bube- 

     ník Petr Valdman přinesl do kapely tvůrčí ovzduší. 

 

     Jedenkrát za měsíc v kinokavárně Alfa probíhal festival Alfafest. Za celý rok přivítal 

     zhruba  třicítku účinkujících z celé ČR. 

 

     Kinokavárna Alfa hostila převážnou část akcí v rámci 8. Sokolovského filmového semi- 

     náře.  Tématem festivalu byla Atrakce.V rekonstruovaném foyer kina Alfa byla vystavena 

     díla 76  umělců z 22 zemí světa, kteří se v rámci Filmu Sokolov zúčastnili soutěže grafic- 

     kého  designu 

 

      Ostatní zajímavosti z kultury 

     Město Sokolov má nové logo.  Autorem je Tereza Bradlerová a Jiří Hanek z karlovar- 

     ského ateliéru Tebe. 

      Malé psací písmeno "s" v zeleném kruhu umožňuje řadu asociací. Může vyjadřovat název 

      města, list, prapor, nebo také rolničku. Lze ho též považovat za grafické vyjádření kon- 

     cepce vedení města  udělat z města Sokolov město zeleně, kultury a sportu. 

 

 

                                           ZDE BUDE OBRÁZEK LOGA 

 

       

      Radnice Sokolov chystá novou knihu o Sokolově.  Po dříve již vydané knize Velká kniha 

      o  městě Sokolov by obsahem měla být historie města od roku 1918 

 

      Oprav se dočkaly obě dvě kašny na Starém náměstí v Sokolově. Kašna se sokolníkem 

      prošla  již první etapou v loňském roce, letos byla rekonstrukce dokončena. Podařilo se na 

      obě etapy  získat dotaci od  Karlovarského kraje. Dílo instalované v roce 1717 se tak 

      dočká  plné funkčnosti. 

      Jubilejní kašna, někdy také zvaná Kašna Schramova, prošla první etapou oprav. Během 

      letošní  zimy utrpěla její část z umělého kamene a hrozilo její zřícení.  

      Je dobře, že tato kašna, poprvé instalovaná v roce 1898, v 50. letech odstraněná a opět  

      v roce 1998 vrácená na své místo, bude sloužit svému účelu. 

 

      Na povrch zájmu vedení města se opět v tomto roce dostává záměr obnovit Památník 

      obětem  prusko-rakouské války z roku 19O3 od místního sochaře Johana Fischera. 

      Stával na místě dnešního parkoviště u kapucínského kláštera. 

      Část žulového podstavce je již leta umístěna v areálu SOTES s.r.o. Sokolov, část byla 

      kdysi svržena do řeky Ohře a v červenci byla z vody vyzdvižena. Bronzové  části se 

      nedochovaly, stejně jako z bronzu ulitá socha vojáka v životní velikosti od profesora 

      Gerharda Reichenberga. Celková výška pomníku byla 6,85 metru a tvořily ho čtyři části. 

      Při jeho tvorbě byla použita jindřichovická žula, červená žula, černý syenit a bronz 

      Na obnovu tohoto památníku se město Sokolov snaží získat finanční prostředky za 



      pomoci  dotací. Obnova si vyžádá značné náklady a potrvá několik let. Veřejností je tento 

      záměr radnice přijat velmi kladně. 

 

      Již delší dobu se vedení města Sokolov snaží o kulturnější vzhled plakátovacích ploch. 

      Od letošníhom roku,  po provedeném výběrovém řízení,  se bude o plakátovací plochy 

      starat firma Rengl, která by měla dožilé plakátovací plochy nahradit novými. Ty  budou 

      opatřeny stříškami. Firma se rovněž zavázala důsledně potírat černý výlep a počet výlepo- 

      vých  ploch postupně rozšiřovat. 

      Takovouto změnu si vzhled města rozhodně zasloužil. 

 

      Při příležitosti slavnostního semináře k oslavě 85. výročí narození primáře, bývalého 

      přednosty interního oddělení Nemocnice Sokolov  MUDr. Jana Mazance, udělilo 

      město Sokolov na žádost jeho bývalých žáků a spolupracovníků jako ocenění zásluh 

      tomuto významnému lékaři plaketu Město Sokolov . 

 

      Sprejeři získali od města Sokolov další vyčleněnou plochu pro legální graffiti. Jedná se o 

      betonovou zeď kolem zadní části aeálu Sokolovské bytové v bývalém klášteře kapucínů  

      v Sokolově. První plocha, vnější betonová zeď stadionu Sokolov,  je již tvorbou writerů 

      zaplněna a sprejeři si svá díla přestříkávají a dochází tak k situaci, že si hledají jiná, nele- 

      gální  místa. 

 

      Také pionýři nelení. V Sokolovském Domu dětí mládeže  se konalo  třetí výroční 

      zasedání Krajské organizace Pionýra Karlovarského kraje. 

 

      Aktivitu neztrácejí ani mladí rybáři. Zúčastňují se rybářských soutěží, jejich činnost je 

      však  také o starosti o chovné rybníky. Sokolovský rybářský svaz pro ně i v letošním roce 

      zorganizoval letní tábor. 

 

      Na začátku června v areálu Bohemie proběhl armádní výcvik, při němž si občané mohli 

      zblízka  prohlédnout vojenskou techniku. Byl to již devátý ročník součinnostního cvičení 

      příhraničních  krajských vojenských velitelství Armády České republiky a zemských 

      velitelství Durynska a Saska. Kromě techniky a zbraní veřejnost poznala také činnost 

      vojenských brigád, hasičských sborů  a záchranných jednotek. K vidění byl požární tank a 

      armádní vrtulník. 

      Jednalo se o nebývale rozsáhlou akci, která vzbudila velký zájem veřejnosti. 

 

     Občanské sdružení Plzeňská dráha umožnilo zájemcům z našeho města návštěvu 

     Železničního  muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka. V rámci oslav Dne dětí 

     přistavilo speciální  historický autobus RTO 706 Lux, kterým byly na místo konání děti 

     dopraveny. V muzeu je  kromě prohlídky muzejních objektů čekala řada soutěží, jízdy na 

      úzkorozchodné dráze a  občerstvení. 

 

      Po dobu pěti dní se konala na nádvoří sokolovského zámku pohádková divadelní 

      představení. Pořádalo je zde karlovarské divadlo Z bedny. 

 

      Do konce srpna bylo možné shlédnout v prostorách výstavní síně sokolovského zámku 

      výstavu  obrazů  Davida Friedmana. Tento světoznámý židovský malíř po 2. světové 

      válce působil na   Sokolovsku. Obrazy zachycují práci horníků a krajinu s doly v okolí 

      Sokolova. Obrazy zdejšímu  muzeu věnovala umělcova dcera Miriam Friedman- 

      Morrisová. V budoucnu budou mít v  zámku stálou expozici. 

 

      Dalšího úspěchu se podařilo dosáhnout mladé taneční skupině Maserś Company ze 

      Sokolova. 

      Na mezinárodním festivalu Letś Dance vybojovala přední místa v jednotlivcích a zvítězila 

      jako formace. Skupinu tvoří 20 tanečníků pod vedení Romana Krátkého, který je součas- 

      ně  i choreografem. 

 

      Výtěžek letošního benefičního koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR  putoval 

     do Domu klidného stáří ve Svatavě.Tento koncert každoročně organizuje policie s městem 

      Sokolov. 

 

      Za finanční podpory města Sokolov a Sokolovské uhelné a. s.  se v letošním roce konal 

      Vánoční koncert Sokolovského pěveckého sboru. Konal se i přes avizované ukončení 



      koncertní činnosti tohoto sboru v předcházejícím roce. 

      A opět v kostele sv. Jakuba Většího v Sokolově slavil úspěch. Sborový zpěv tentokrát 

      kromě  předních pražských operních pěvců obohatil soubor lesních rohů z Karlových 

      Varů. 

 

      Na dvaatřicátém ročníku pěvecké soutěže Karlovarský hlas zvítězila sokolovská 

      Jelizaveta   Denysyuková. Za jejím výkonem zůstalo dalších osmadvacet pěvců z celého 

      Karlovarského  kraje. 

 

      Ve foyer Městského domu kultury i v letošním roce členky Tělovýchovné jednoty Sokol 

      Sokolov nainstalovaly Výstavu vazeb. Její součástí byly i výrobky z keramiky, drátko- 

      vání,  paličkování a fotografie z činnosti Sokola. 

 

     Školní rok zakončila akce Rockování na závěr. Koncertní vystoupení v baru U Čibiho 

     zajistily kapely Oxhode, Adam Bernau, Friday, Crom, Kato a Seven. Překvapením pro 

     střední generaci byla skupina Kato frontmana Karla Ivana. 

 

     Stejně úspěšný byl dnes již tradiční festival Rock Beach Sokolov, který svým zvukem 

     zvedl adrenalin v krvi obyvatelům v okolí městského kooupaliště, ale pohladil na duši 

     všechny příznivce rocku. A byli to nejen mladí, mezi posluchači byli i nadšenci středního 

     věku. Vzduch nad koupalištěm rozechvěly tóny rockové, punkové, folkové, lidové alko- 

     rockové  hudby, slyšet bylo i reagge skupin Bubble Bunt, Crom, Znouzecnost, Harlej, 

     Alkehol, Heebies  Jeebies, Locomotive, Fourth Face a Mandrage. 

 

     Ani květnová akce Grind Party v sokolovském Charlies Pub nezklamala. Své příznivce 

     potěšily skupiny Fetus, Flusher, Narcoleptica a Psychopatic Sadism. 

 

     Ze zcela odlišného soudku byla beseda cestovatele Leoše Šimánka, který v letošním roce 

     se svou diashow přilákal do kina Alfa přes dvěstě  diváků. Jeho přednáška letos prezen- 

     tovala  jeho cestu po kanadském severu. Nabízena byla jeho nová kniha Zpátky do 

     divočiny. 

 

     Pěkným nápadem byla výstava Sokolovské osmičky  věnovaná událostem v letech, 

     jejichž letopočet končil číslem osm: 

     1488 - vznik městského pivovaru, události třicetileté války 

     1648 - vypálení zámku Švédy 

     1758 - vpád Prusů a zřízení lazaretu v Sokolově 

     1918 - vyhlášení samostatnosti republiky 

     1938 - události před válkou 

     1948 - Vítězný únor 

     1968 - okupace. 

     Součástí výstavy byla vzpomínka na osobnosti narozené nebo zemřelé v takovém leto- 

     počtu,  či připomenutí regionálních staveb v osmičkových letech postavených nebo zboře- 

     ných. 

 

     Svou turistickou známku získala hora Krudum nedaleko Hruškové, kde ji lze získat pod 

     číslem 1551 ve Sportcentru Hrušková. Na této hoře proběhlo několik akcí. 

     V bývalém kostele na Krudumu celebroval mši mistr řádu křižovníků s červenou hvězdou 

     Jiří  Kopejsko. Ne tak velký zájem byl o vlastivědnou vycházku Za tajemstvím hory 

     Krudum. Za poslech stál výklad odborníka - archeologa o historii objevu této památky. 

 

      Město Sokolov i v letošním roce schválilo padesátitisícový příspěvek Vlastenecko- 

     dobročinné  obci Baráčníků. Na oplátku baráčníci přislíbili účast svým vystoupením na 

     akcích dle potřeby   odboru školství a kultury městského úřadu, nebo Kulturního domu 

     Sokolov. 

 

     V Sokolově podpořilo asi 150 mladých lidí taneční festival Squadrille. Stejně jako v řadě 

      měst  Evropy sokolovští účastníci tančili na náměstí Budovatelů v Sokolově čtverylku, 

      kterou se  studenty Gymnázia a ISŠTE nacvičila Taneční škola Petra Macháčka. Cílem 

      byl zápis do Guinessovy knihy rekordů. 

   

      Město Sokolov vstoupilo do mezinárodní organizace nazvané Hradní stezka. 

      Tato organizace existuje již přes padesát let a sdružuje města s významnými historickými 



      objekty v Německu a Čechách. Nynější délka trasy již překročila tisíc dvěstě kilometrů, 

      zahrnuje téměř padesát míst a vede z Prahy do Mannheimu. V našem městě by měl být 

      předmětem zájmu sokolovský zámek, který je dominantou města. 

 

      Zpívání pod vánočním stromem opět po roce 19. prosince oživilo Staré náměstí. 

      Již tradičně zde za doprovodu kulturního vystoupení pěveckého sboru Paleta z Karlových 

      Varů,  big bandu Červení partneři z Nové Role, pěveckého sboru Zvonek ZUŠ Sokolov a 

      sboru  klientů Chráněného bydlení stály dlouhé fronty na polévku, guláš či chléb se 

      škvarkovou  pomazánkou. Nově zde stál dřevěný betlém v životní velikosti. Program 

      doplnily stánky s vánočním sortimentem. 

      Pozvání na tuto akci obdržely do svých poštovních schránek všechny domácnosti. Letos 

      se  na pozvánce radní města prezentovali fotografiemi, které charakterizovaly jejich 

      koníčky.  Provázel je vtipný text: "Své koníčky jsme pověsili na hřebík, nemáme na ně 

      čas.  Ale to nevadí,  práce pro vás nás baví zrovna tak." 

      Fandím opět pěknému nápadu!!      

  

Obyvatelstvo města 

            Počet obyvatel města Sokolova k poslednímu dni roku 2008 činil 25 347, což je o 26 

     osob  méně, než v roce předchozím. Počtem 24 412 se na celkovém stavu podílejí občané 

     ČR, ostatní  představují cizinci. Zajímavá je skutečnost, že zatímco  občanů ČR  o 155 

     ubylo, počet cizinců  ve městě se zvýšil o 129. 

 

      Přestože ve městě přibylo výstavbou značné množství bytů a rodinných domů, zvýšil se 

      za rok  2008 počet odstěhovalých, zatímco počet přistěhovalých se snížil.  Negativní 

      čísla  v porovnání s rokem minulým o počtu stěhování v rámci města snad nasvědčují 

      tomu, že  více občanů se ve svých domovech stabilizovalo.  

 

      Úmrtnost ve městě vzrostla na 246 osob, to je o 44 více než v roce minulém, počet naro- 

      zených  se zvýšil na 279, což představuje nárůst o 23 oproti roku 2007. 

 

      V tomto roce bylo rozvedeno 66 manželství, uzavřeno bylo 108 sňatků. V obou případech  

      se jedná o negativní vývoj.   Naproti tomu se příznivě vyvíjí věkové složení občanů 

      města. Celkově občané dosahují  průměrného věku 39,71 roku, z toho muži 38,18 a ženy 

      41,17  roku. 

 

Bytová výstavba, stavební činnost, životní prostředí 

              Bytová výstavba ve městě pokračovala i v tomto roce. Iniciativa přešla zcela do 

      soukromé  sféry. Kromě dalších rodinných domů v lokalitě Husitská - Vítězná bylo 

      postaveno několik  bytových domů na sídlišti Vítězná. Zájem stavebních firem nekončí, 

     do pěti let město očekává,   že na zbývajících pozemcích, které může ještě pro výstavbu 

     nabídnout, vznikne nejméně  500 bytů, které by mohly být zárukou zastavení úbytku počtu 

      obyvatel Sokolova. 

      Město Sokolov výstavbu bytů nezajišťuje. Naopak se snaží zbývající byty ve vlastnictví 

      města  zprivatizovat. Dokladem, že je tento postup správný, je přibývající počet oprave- 

      ných domů,  které přešly do vlastních rukou uživatelů. Z šedého města se stává město 

      barevné. 

 

      Aby město nehyzdily budovy v jeho  vlastnictví, snaží se vedení města získat dotace na 

      jejich opravy. Podařilo se tak zajistit přes sto milionů korun z evropského programu 

      Životní prostředí.  Spolu s prostředky města budou dotace použity na výměnu oken a 

      zateplení fasád budov Mateřské školy v ulici Kosmonautů, Domu dětí a mládeže a 

      Základních škol v ulici Běžecká,  Křižíkova, Boženy Němcové, Pionýrů a Švabinského. 

      Práce byly zahájeny na podzim tohoto roku a mají být dokončeny do konce roku příštího. 

      Poté budou následovat ostatní školská  zařízení. 

      Jedná se o největší investice do oprav škol v historii Sokolova. V konkurenci žadatelů 

      získalo  město Sokolov z tohoto nového operačního evropského programu  třetí nejvyšší 

      dotaci v republice. 

      

      V závěru roku byl slavnostně uveden do provozu nový lanový a houpací most přes řeku 

      Ohři  v Těšovicích. Na jeho obnově se společnými silami podílelo město Sokolov a 

      Královské Poříčí. 

     Starý most byl pro havarijní stav stržen v závěru minulého roku. Jeho obnovení má velký 

     význam pro obě města. Denně přes něj přecházejí až tři stovky občanů při svých cestách 



     do  zaměstnání, za nákupy, ale také turisté a cyklisté. A týká se to i občanů obce  Těšovice, 

      která se  na jeho obnově odmítla podílet, ač je jeho majitelem. 

      Je dobře, když se lidé dohodnou! 

 

     Po dlouhých letech se podařilo  podepsat smlouvu o spolupráci při silničním propojení 

     chemičky se severním obchvatem pomocí mostu přes Ohři. Jedná se o spolupráci města 

     Sokolov,  firmy Hexion Specialty Chemicals Sokolov, města Královské Poříčí  a kraje. 

     Společnost již v letošním roce zajistila projekt i posouzení vlivu na životní prostředí. 

     Současně oznámila, že ukončuje dopravu nákladních aut přes město, při níž byla odvážena  

     kontaminovaná zemina zpod zbouraných starých provozů přes obytnou čtvrť kolem ulice  

     Karla Čapka. 

 

     Stejně jako v celém kraji, ani v Sokolově není dobrý stav mostů ve vlastnictví města. 

     Jedná  se celkem o šest mostů a lávek, které je třeba zrekonstruovat. Protože se objevila 

     možnost  podat žádost o dotaci, nechala radnice zpracovat projektovou dokumentaci pro 

     stavební   povolení pro realizaci oprav mostů. Předpokládá se, že náklady na opravy do- 

     sáhnou částky  nejméně jedno sto milionů korun. Opravou mostu přes Ohři v  ulici 

     Jednoty, mostu přes  Lobezský potok u MěÚ, mostu přes Lobezský potok v Gorkého ulici, 

     v Areálu zdraví u Staré  Ovčárny a u brány borců areálu Baníku a lávky pro pěší přes 

     Lobezský potok v ulici Petra  Bezruče by se město zbavilo starostí na několik desítek let. 

 

     Nevídanou událostí se stal transport nejtěžšího nákladu na českých silnicích. Desítky 

      občanů  v pátek 7. listopadu ve 23.00 hod. sledovalo cestu železničního mostu o váze sto 

      tři tuny a  délce 34,5 metru městem. Most dorazil bez úhony, cesta z Vítkovic do Sokolo- 

      va byla dlouhá   přes pět set kilometrů, obsahovala šedesát kruhových objezdů a přes 

      tisícovku mostů. Na  některých místech muselo dvacet doprovodných techniku postavit 

      improvizované přejezdy. 

     Čtyři dny před tímto datem byl na místě usazení mostu montován šestisettunový jeřáb, 

      který při zastavení železniční dopravy během čtyřech hodin most umístil na místo. Jedná 

      se o  přemostění řeky Svatavy v blízkosti Jižního lomu. Příštím rokem by se scénář měl 

      opakovat. Nový železniční most je součástí proměny vlakového nádraží v Sokolově. 

 

     V souvislosti  s výstavbou dopravního terminálu na vlakovém nádraží v Sokolově 

      vzbudilo nevoli občanů ze Šenvertu zbourání železné lávky přes železniční trať. Zcela 

      evidentně se  jedná o krátkozrakost těchto rebelů, protože již dožitá lávka ustupuje 

      výstavbě daleko  modernějšího řešení pěšího přístupu do čtvrti Šenvert. 

      Spolu s modernizací nástupiště na vlakovém nádraží zde totiž bude vybudován podchod, 

      který umožní mimo jiné i přístup imobilním občanům. Vstup do podchodu a výstup na 

      nástupiště  bude zajištěn výtahem.  Součástí je také naváděcí systém pro lidi se zrakovým 

      postižením. Práce  budou dokončeny do srpna příštího roku. 

 

      Také odbavovací hala autobusového nádraží doznala změn k lepšímu. Celý prostor je 

       rozdělen na čekárnu a místnost pro řidiče. Prostory byly vybaveny lavičkami, drobných 

       úprav se dočkalo i okolí budovy. Jedná se pouze o nejnutnější zásahy před plánovanou 

       výstavbou  terminálu, jehož stavba byla o dva roky odložena. 

 

      Začala revitalizace lomu Gsteinigt. V první etapě byly v letošním roce likvidovány 

      náletové  dřeviny a upravil se profil břehů. V příštím roce přijdou na řadu cesty a výsadba 

      nové zeleně.  Výsledkem revitalizace má být parkový areál pro příměstskou rekreaci. 

 

      Počátkem září začalo v rekreačním areálu Bohémie sloužit nové sociální zázemí pro 

      sportovce.  Bude se o něj starat Správa sportovních zařízení s.r.o. Sokolov. K dispozici 

      toto zařízení bude na  základě objednávky jak pro sportovní, tak i pro kulturní akce, které 

      se budou konat v lesoparku  Bohémia a na přilehlých sportovištích. V objektu je celkem 

      patnáct záchodků a osm sprchových koutů. Je zde i malá výdejna s vlastním sociálním 

      zařízením. 

 

      Snad poprvé v historii sokolovská radnice odmítla dotaci. Na opravu sousoší Ježíše a 

      jeho  učedníků v Getsemanské zahradě u klášterního kostela kapucínů přiznal Karlovar- 

      ský kraj městu dvacetitisícovou dotaci na potřebných minimálně milion korun. Oprava 

      sousoší byla odložena  a město bude usilovat o jiný dotační titul. V tomto případě nepla- 

      tilo rčení o tom, že nemusí  pršet, stačí že kape. 

 



      Během léta byla v Zámeckém parku a Husových sadech v Sokolově vyznačena informač- 

      ními tabulemi Botanická stezka. Informační tabule byly umístěny na kamenech, které 

      nahradily  dříve vandaly zničené plechové označení. 

     Plán stezky, včetně umístění jednotlivých informačních kamenů,  je umístěn na informač- 

     ním panelu před zámkem a je středem zájmu občanů i žáků sokolovských škol, kteří sem 

     směřují na  exkurze. 

 

     Obdivuhodný je přístup vedení sokolovské radnice k městské zeleni. 

     Díky připravenosti město získalo dotace z operačního programu životního prostředí na 

     realizaci  projektu komplexního řešení obnovy městských parků a na odbahnění obou 

     rybníků v Husových sadech. Práce proběhnou v příštím roce. 

 

     V tomto roce byl dokončen projekt Revitalizace Bohemie. Nový areál byl vybaven 

      městským mobiliářem a bylo zde vysazeno mnoho nových stromů. 

 

     Došlo k realizaci projektů školních zařízení Zelená školní zahrada, na něž město přispělo 

     nemalou finanční částkou. Základní škola v Běžecké ulici  a Dům dětí a mládeže v Soko- 

     lově  si tak vylepšily svoje zahradní zázemí. 

 

     Do péče o zeleň nepatří však jen výsadba nové zeleně. Patřičná péče je věnována i proře- 

     závkám  a kácení již dožilých stromů. Velmi pěkně se o stromy postarala skupina arboristů 

     např. na  hřbitově, kde po jejich zásahu stromy viditelně omládly. 

 

     Kompletně byla dokončena cyklostezka protínající město. Dočkala se i značení a je 

     hojně  využívána nejen cyklisty, ale i bruslaři a pěšími. Jen by to chtělo trochu více vzá- 

     jemné ohleduplnosti ! 

     Pokračují další práce na propojení celého regionu. Ze Sokolova se začala budovat cyklo- 

     stezka  směrem na Kynšperk, která povede většinou podél řeky Ohře mimo silnice. 

     Doufejme, že se podaří městu i jeho snaha o zakopání potrubí parovodu, kterým by byla  

     vyřešena i protipovodňová ochrana města a další kus cyklostezky. 

 

     Sokolovské technické služby na popud města nainstalovaly u sokolovské polikliniky a 

      u integrované školy  světelné rámy u přechodů pro chodce, které si chodci při snížené 

      viditelnosti sami rozsvítí a tím upozorní řidiče, že se na přechodu pohybují lidé. Sdružení 

      Besip toto  řešení hodnotí jako raritu a chválí město Sokolov také za blikající přechody 

      pro chodce a  přechody značené výstražnými trojúhelníky.  

      Instalací bezpečných přechodů, ale také pravidelnými policejními hlídkami na přecho- 

     dech  u  základních škol ve městě v čase před zahájením vyučování,  byl ze strany města 

     učiněn významný  krok ke zvýšení bezpečnosti na silnicích ve městě. 

 

     O další tři nové překážky a nový povrch byl v září vylepšen sokolovský skatepark  

     v areálu TJ Baník Sokolov. 

 

     Zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor 

           K 1. červenci 2008 došlo k transformaci příspěvkových organizací města na jiný 

     systém hospodaření. Chráněné dílny přešly do režimu občanského sdružení s názvem 

     ZDRAPOSO o.s. Sokolov,  Pečovatelská služba byla transformována na obecně 

     prospěšnou  společnost  s názvem Centrum sociálních služeb o. p. s. Sokolov. 

     Doufejme, že při změně zákona o systému financování sociální sféry budou tyto dvě orga- 

     nizace schopné naplňovat své poslání ve městě. Bylo by smutné o získaný dobrý kredit 

     města v této oblasti přijít. 

  

     Od 1. 1. 2008 začal na sokolovské radnici fungovat fond sociálních služeb, do něhož 

     sokolovští zastupitelé vložili 6 milionů korun. Tento fond bude sloužit  pro nutné potřeby 

     neziskových organizací a lidí v nouzi. Došlo tak k soustředění finančních prostředků pod 

     vedení odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor bude  v souladu se schválenými 

     pravidly tyto finanční prostředky  přidělovat jako grantovou podporu např. transformo- 

     vaným příspěvkovým organizacím města, či občanům pro řešení jejich sociální situace. 

     V návaznosti na výsledky provedeného průzkumu o potřebách ubytovacích zařízení pro 

     staré a nemocné občany města město vytypovalo pozemky, které by případný zájemce o 

     výstavbu takovéhoto zařízení mohl za velmi výhodných podmínek získat. Mohlo by se 

     např. jednat o volné pozemky v sokolovském Areálu klidného stáří, kde již jeden objekt  

     s malometrážními byty několik let funguje. 



     Pro potřeby nepohyblivých pacientů radnice ve spolupráci s Centrem sociálních služeb 

     Sokolov zpracovává návrh na vyčlenění jednoho patra v Domě s pečovatelskou službou  

     v ulici Jiřího z Poděbrad. V současných bytových jednotkách by zde měla vzniknout 

     sociální lůžka. 

 

     Humanitární organizace ADRA  ve vstupní hale sokolovského krytého bazénu po 

     celý rok 2008 organizovala sbírku do kasičky. V polovině roku vybraná částka činila 3 185 

     korun,  které poputují na konto projektu s názvem Rekonstrukce zchátralého  zdravot- 

     nického střediska   v Itibo v africké Keni. Ze sbírky, organizované po celé republice již od 

     roku 2005,  byla v této  africké vesničce opravena stará budova ambulance, domek pro 

     personál a sociální zařízení a začala obnova porodnice. A rovněž za pomoci finančního 

     příspěvku sokolováků. 

 

     Město bez bariér 

     Členka skupiny komunitního plánování a sociálních služeb, vozíčkářka Jitka Bednaříková, 

     se podílela na rozpracování plánu bezbariérových tras městem. První část trasy začne u 

     Komerční  banky směrem k poliklinice, zámku s knihovnou, přes Staré náměstí na 

     autobusové nádraží a kolem městského úřadu zpět ke Komerční bance. Druhá etapa bude 

     směřovat ulicí Boženy Němcové na sídliště Michal. Pro jednotlivé projekty bezbariéro- 

     vých přístupů do budov bude město žádat o dotaci. Například  přístup do kina Alfa by měl 

     být řešen za pomoci výtahu. 

 

     Agentura osobní asistence a sociálního poradenství 

     V polovině října  v prostorách agentury proběhl Den otevřených dveří a Den zdraví. 

     Zájemci si zde mohli nechat změřit krevní tlak, hodnoty cukru a tuku v krvi. V prodeji zde 

     byly výrobky zdravé výživy, čaje a bylinky  a o.s. ZDRAPOSO zde instalovalo prodejní 

     výstavku výrobků zdravotně postižených občanů. Zajímavá byla přednáška právníka na 

     téma dědictví a převodu majetku. 

 

    Očkovací centrum 

     Sokolov se stal jedním z osmi prvních měst v ČR v síti očkovacích center zaměřených na 

     cestovní medicinu.V tomto specializovaném očkovacím centru lze zajistit i očkování proti 

     chřipce nebo klíšťové encefalitidě. Sídlo centra je v budově hygienické stanice v Chelčic- 

     kého ulici. 

 

     Intervenční centrum 

     Počet kontaktů v sokolovském intervenčním centru zaznamenal více než dvousetprocentní 

     nárůst. Intervenční centrum je jedním z patnácti pracovišť v republice, které poskytuje 

     pomoc  obětem domácího násilí ale i těm, kteří se nacházejí v ochranném režimu tzv. 

     vykázání. Toto  pracoviště má krajskou působnost. 

 

     Pomoc v nouzi 

      Tato nezisková organizace vznikla na přelomu letošního a loňského roku transformací 

      bývalého Azylového domu. Její ředitel Robert Pisár přechod na obecně prospěšnou 

      společnost  zvládl velmi dobře. Chystá se rozšířit služby pro matky s dětmi, pro oběti 

      domácího násilí a  služby Domu na půli cesty. V prostorách bývalé elektroprodejny na 

      autobusovém nádraží v Sokolově zkušebně probíhá Nízkoprahové denní centrum pro 

      osoby bez přístřeší. Za pomoci okolních měst a obcí, soukromých firem, veřejnosti a 

      dotace z Ministerstva práce a sociálních   věcí ČR se daří tento projekt udržet v chodu. 

 

      Mateřské centrum Kouzelný domeček 

      Nové mateřské centrum vzniklo v boční části budovy sokolovského kina Alfa. Program 

      centra je rozdělen tématicky od pondělí do pátku. Kromě zábavných aktivit centrum 

      nabízí také  výuku německého jazyka hrou. 

 

      Občanské sdružení Střípky 

      Sokolovský deník uspořádal mezi svými čtenáři sbírku Charita. Konto této sbírky plnily 

      honoráře dopisovatelů a čtenářů - reportérů, kteří se jich vzdávali. Celkem tři tisíce korun  

      předala redakce novin vedoucí Střípků Renatě Nečové Oulehlové, která za ně zakoupila 

      DVD přehravač  pro obyvatele Domu ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově.  

 

 

 



     Dobrovolnice tohoto sdružení ve spolupráci s pracovnicemi sokolovské knihovny čtou 

     každé  druhé pondělí na pokračování klientům Domu ošetřovatelské péče v Dolním 

     Rychnově.Velký  úspěch měla akce konaná při filipojakubské noci, kdy se aktivity nesly 

     v duchu kouzel a čár.  Novinkou jsou sběrná místa v cukrárně na sokolovském Starém 

     náměstí a  v recepci Léčebně  preventivního zařízení, kam občané mohou nosit nepotřebné 

     noviny a  časopisy. 

 

     Centrum ucelené rehabilitace  a sociální klastr 

     Po nevydařeném začátku v roce 2007 v únoru tohoto roku , kdy klastr přešel pod občanské  

     sdružení Chráněné bydlení, pracuje toto zařízení na plné obrátky. Ředitelka Renata 

     Nečová Oulehlová zde organizuje vzdělávací programy - počítačové a jazykové kurzy, 

     kurzy batikování,  v provozu je keramická dílna. 

     Oblast klientů byla rozšířena o maminky  na mateřské dovolené a nezaměstnané. Byla 

     zahájena  výuka tzv. Kofoedovy školy,  jejímž posláním je pomoci studentovi při objevo- 

     vání a užívání vlastních schopností. Klienti přicházejí do klastru na doporučení úřadu 

     práce.  I zde se projevují organizační schopnosti vedoucí Chráněného bydlení Milady 

     Bučkové. 

     Je rovněž nutné pochválit i její další aktivitu - díky spolupráci s Nadací Charta 77 Konta 

      Bariéry  získalo zařízení finanční obnos na  zdravotní masáže, pobyt v solné jeskyni a 

      bazénu pro klienty Chráněného bydlení. Masáže probíhají přímo v zařízení, masérem je 

      nevidomý masér  Pavel Hložek 

 

 

     Karlovarská krajská nemocnice 

     Karlovarská krajská nemocnice má od  17. ledna nové vedení. V čele představenstva je Jiří 

     Fojtík, místopředsedou je Jan Ferenc, členem Luboš Orálek. V Sokolově na vrcholu  ma- 

     nagementu zůstává ředitelka Věra Procházková. 

     V Karlovarské krajské nemocnici byl okamžitě zahájen audit hospodaření za poslední čtyři 

      roky,  jehož výsledek po jeho zveřejnění  v září roku 2008 způsobil  nebývalý rozruch. 

      Ke konci roku odstupuje vedení v Nemocnici Sokolov. Ředitelka nemocnice zůstává po 

      svém  odvolání jako lékařka na oddělení ARO. Zcela veřejně však hovoří o svém úmyslu  

      z této nemocnice odejít zcela. 

 

     V  Nemocnici Sokolov došlo v průběhu roku k řadě vylepšení. 

     Byla zde zřízena moderní, nově vybavená iktová jednotka, kde se léčí pacienti s akutními 

     cévními mozkovými příhodami. Jedná se o jediné pracoviště tohoto typu v rámci Karlo- 

     varského  kraje. Neurologické oddělení pod vedením primáře MUDr. Stanislava Vaňka se 

     tak stává zárukou poskytnutí léčby pomocí posledních prokázaných metod u pacientů   

     s mozkovým  infarktem v akutním stádiu.  

     Stejně přínosným zařízením se stal v sokolovské nemocnici počítačový tomograf, který 

      byl  uveden do provozu na radiodiagnostickém oddělení. Moderní technologie nového 

      přístroje  umožňuje podávat pacientovi podstatně menší množství kontrastní látky a 

      přitom získávat  kvalitnější data z vyšetření.A pacienti nebudou muset být převáženi na 

      vyšetření jinam. 

     Od dubna využívá oční oddělení sokolovské nemocnice nový sítnicový laserový přístroj 

     Pascal. Je používán hlavně při ošetření rozsáhlých komplikací diabetu. Tento přístroj bude 

     sloužit nejen pacientům z Karlovarského kraje, ale také lidem z okresů Tachov a 

     Chomutov. 

     Těsně na přelomu roku 2008 a 2009 byl dobudován centrální příjem pacientů, který byl 

     umístěn do spojovací chodby dvou pavilonů.Centrálním příjmem budou procházet všichni 

     pacienti, lékaři zde budou schopni poskytnout akutní péči pacientům přiváženým sanitkou 

     a bez zbytečného převážení provést rychlou a kvalitní diagnostiku. 

     Výše uvedená modernizace nemocnici stála témeř 30 milionů korun. Sokolovská radnice 

     potěšila nemocnici vánočním dárkem. Za poskytnutou dvoumilionovou dotaci bylo zakou- 

     peno osmdesát polohovacích lůžek vč.příslušenství na oddělení neurologie. 

     1. června, tedy na Den dětí, byl v sokolovské nemocnici uveden do provozu babybox. 

     Jedná se o deváté zařízení v republice. Za období tří let, kdy jednotlivé babyboxy vzni- 

     kaly,  bylo již zachráněno v republice dvanáct děťátek. Sokolovská nemocnice se k tomuto 

     kroku  rozhodla poté, co v jejích prostorách byli v roce 2003 a 2007 nalezeni dva opuštění 

     chlapečkové. 

     Sokolovský babybox je jediný v celých západních Čechách. 

 

     Různé ze zdravotní a sociální sféry, z činnosti církví a ostatních sdružení 



 

    - Téměř katastrofální situace nastala v zubním lékařství ve městě. Žádný ze zubařů 

       nepřijímá nové pacienty. Zajištěna je pouze akutní péče, kterou lékař nemůže odříci. A 

       tak řada občanů Sokolova dojíždí např. do Chebu, kde mohou se svým problémem uspět 

       u tří zubních lékařů. 

 

     - Dokladem toho, že se situace v zubním lékařství může ještě zhoršit, je stomatolog 

       MUDr. Hugo Schubert. Ve svých 75i letech dosáhl padesáti let působení na jednom místě 

       - na sokolovské  poliklinice. Do Sokolova přišel v roce 1958 po absolutoriu na Univer- 

        zitě Karlově a v Sokolově  našel svůj nový domov.  

        Důchodovému věku se však v Sokolově přibližuje i několik dalších stomatologů.  Již 

        nyní jich v celé České republice chybí několik stovek. Mladá  generace však není  

        v dohlednu!!!  

        Podle předpovědí kritický stav nastane v roce 2020! 

 

      - Do smutných statistik se zapsalo v tomto roce také město Sokolov. Medinkokovému 

        onemocnění zde podlehla pětiletá holčička 

   

     - Stávka odborů, vyhlášená na den 24. června 2008, nenašla v našem městě zásadní oporu. 

       Nedotkla se ani dopravy, ani zdravotnictví, ani školství. Byla pojata pouze symbolicky. 

     - Také občané města Sokolova se zapojili do celonárodní charitativní sbírky Bílá pastelka. 

       Výtěžek byl použit na financování výukových programů pro nevidomé a slabozraké. 

        Stejně tak není přehlížena sbírka občanského sdružení Život dětem s akcí Srdíčkový 

        den, nebo Tříkrálová sbírka. I tyto sbírky putují na humanitární účely. 

 

     - V Sokolovské knihovně proběhl seminář týkající se pracovního uplatnění zrakově 

        postižených  občanů. Připraven byl sokolovskou pobočkou společnosti TyfloCentrum 

        Karlovy Vary. 

 

     - Sokolovská radnice zpřísnila pravidla pro přidělování bytů starým a nemocným lidem  

        v  Domech  s pečovatelskou službou. Noví klienti získají nájemní smlouvy na dobu 

       dvou  let.  Pokud po tu dobu nebudou využívat služby pečovatelské služby, bude jim 

       zvýšeno nájemné  na běžnou úroveň. 

 

      - O podpoře personálního rozvoje nemocnice městem Sokolov svědčí přidělení tří 

        městských  bytových jednotek  novým pracovníkům nemocnice - lékařskému manžel- 

        skému páru, lékaři a  zdravotní sestře. 

 

      - Občanské sdružení pro probaci a mediaci v justici zrealizovalo dlouhodobý program 

         pomoci mladistvým s kriminálním chováním. Byl organizován pro klienty ve věku 15 

        až 18 let.  Jeho cílem byla výchova mladistvých delikventů. 

 

      - Baby klub Robinson nabídl v Sokolově seminář první pomoci pro maminky a tatínky, 

         kteří  chtějí být dobře připraveni na situaci, kdy by jejich včasný zásah mohl rozhodnout 

        o životě  jejich dítěte. 

         Další zajímavou aktivitou je výuka znakové řeči pro batolata a besedy nastávajících 

         maminek s gynekoložkou. 

         V tomto zařízení proběhlo měření zraku předškolních dětí speciálním přístrojem. 

         Stejné vyšetření proběhlo ve všech mateřských školách ve městě. Bylo při nich vyšet- 

          řeno 520 dětí. 

 

      - V sokolovském kapucínském klášteře byla předána ocenění bezpříspěvkovým dárcům 

         krve.  Bronzovou Jánského plaketu  převzalo přes devadesát dárců, stříbrných plaket 

         bylo uděleno šedesát šest, zlatých  plaket dvacet šest. 

 

      - Běh duhové naděje, pokračovatel Běhu Terryho Foxe, přivítal letos v Sokolově celkem 

        dvě stovky účastníků. Na onkologický výzkum tak za desetileté období putovalo ze 

        Sokolova více než 150 tisíc korun, akci podpořilo přes deset tisíc účastníků. 

 

      - Také diabetes, zatím nevyléčitelná nemoc  postihující přes deset procent populace, 

         nenechává  sokolovské občany v klidu. Sokolovská pobočka Svazu diabetiků ČR  

         v Sokolově uskutečnila  manifestační pochod proti diabetu. 

 



      - Růžový autobus - symbol akce Růžová jízda proti rakovině prsu zavítal také do Soko- 

         lova.  Jedná se o preventivní akci, při níž společnost Avon Cosmetics rozdává 200koru- 

         nové poukázky na screeningové vyšetření prsů. Akci je přítomen také lékař z nejbliž- 

         šího mammografického  pracoviště, který je připraven zodpovídat dotazy žen k dané 

         problematice. 

   

     - V listopadu proběhl v Sokolově již pátý ročník čtyřdenní Kataraktové školy očních 

        lékařů. Akci  pořádalo oční oddělení sokolovské nemocnice. Začínající oční chirurgové 

       se na tomto semináři učili operovat šedý zákal. 

 

     - I v letošním roce byla  sokolovskou  nemocnicí pořádána kampaň 30 dní proti centrální 

        mozkové příhodě. Zájemci při ní byli na neurologickém oddělení nemocnice informo- 

        váni o příznacích tohoto onemocnění, seznámeni s prevencí, mohli si nechat zhodnotit 

        základní  tělesné parametry a nechat si vyhodnotit případné riziko CMP  

 

     - Dětské pacienty v sokolovské nemocnici navštívili se svým divadelním představením 

        zdravotní  klauni Lukáš Houdek a Petra Lustigová z občanského sdružení Zdravotní 

        klaun. 

 

     - Soukromá realitní společnost 1. Krajská s.r.o. věnovala dětskému oddělení sokolovské 

       nemocnice částku 20 tisíc korun, za něž byl vybudován anténní rozvod. Díky němu 

       mohou  malí pacienti sledovat kvalitně televizní programy. 

 

     - Po zavedení regulačních poplatků za hospitalizaci dluží za jediný rok pacienti soko- 

       lovské  nemocnici přes milion korun. Podáno bylo několik set žalob, protože nemocnici 

       za neuplatnění poplatku hrozí finanční postih. 

 

     - Do stejné situace se dostává sokolovská protialkoholní záchytná stanice, která je jediným 

       zařízením tohoto typu v kraji. Vzniklá dvoumilionová ztráta je důsledkem těžké vyma- 

       hatelnosti   poplatků od klientů zařízení.Současná kapacita zařízení je 5 osob, za před- 

       chozí rok se zde vystřídalo 498 lidí. Daří se však vybrat pouze čtvrtina toho, co by pa- 

       cienti měli uhradit. Cena pobytu  a ošetření činí 3 230 korun a několik set za odvoz 

       sanitkou. Jde tedy o velmi luxusní hotel!!! 

 

     - V Rekreačním táboře Svatošské Skály se uskutečnil letní výchovně rekreační tábor pro 

       děti ohrožené sociálním vyloučením. Zúčastnilo se ho 27 dětí ve věku 6 až 15 let.  

       V převážné většině děti tento tábor absolvovaly bezplatně, protože pocházejí z rodin, 

       kterým je vyplácena  dávka pomoci v hmotné nouzi. Financování zajistilo město 

       Sokolov. 

 

      - Pravoslavná církev si připomněla padesát let od vzniku zdejší farnosti. Duchovní 

        správce  při této příležitosti uvedl, že ne vždy se mohly bohoslužby konat v kapli 

        Nejsvětější Trojice.  Tato za minulého režimu sloužila jako sklad olejů pro čerpací 

        stanici a pravoslavní věřící  navštěvovali se souhlasem evangelické církve jejich kostel u 

        řeky Ohře. 

 

      - K lidem, které přitahuje buddhistické náboženství, si hledá cestu sdružení Diamantové 

       cesty linie Karma Kagju. které bylo zaregistrováno Ministerstvem kultury ČR jako 

       oficiální náboženská společnost. První přednáška tohoto sdružení proběhla v malém 

        salonku  Městského domu kultury v listopadu tohoto roku. 

 

      - Čtyřicáté narozeniny sboru Církve adventistů sedmého dne oslavili jeho členové 

        společně s pamětníky a kazateli. Sbor v Sokolově vznikl v roce 1968, kdy věřící ze 

        Sokolovska a  Chebska založili vlastní společenství. Jedním z předních protagonistů  

        v Sokolově je ThMgr. Jiří  Bauer, bývalý farář sboru husitské církve, kde se advenstisté 

        původně scházeli. 

 

      - V lednu se opět konala výroční schůze Svazu bojovníků za svobodu.Členská základna 

         tohoto sdružení se povážlivě tenčí, průměrný věk členů je 87 let. Nově mohou být ve 

         svazu  nejen přímí účastníci války, ale také pozůstalí a legionáři. Výroční schůze se 

         pravidelně  zúčastňují zástupci měst regionu, bez jejichž finanční pomoci by tato orga- 

         nizace nebyla  schopna zajišťovat svoji činnost. 

 



Prevence kriminality 

                Výsledkem dlouhodobé spolupráce vedení města Sokolov, městské policie a Policie 

      ČR  je zpracovaný projekt Bezpečné město.  Jeho cílem je zkoordinovat činnost všech 

      zainteresovaných stran k lepšímu zajištění bezpečnosti občanů ve městě. Projekt zahrnuje 

      několik etap,  jeho realizace je závislá hlavně na zajištění finančního pokrytí materiálních 

      a personálních potřeb. A to bude úkol pro městský rozpočet v následujících letech. 

      Do tohoto projektu patří také rozdělení města na 9 bezpečnostních částí s konkrétně 

      stanoveným personálním obsazením. Odtud používaný název "můj policista". 

      Že je potřeba v boji proti vandalismu přitvrdit potvrzuje i samotné vedení města. Vyhlá- 

      silo neúprosný boj proti sprejerům, kteří neváhají pomalovat nové fasády domů, výlohy, 

      automobily,  nebo i kapli, veřejné osvětlení a označení stezky pro pěší. Vrcholem vandal- 

      ství jsou zcela  zničené čerstvě vysazené stromy v nové lipové aleji u lesoparku Bohemie 

      a kompletní zničení  informačních tabulí na botanické stezce v Husových sadech. Jen tyto 

      dvě zrůdnosti přišly město  Sokolov na 80 tisíc korun, za něž mohlo být pořízeno cokoliv 

      jiného. 

      Radní města proto rozhodli, že budou vyplácet až tisícikorunovou odměnu tomu, kdo 

      podá  informace přímo vedoucí k objasnění přestupku nebo trestnému činu, kterým byla 

      městu způsobena  škoda  na jeho majetku. 

      Dalším velkým problémem, který se rozhodla razantněji řešit Městská police Sokolov je 

      nárůst  autovraků, kterých neúnosně přibývá na celém území města. Fotografie těchto aut 

      jsou umístěny  na internetových stránkách města Sokolova. 

 

     Policie ČR 

        -  Obvodní oddělení Sokolov- město získalo první místo v soutěži Cena nejlepší praxe. 

        Opakovaným průzkumem bylo zjištěno, že během posledních dvou let se zlepšila 

        komunikace  mezi policií a občany, že se zlepšil pohled občanů na policejní práci a 

        strážce zákona. I nadále  nejčastějším přáním občanů zůstává větší počet pěších policistů 

        v ulicích. 

 

     -  Svoji práci předvedli policisté na letošním ročníku Dne s Policíí České republiky. 

        Představila se  i pořádková a dopravní policie, zásahová jednotka s vrtulníkem, pyro- 

        technici, psovodi a četníci. Součástí akce byl také koncert Hudby Hradní stráže a Policie 

        ČR a ukázky bojových sportů. 

 

      - Mezi republikovou elitu patří pětiletý policejní vlčák Pagan a jeho psovod, policista 

        Václav   Petrášek. V letošním roce obsadili na mistrovství České republiky 11. místo, 

        zvítězili na  závodech O pohár policejního prezidenta Severozápadního Saska ve městě 

        Zwickau.  Oba policejní kamarádi již vypátrali několik pachatelů. 

 

       - Uskutečnilo se již druhé přátelské fotbalové utkání mezi policisty obvodního oddělení 

         Sokolov  a vietnamskými spoluobčany z regionu. Výtěžek ze vstupného byl předán 

        dětskému oddělení  sokolovské nemocnice. 

 

       Z trestných událostí 

      - V lesoparku v Sokolově byla nalezena zavražděná dvacetiletá Irena Dominguezová. 

        Zatím  nebyl zjištěn pachatel. 

 

     -  Následkem neopatrnosti při výrobě drog došlo k požáru v panelovém bytě na sídlišti 

        Vítězná.  Policie označila tuto skutečnost jako trestný čin obecného ohrožení. Byl zcela 

        zdemolován  jednopokojový byt, nikdo z nájemníků nebyl zraněn. 

 

    -  Ve městě se objevili falešní instalatéři, kteří pracují ve trojici a pod záminkou kontroly 

        stoupaček vnikají hlavně do bytů seniorů.  

        Ve dvojici zase pracují dvě podvodnice, které vstupují do bytů seniorů pod záminkou 

        ohlášení  zvýšení důchodu. Jednu důvěřivou důchodkyni  se jim  podařilo okrást o 50 

        tisíc korun. 

 

    -   O loupež na poště v ulici K. H. Borovského se pokusil dvaačtyřicetiletý muž, který 

        požadoval  peníze pod pohrůžkou odpálení bomby. Po minutovém ultimátu, kdy pra- 

        covnice pošty peníze  odmítly vydat, lupič z pošty odešel. Necelou hodinu poté byl 

        zadržen policisty. 

 

     -  Relativně úspěšný byl lupič, který si za pomoci pistole vynutil u přepážky pobočky GE 



        Money  Bank hotovost. Pracovnici banky se podařilo k hotovosti přidat i identifikační 

        barvu, která  bankovky do několika minut znehodnotila. Po tomto zjištění lupič peníze 

        odhodil a rozhodl se uspět v pobočce Komerční banky. 

        Tam se ale polekal ochranky a utekl. To již ale byla sokolovská policie v pohotovosti a 

         po dvaceti minutách od první loupeže byl pachatel  zadržen. 

 

     - Redakce Sokolovského deníku byla po noční návštěvě zloděje chudší o čtyři notebooky,  

        počítač, tiskárnu a pokladničku se sedmi tisíci korun. 

 

      - Ve sklepním bytě v Sokolově policie objevila malou výrobnu drog. Obviněného muže 

        nyní čeká několikaletý trest za nedovolenou výrobu a držení omamných a psychotrop- 

        ních látek a jedů. 

 

      - Vykázáním z bytu vyřešili policisté v Sokolově již dvanáctého násilníka, který tero- 

        rizoval  svoji partnerku. Případ policie řešila ve spolupráci s pracovníky Intervenčního 

        centra Sokolov. 

 

      - V Dělnické ulici neznámý pachatel odnesl z rodinného domu sbírku mincí Českoslo- 

        venské,  České a Slovenské republiky od roku 1919 do roku 2007. Sběrateli vznikla 

        nevyčíslitelná  škoda. Kromě toho také zmizely šperky, hodinky, DVD přehrávač, 

        mobilní telefon a LCD  monitor. 

        Lupiče se zatím nepodařilo policii najít, našla se však anonymní občanka města, které 

        se okradeného muže zželelo a nabídla  mu část rodinné sbírky. 

 

      - Úspěšní byli sokolovští policisté, když se jim podařilo dvěma okradeným ženám  

        v supermarketu předat peněženky ještě dříve, než samy zjistily jejich zmizení. Zloděje 

        měli policisté vytipovaného již z dřívějších krádeží. 

 

      - V únoru se stal středem zájmu útěk vězně ze sokolovského Léčebně preventivního  

        zařízení. Eskortu, která vězně Pavla Němečka doprovázela, přepadl jeho komplic. 

        Ačkoliv byl komplic ozbrojen, obešel se tento incident bez střelby. Přestože byla 

        ihned vydána všechna možná nařízení a realizována opatření k jejich dopadení, oba 

        pachatelé zatím unikají trestu. 

     

    

Zajímavé sportovní události 

     - V prostorách u 3. ZŠ Sokolov vzniklo další hřiště s umělým povrchem třetí generace. 

        Minihřiště s klasickými futsalovými rozměry spadá do akce výstavby minihřišť 

        Grassroots  2008, na které grantem přispěl Českomoravský fotbalový svaz. Finančně se 

        podílel majitel klubu Sokolovská uhelná a.s., město Sokolov a Karlovarský kraj. 

 

      - Tělovýchovná jednota Baník Sokolov slavila 60 let od svého založení. V kapucínském 

         klášteře  byli oceněni bývalí i současní sportovci jednoty. 

        Sluší se zde uvést jména několika legend, které proslavily sokolovský sport. Atlet 

        Miloslav Zítka, atletka Štěpánka Suchá, rozená Sokolová, boxeři Jaroslav Šlajs a Štefan 

        Kovačič,  vzpěrači Jan Cihla, Miroslav Kubinec a Roman Polom, volejbalista  Ing. Josef 

        Novotný,  současný  hejtman našeho kraje. 

        Pocta byla vzdána také zasloužilým členům, kteří stáli u samotného zrodu Baníku. 

        Ocenění  převzal Mikuláš Rajda - cyklistika, Ing. Karel Šulc a Libuše Nosková  - ASPV, 

        Josef Bek, Ing. Oldřich Dvořák - fotbal, Jaroslav Částka - lední hokej, MUDr. Jiří Krotil 

         - volejbal, Robert  Mašek -  turistika. 

         Dalších 25 oceněných sportovců, lékařů, masérů a funkcionářů neuvádím jmenovitě. Ve  

         většině případů se s jejich jmény setkáme dále v textu u jednotlivých sportů. 

 

       - V anketě o titul nejlepšího sportovce kraje za rok 2007 byl v dubnu vyhlášen v kategorii 

         dospělí -    jednotlivci Lukáš Cibulka z oddílu vzpírání TJ Baník Sokolov. 

         Sportovní legendou byl vyhlášen někdejší úspěšný boxer a nyní funkcionář TJ Baník 

         Sokolov  Štefan Kovačič. 

 

       - Ve Velké ceně Sokolova v kategorii žen, juniorek a dorostu zvítězila střelkyně SKP 

         UNITOP  Jana Lorencová. Stříbrnou medaili získala rovněž domácí Eva Polívková. Ta 

         vystřílela   v celostátních přeborech Vězeňské služby v Českých Budějovicích první 

         místo a stala se tak  přeborníkem ČR ve střelbě z pistole a ze samopalu. 



         Jana Lorencová se svými úspěchy přibližuje běžkyni Ivaně Sekyrové. Na mezinárodním  

         závodě Grand  Prix Plzeň  zvítězila a utvořila si další osobní rekord. Zajistila si tak 

         účast na  mistrovství Evropy juniorů, kde o jediný bod nedosáhla na první příčku. Vždy 

         na prvním  místě se umístila ve  2. a 3. kole Českého poháru v Plzni, na mistrovství 

         Slovenska, celkově  vyhrála Západočeský pohár, stejně dobře uspěla ve 4. kole Českého 

         poháru v Brně. Zvítězila rovněž v kategorii juniorek na Mistrovství ČR v Plzni - 

         Lobzích 

 

       - Šachový oddíl Baníku Hexion Sokolov zabodoval na 9. ročníku Jarního turnaje mlá- 

         deže. Mladší žák  Petr Hladký obsadil první místo, druhý byl rovněž domácí Zdeněk 

         Lipták. 

 

       -  Adéla Doležalová, dvanáctiletá sportovní gymnastka, svěřenkyně trenéra Viktora 

          Mráčka  reprezentovala Sokolov na XVIII. mezinárodním přátelském festivalu ve 

          sportovní gymnastice a ve velké konkurenci německých závodnic získala celkovou 

          čtyřiadvacátou příčku. Její  umístění bylo nejlepším z českých závodnic. 

 

       - Nejúspěšnějším závodníkem sedmého ročníku Národního poháru mládeže v Kyokushin 

          karate se stal Tomáš Šajánek, který vyhrál nejen svoji kategorii, ale i zvláštní cenu 

          prezidenta AKO  Jiřího Žofčína pro nejlepšího technika turnaje. Tomáš je členem klubu 

          Mas. Oyamas  Shinkyokushin Kamikaze.karate DO Sokolov. 

 

       - Druhý ročník turnaje v plnokontaktním karate O pohár ředitele Okresního ředitelství 

         Policie  České republiky v Sokolově byl plně v režii sokolovských policistů. Jakub 

         Sýkora, Jiří Košař a Daniel Kuhrt zvítězili ve svých kategoriích. 

 

      -  Šestnácté mistrovství oblasti západní Čechy v silovém trojboji vyhrála sokolovská 

         Vendula  Hrubá, když na druhém místě nechala druhou z rodinného klanu Hrubých, 

          Petru. Nedařilo se  tentokrát jejich otci Petru Hrubému st. 

 

      - V šestém ročníku Velké ceny Sokolova v benčpresu v kategorii muži nad 80 kg zvítězil 

         sokolovský David Kovalík 

 

      -  Stejně jako v loňském roce zaznamenali vzpěrači TJ Baník Sokolov řadu úspěchů. 

         Svými výkony v průběhu roku potvrdili své prvenství v I. lize. Vyrovnanými výkony  

         k celkovému vítězství přispěli borci Lukáš Cibulka, Libor Wälzer, Vlastimil Klímek, ale 

         i Antonín Sufčák, či junior František Bečka a starší žáci Jiří Sliško, Aleš Hrubý a Sebas- 

         tian Honzajk. O této mladé generaci ještě určitě v budoucnosti uslyšíme. 

         Za zmínku jistě stojí výkon veterána Miroslava Kubince, který vybojoval zlato na 

         Mistrovství světa vzpěračských veteránů na řeckém ostrově Kefalonia . Dalším jeho 

         úspěchem byl  v pořadí již třetí titul mistra Evropy, který získal na ME masters  

         v Bohumíně. 

 

      - Také sokolovští boxeři v tomto roce nelenili. Kadet Václav Hejda se stal mistrem 

         republiky. Další z rodu Hejdů, Karel a René zvítězili ve svých váhových kategoriích  

         v galavečeru boxu v Plzni. Všichni tři Hejdové bodovali v každé soutěži, která v boxu 

         v republice proběhla.  

         V německém Oelsnitz se k nim přidal také Lukáš Havlena. Rovněž v Aachenu na 

         mezinárodním turnaji bratři  Václav  a Karel Hejdovi získali stříbro , Lukáš Havlena 

         bronz. 

 

      - I za rok 2008 jsem nejvíce materiálu pro zápis do kroniky nasbírala o první dámě 

        sokolovské atletiky Ivaně Sekyrové. 

        Zmíním některé její úspěchy: potřetí se stala mistryní republiky v  půlmaratonu, na 

        patnáctce  v Lounech doběhla na patnáctém pořadí jako první z žen, stala se vítězkou 

       desetiboje na  mítinku v Sokolově, na Mistrovství světa masters v běhu do vrchu se stala 

        vícemistryní.  V tradičním silničním běžeckém závodě v Žebráku si doběhla pro 

        stříbrnou medaili, zvítězila  na Mistrovství České republiky v běhu na 3000 m překážek  

        v Táboře. Na Mistrovství Evropy  v běhu do vrchu v Zell am Harmersbachu se stala 

        nejúspěšnější členkou české seniorské  výpravy svým čtrnáctým místem. Sezonu 

        zakončila Ivana Sekyrová bronzovou medailí na  nejslavnějším běžeckém závodě 

        Běchovice - Praha. 

        V Lize běžců Karlovarska a Sokolovska získala Ivana Sekyrová první příčku v kategorii 



         žen  nad 35 let. 

        Ocenění si tato atletka získává i za svoji trenérskou činnost. V běžeckých disciplínách se 

         začíná prosazovat její svěřenkyně, mladší žákyně Petra Habalová. Tato atletka zvítězila 

         v atletickém tunelu při posledním turnaji v běhu na 50 m. 

 

       - Dalším úspěšným borcem AK Sokolov je Jan Sokol, který v konečném pořadí Ligy 

         běžců  Karlovarska a Sokolovska obsadil první místo v kategorii mužů do 39 let.Stal se 

 

         také mistrem kraje v triatlonu, obsadil druhou příčku Únorového přespolního běhu  

         v Sokolově, zvítězil na 6. ročníku Vánočního běhu ve Františkových Lázních. 

 

       - Za zmínku jistě stojí i výsledky sokolovských orientačních běžců. Nejvýrazněji se  

         v tomto roce  prosazoval zástupce mužské elity Karel Rambousek, dobrou formu 

          potvrdily dorostenky  Bára  Beranová,  Eliška Brožová a Tereza Uhlíková. 

 

      - Velmi úspěšní byli v tomto roce Ludvík Killinger mladší i starší z CYKLO TEAMu 

         KILLI.  Titul mistr České republiky v časovce jednotlivců obhájil Killinger st., 

         Killinger ml. si dojel  pro 6. místo. 

         Z Mistrovství České republiky amatérských jezdců přivezl Killinger st. stříbrnou 

         medaili  za svou jízdu v časovce. Na Mistrovství Evropy Masters se umístil senior na 

         čtvrtém, junior na 18. místě. Ani na Mistrovství světa Masters  Ludvík Killinger st.  

         v silné konkurenci nezkla mal, když dojel na 11. místě v časovce jednotlivců. 

         V závodech horských kol byl úspěšný v kategorii veteráni I. Tomáš Makoň z MCB 

         Sokolov. 

 

      - Muži Golf Clubu Sokolov obsadili druhé místo v soutěžích České golfové federace. 

         Zajímavou akcí golfistů byl druhý golfový turnaj pořádaný Nadací Leontinka a názvem 

         Golf  pro Leontinku 2008. Výtěžek této akce zůstává v Sokolově a je určen na podporu 

         dětí a studentů se zrakovým postižením. 

 

      - Na vodní nádrži Michal proběhlo triatlonové klání, Velká cena Sokolova. Vítězem 

         Mistrovství ČR v Sokolově se stal olympionik z Pekingu, Filip Ospaly. Sokolovský Jan 

         Sokol si svým  dobrým výkonem v běhu zajistil 13. místo. 

 

      -  Plavkyně Sarah Kastlová se stala mistryní ČR, když zvítězila v disciplíně 100 m prsa na 

         letním mistrovství v Ústí nad Labem. Na zimním mistrovství konaném v našem 

         plaveckém  bazénu získala dvakrát bronz. 

 

      - Úspěchy slaví i sokolovská ASPV, za níž bodovala  na krasobruslařském klání Lucie 

         Jurčová. Vyhrála v kategorii přípravka mladší. V kategorii přípravka starší získala 

         stříbro krasobruslařka  Jaroslava Francisková..Obě děvčata si odnesla stříbrnou a 

         bronzovou medaili také ze Sokolovského kahanu. 

 

      - Také stolní tenis má zástupce, kteří vzorně reprezentují Sokolov. Jsou z oddílu stolního 

         tenisu TJ Baník Sokolov. Okresnímu a krajskému přeboru vévodí Kristýna  a Pavla 

         Illesová.  V dorostencích je na předních příčkách turnajů Tomáš Skála. Muže úspěšně 

          za Baník Sokolov  reprezentují Ladislav Paprštein a Miroslav Choděra.  

 

      - V dubnu odstartoval v sokolovském bazénu již sedmý ročník plaveckého závodu 

         Pohárek  2008.  Tohoto závodu, který je určen tělesně postiženým plavcům, se zúčast- 

         nila zhrub stovka  plavců, zástupců devíti klubů z celé České republiky. Závod proběhl 

         pod mottem Není  malých plavců, jsou jen malé plavky. Motivací pro závodníky byla 

         účast bronzové medailistky z posledního mistrovství světa Kateřiny Liškové. 

         

 

Partnerské vztahy 

                    Spolupráce partnerských měst Sokolov - Saalfeld - Schwandorf probíhá na vysoké 

      úrovni. Společné akce jsou plánovány na celý rok dopředu, město Sokolov velmi aktivně 

      zastupuje komise pro vnější vztahy. Jak lze vyčíst ze zápisů této komise, uskutečnila se  

      v průběhu  roku 2008 celá řada velmi zajímavých sportovních soutěží, ale také kulturních 

      a společenských akcí. Řada akcí proběhla v samostatné režii mateřských, základních i 

      středních škol, velmi aktivní byla také TJ Baník Sokolov. 

      Uvádím v tomto zápise zajímavé akce, které byly zajímavé pro sokolovskou veřejnost: 



 

     - Premiérovou akcí byl fotbalový turnaj seniorů  pořádaný KMK Fortuna Sokolov na 

        umělém  trávníku v areálu Správy sportovních zařízení s.r.o. Sokolov. Zvítězilo mužstvo 

        města Sokolov,  partnerské družstvo ze Schwandorfu obsadilo čtvrté místo 

      

     - Šestý ročník Běhu přátelství partnerských měst Sokolova a Schwandorfu odstartoval na 

        lehkoatletickém stadionu v Sokolově. Na startu stála naše nejlepší běžkyně Ivana 

       Sekyrová a   běžci ze sokolovských sportovních klubů, v čele se starostou města Sokolo- 

        va. Stejně jako před  dvěma lety bylo cílem město Schwandorf. 

 

      -  Proběhly dvě výstavy s názvem Fotografické setkání. V Městském domě kultury to byla 

         společná soutěžní putovní výstava sdružení G 7 s názvem Fascinace fotografií a ve 

         výstavní  síni sokolovského zámku výstava FOS Sokolov a tří fotoklubů ze Schwandor- 

         fu.  Sdružení G 7 se letos v Sokolově sešlo již podeváté. Jedná se o sdružení FOS Soko- 

         lov a  fotoklubů z devíti německých měst, mezi nimiž jsou i města Saalfeld a Schwan- 

        dorf. 

 

      - Zástupci města Sokolova se zúčastnili oslav 800 let města Saalfeld a červencových 

        slavností ve Schwandorfu. Při těchto oslavách město Sokolov reprezentovala hudební 

         formace ze  Základní umělecké školy v Sokolově se skupinou Impuls. 

         Na oplátku přijely delegace obou měst na oslavy Hornického dne v Sokolově. 

 

                                                            Zaměstnanost, zaměstnavatelé 

      - Hexion Specialty Chemicals, a.s. byla v tradiční anketě Zaměstnavatel regionu 2008 

        vyhlášena vítězem. Stalo se tak rozhodnutím odborné a laické poroty, která hodnotila  

        řadu kritérií. Šlo např. o úroveň personálních procesů, stabilizaci pracovních sil, benefity 

        pro zaměstnance. Celkový počet zaměstnanců v tomto roce činil 500 osob. 

        Velmi dobře v této společnosti funguje Klub důchodců, který v tomto roce  oslavil čtyři 

        desítky let své činnosti. Při svém vzniku v roce 1968 bylo v  klubu evidováno 38 

        důchodců,  dnes jich má klub přes 130. Klub důchodcům nabízí zábavu, poučení a 

         udržení kontaktů  s jejich bývalým pracovním prostředím. Nabízí v průběhu roku 

         rekreační pobyty, sportovní akce, kulturní akce. Klub je zčásti financován samotnými 

        důchodci, na činnost však přispívá  také podnikový výbor PR ECHO Hexion Specialty 

        Chemicals,  a někdy také  Karlovarský kraj. Město Sokolov  přispívá prostřednictvím 

        sdružení Slaměnka. 

        Prvním předsedou klubu byl pan Václav Vrabec, současným předsedou je pan Miloš 

        Sláma. 

 

      - Sokolovská uhelná a.s. zůstala i přes světovou hospodářskou krizi jednou ze stabilních 

        opor  ekonomiky našeho kraje. Cituji slova představitelů této společnosti. A hovoří o 

        tom i známá  čísla o výsledcích jejího ročního hospodaření, ale také spokojenost 

        zaměstnanců. Průměrná  mzda v této společnosti přesahuje celonárodní průměr, zaměst- 

        nanci pobírají řadu výhod,  zejména prostředky z osobního sociálního fondu na závodní 

        stravovávní, rekreaci, rehabilitaci, kulturní a sportovní činnost, vzdělávání a zdravotní 

        péči. Nezanedbatelný je také příspěvek na penzijní připojištění. 

        Společnost celkem zaměstnávala v tomto roce v průměru 4 673 zaměstnanců. 

        Nejvyšší hornická vyznamenání, medaile Jiřího Agricoly,  letos obdrželi tři pracovníci 

        této  společnosti. Byli to bývalí generální ředitelé HDB František Novotný a Josef Kroha 

        a  bývalý vedoucí závodu Jiří Petr Zuleger. 

        Sluší se zde zachytit i některé klíčové okamžiku společnosti: 

        - v polovině roku bylo ukončeno čerpání vod z bývalého lomu Medard. Jedná se o 

          poslední okamžiky před vznikem jezera mezi Sokolovem a Habartovem 

        - koupaliště v areálu bývalého lomu Michal bylo obohaceno o další atrakce. Stává se tak 

          rájem pro občany z blízkého okolí 

        - pokles objemu emisí zaznamenal nejvyšších hodnot za celou dobu historie firmy. O 

          měření se stará speciální měřící vůz provozovaný firemními laboratořemi 

        - díky finanční podpoře firmy přezimují druholigoví fotbalisté Baníku Sokolov na šesté 

           příčce 

        - zajímavý rok má za sebou dceřiná společnost Golf Sokolov. Na jejím hřišti letos pro- 

          běhla řada zajímavých turnajů 

        - také hokejisté HC Energie Karlovy Vary,  hrající s logem Sokolovské uhelné na prsou, 

          by  bez finanční podpory této akciové společnosti nevybojovali v sezoně 2007/08 titul 

           vicemistrů extraligy 



        - že k dobývání a zpracování uhlí patří i chov krav svědčí skutečnost, že k významným 

          aktivitám  této společnosti patří také chov krav plemene charolais. Do stájí ve Starém 

          Sedle přivedlo  světové setkání chovatelů těchto krav specialisty na chov ze všech 

           kontinentů 

        - jako jediná v kraji získala mazinárodní autorizaci v oblasti svařování kovů Svářečská 

          škola  Sokolovské uhelné 

        - na území o rozloze 97 hektarů v areálu bývalého lomu Silvestr začaly rekultivační 

          práce,  které odstartovaly vznik lesoparku v těsné blízkosi města Sokolova. Na 

          rekultivační práce má navazovat řada nástaveb tak, aby zde do roku 2017 vznikl areál 

          pro příměstskou  rekreaci. 

 

      -  Firma Wieland Electric, s.r.o., sídlící v bývalé budově skladů v Nádražní ulici,  

         v letošním  roce dokončila opravy budovy. Budova s novými okny a  žlutou fasádou se 

         zeleným  lemováním se stala dominantou při vjezdu do Sokolova směrem od Kraslic. 

         Nejde však jen o  hezký kabát.  V této firmě, která je součástí německé firmy Wieland 

         Holding GmbH, našla práci čtyřstovka  zaměstnanců na trvalý pracovní poměr, další 

         téměř tři stovky lidí si sem jezdí pro domácí  práci. Hezké pracovní prostředí zde lze 

         shlédnout každoročně při dni otevřených dveří. 

 

       - Za zmínku stojí úspěch sokolovské telekomunikační společnosti HSF. Ta  společně  

         s dalšími  firmami z Malty, Polska a Německa bude vyvíjet automatický dohled nad 

         kritickými místy  námořních hranic Evropské unie.  

 

       - Nezaměstanost ve městě se v průběhu roku pohybovala do 10 %. K poslednímu dni 

          roku  činila 8,65 %. 

 

       - Sokolovská bytová s.r.o. Sokolov 

         Již třetím rokem je tato společnost zatížena mankem, které bylo ve výši 8,5 milionu 

         zjištěno  při mimořádné inventuře pokladny v květnu roku 2006. Tehdy prokurista 

         společnosti  Ing. Karel Rambousek nařídil tuto inventuru, když mu nebylo předloženo 

         vyúčtování v řádném  termínu. Zjištění bylo tragické. Pokladní Blanka Prokešová 

         utekla z pracoviště a několik dnů  byla nezvěstná. Poté  vinu sváděla na svého nadříze- 

         ného, hlavního ekonoma Václav Pursche.  Ten si měl u ní v pokladně pravidelně půj- 

         čovat různé finanční částky, které však vracel,  poslední ve výši 4,5 milionu však již 

         nevrátil. Kam se poděl zbytek schodku, nikdo neumí  vysvětlit. Stejný scénář výpovědí, 

         tedy svalování viny na Pursche a Purchovo mlčení a obviňování Prokešové ze lži, 

         probíhal u Okresního soudu v Sokolově, kde nebyl případ uzavřen. 

         Rozhodnutím Vrchního soudu byl pro výši škody případ předán Krajskému soudu  

         v Plzni. Ten za zpronevěru osmi milionů odsoudil Blanku Prokešovou na tři a půl roku 

         odnětí svobody,  Václava Pursche na čtyři roky. Nyní se čeká na projednání u odvo- 

         lacího soudu.  

         S výsledkem Vás v kronice seznámím po nabytí moci v letech příštích. 

                       

Ostatní zajímavosti 

     - Také letošní rok má své magické sňatkové datum. Je jím 8. 8. 2008. V letošním 

        roce toto datum přilákalo čtyři novomanželské páry. Důvodem prý byla prognóza 

        numeroložky, že osmičky přinesou užitek spíše v ohledu finančních a obchodních 

        transakcí. A to v čase finanční ekonomické krize není zanedbatelné! 

    

     - Šestaosmdesátiletá Vlasta a její o tři roky starší  manžel Václav Němec v letošním roce 

       oslavili 68. výročí svatby. Vychovali tři děti, mají šest vnoučat a sedm pravnoučat. 

       Celý život přijímali události kolem sebe tak, jak přišly. Jen na válku vzpomínají 

       neradi a dnes je trápí hlavně zdražování léků a zdravotní péče. I zde však nemyslí 

       na sebe, oni se mohou spolehnout na své děti. Je jim však líto těch seniorů, kteří se 

       nemají o pomoc kam obrátit. Oni dva si dnes přejí již jen lepší zdraví. 

 

     - Slavnostní mší popřáli farníci ze Sokolova k jubilejním osmdesátým narozeninám 

       kostelníkovi Janu Brůnovi ze sokolovské farnosti sv. Jakuba. 

 

     - O tom, že dnešní mládež ještě není tak zkažená, jak se o ní hovoří svědčí příběh, 

        který se stal manželům Mlejnkovým ze Sokolova. Pan Mlejnek ztratil peněženku s 

        větším obnosem peněz a se všemi osobními doklady.V krátkém čase byl kontaktován 

        strážníky městské policie, kam žáci Základní školy v ulici Pionýrů v Sokolově 



        Michal Mach a Tomáč Čornanič peněženku s dvanácti tisíci a všemi doklady donesli. 

        Našli ji v parku a odevzdání nálezu považovali za samozřejmost. Za jejich poctivost 

        se jim dostalo poděkování a dárků jak od majitelů, tak také od školy a samotných 

        strážníků. 

 

     - Studovat se samými jedničkami se vyplatilo více než padesáti jedničkářům ze všech 

       sokolovských škol.. 30. června se jim zdarma otevřely dveře sokolovského krytého 

       bazénu. Koupání zdarma budou moci využít i žáci, kteří jedničky získají v pololetí 

       příštího roku. 

 

     - Vyznavači racionální výživy se v červnu dočkali otevření pobočky Raciopeku, 

        která ve své prodejně vedle evangelického kostela nabízí nově své výrobky. 

 

     - Jak jsou lidé nepoučitelní svědčí fakt, že při silném větru nerespektovali zákaz vstupu 

       do městského parku v Sokolově. Preventivního opatření v případech vzniku nebezpečí 

       pádu stromů za silného větru využívá radnice po tragické příhodě v roce minulém. 

       Umístěné pásky však lidé bez zájmu utrhali, nebo je jednoduše překročili. 

 

     - Zmiňovaná tragická událost v parku v loňském roce byla příčinou trvalých následků 

       na zdraví postiženého Davida Popršteina. Zastupitelstvo města Sokolova formou daru 

       odškodnilo rodinu částkou 95  tis. korun, ačkoliv k pochybení ze strany města nedošlo. 

       Jedná se o výši léčebných a ostatních nákladů, které rodina  musela uhradit. 

 

     - I sokolovská radnice vůči občanům od ledna příštího roku přitvrzuje. Ke zdražení 

        zemního plynu o 7,7 procenta, vody o 5,7 %, jízdného o dvě koruny, jízdenky na  

        čipovou kartu o korunu a padesát haléřů se přidává stoprocentní navýšení daně 

        z nemovitosti. Obecně závazná vyhláška města Sokolova stanovila místní koeficient pro 

        výpočet daně z nemovitosti na území města Sokolova na hodnotu 2.  

        Pozadu nezůstává ani nájemné, od začátku roku 2009 dojde ke zvýšení státem 

        regulovaného nájemného v městských bytech se sníženou kvalitou o 30,3 %, v ostatních 

        bytech o 6,1 až 28,2 procenta. 

 

     - Ani úředníci Městského úřadu v Sokolově v letošním roce nelenili. Jako první v kraji 

       získali certifikát jakosti podle mezinárodní normy ISO. Náročná osvědčení získala 

       radnice v oblastech řízení kvality služeb, minimalizace dopadů práce úřadu na životní 

       prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví. 

       Jako občan to lze zjistit např. na chodbách, kde jsou sběrné boxy na tříděný odpad, 

       nebo rozšířeným počtem úředních hodin. 

       Na třetím místě se pak město Sokolov umístilo v regionálním kole soutěže Město pro 

       byznys, přičemž v kategoriích Kvalita veřejné správy a Průzkum mezi podnikateli 

       město Sokolov zvítězilo. 

       Kdo umí, umí! 

 

     - I v letošním roce shromažďoval starosta došlé novoročenky, z nichž pak radní vybírali ty  

       nejhezčí. Třem vybraným z celkového počtu 239 předá starosta láhev alkoholu. 

 

     - Novinkou na úřadě je možnost platby bezhotovostním stykem. Sokolov je po Aši teprve 

       druhým městem  v kraji, kde je možné na úřadě zaplatit prostřednictvím karty všechny  

       druhy poplatků. 

       Nově je na radnici zaveden systém Czech Point pro snadnější přístup občanů k výpisům  

       z  katastru nemovitostí, živnostenského a obchodního rejstříku a výpisů z rejstříku 

       trestů. 

 

     - Město se zapojilo do Evropského týdne mobility. V rámci symbolického Dne bez aut 

       se konala akce Sokolove, na kolo.Tradiční jízda na kolech vyvrcholila v areálu Domu 

       dětí a mládeže, který zde připravil řadu akcí. 

 

     - Tragicky skončil svůj život majitel pohřební služby Fapso Sokolov Václav Fapšo, s nímž 

        sokolovská radnice v Sokolově řešila v minulosti řadu majetkových sporů. Postřelil se 

        do hlavy v sídle své firmy na Starém náměstí a na následky zranění v nemocnici 

        zemřel. Tentokrát svoji práci dokončil beze zbytku. 

 

     -  Na podzim projel Sokolovem naposledy autobus Ikarus 280, který je jediným exemplá- 



        řem v republice a skončí v plzeňském muzeu. Mezi lidmi byl přezdívaný harmonika 

        a byl využíván v městské hromadné dopravě hlavně na spojích Sokolov - Březová. 

    

     - Psí útulek majitele Davida Hrbáčka ve Vítkově slouží také městu Sokolov.  Kromě 

       služeb psího útulku nabízí majitel řešení problémů s tzv. bojovými plemeny, zajišťuje 

       odchyt a následnou kastraci koček. Slouží také jako hotel pro psy. Útulek má název 

       Pavlínka, na jeho financování se podílejí okolní města, vč. Sokolova. Dotace majitel 

       získává i od ostatních institucí. 

 

     - Vánoční pivo Permon bodovalo na soutěži v Železné Rudě. V konkurenci devíti malých 

        pivovarů s 31 druhy piva vyhrálo kategorii speciálů Štědrovečerním jantarovým. 

        V kategoriích tmavé a polotmavé Permon obsadil druhou příčku se Silvestrovským 

        drakem, stejný druh byl na třetí příčce v kategorii pivo světlé. 

        Tato piva chutnají i Sokolovákům, kteří se již těší na pivovar ve městě. 

 

Počasí v roce 2008 

     Do roku 2008 vstupuje město s lehkým sněhovým popraškem a teplotami mírně  

     kolem bodu mrazu. Dlouho však tyto teploty nevydržely, již v půli ledna vystoupily 

     teploty přes den až na +7 stupňů Celsia. Po celý měsíc  je dost větrno, převládají 

     dešťové srážky.  

     Po celé první tři měsíce roku se střídají teploty okolo nuly a mírně nad nulou, sníh se 

     vyskytuje pouze sporadicky, obvykle deseticentimetrová vrstva sněhu do druhého dne 

     mizí . Zima se tedy ve městě nepovedla. 

     Již v únoru je patrné, že příroda je měsíc napřed, na loukách raší sasanky, rozvíjí se 

     pupeny stromů. 

     13. dubna se nad regionem sráží několik bouřek s přívalovými dešti a krupobitím. 

     V samotném městě nebyly žádné škody napáchány. 

     Květen přináší vyšší denní teploty, ve třetí dekádě v několika dnech dosáhly až 25 stupňů. 

     Naopak výjimkou nejsou časté noční srážky a teploty i okolo nuly. 

     Poslední květnové dny, celý červen a první dny v červenci jsou tropická tepla, výjimkou 

     nejsou teploty kolem třiceti stupňů. Na mnoha pracovištích byl zaveden specielní režim. 

     Správce městské zeleně začíná zavlažovat zeleň a kropit komunikace. Koupaliště jsou  

     plná, zvrat nastává kolem 5. července, kdy začíná období dešťů a téměř každodenních 

     bouřek. Teprve ve třetí dekádě se otepluje, opět se vyskytují teploty přes den až 32 stup- 

     ňů, několik dnů dosáhly noční teploty až 25 stupňů. 

     Příjemné letní počasí trvá během měsíce srpna, v závěru se však ochlazuje pod 20 stupňů,  

     opět se vyskytují bouřky s přívalovými dešti. 

     V první dekádě  září poklesly teploty až k bodu mrazu, na zahrádkách omrzly květiny. 

     Říjen byl velmi chladný, teploty se pohybují kolem jedenácti stupňů, je sucho. 

     21. října rtuť teploměru klesla k nule, odpolední se vyšplhala přes dvacet stupňů. 

     27. října v Krušných horách napadl první sníh.  Říjen byl měsíc teplotních zvratů. 

     Listopadové noční i denní teploty se pohybovaly do šesti stupňů. 

     V prvních dnech prosince se objevují mrazy kolem mínus sedmi stupňů, objevují se  

     sněhové přeháňky. 11. prosince ochromilo náledí a husté sněžení celý region, sníh se 

     objevil i ve městě. Dlouho však nevydržel, protože již od 16. prosince se teploty 

     trvale pohybují několik stupňů nad bodem mrazu. 

     Potvrdila se obava, že Vánoce nebudou bílé, malý sněhový poprašek se objevuje až 

     v posledních dnech roku. 

 

 

 

     Projednáno a schváleno Radou města Sokolova dne:  18. listopadu  2009      
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