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Úvod k roku 2009 

 

 

 

 Prvním lednem 2009 se ujímá Česká republika předsednictví Evropské unie. 

Přestože po celou dobu trvání jejího předsednictví cloumá naší republikou jeden politický 

konflikt za druhým, nebylo půlroční působení naší republiky hodnoceno negativně, vytčené 

cíle byly splněny. 

Hned v lednu na naší politické scéně dochází k odchodu tří ministrů, z funkcí odchází ministr 

zdravotnictví, dopravy a místního rozvoje. Koncem března přijímá prezident republiky demisi  

kabinetu premiéra Topolánka poté, co mu byla sněmovnou vyslovena nedůvěra. 

Vyslovení nedůvěry vládě při výkonu českého předsednictví je kritizováno i prostými občany. 

Jedná se však o vyvrcholení dlouhodobé politické krize. Počátkem května je jmenována 

tzv. letní vláda. V jejím čele stanul Jan Fischer. Výraznou osobností se stává ministr financí 

Eduard Janota. Úkolem této překlenovací vlády je udržení sociálního smíru  a příprava 

reálného rozpočtu pro příští rok. 

Ačkoliv její působení nemělo mít dlouhého trvání, opak byl pravdou. Nepodařilo se totiž 

uskutečnit předčasné volby, jejichž konání zamítl ústavní soud. Rozsáhlá a nákladná volební 

kampaň i finanční prostředky na realizaci voleb tak vyzněly naprázdno. 

Kabinet Jana Fischera přežívá konec roku a jeho vláda potrvá až do termínu řádných voleb do 

našeho nejvyššího zákonodárného sboru v roce 2010. 

Velký rozruch v celé Evropské unii vyvolalo uzavření Lisabonské smlouvy. Průtahy jejího 

podpisu všemi členskými státy přetrvávají od roku 2007. 

Prezident Václav Klaus vyslovuje obavu nad ztrátou suverenity státu a požaduje do smlouvy 

zakotvení dodatku o stálé výjimce z Listiny základních práv a svobod, která je zárukou 

neprolomení Benešových dekretů. Teprve po druhém projednávání Ústavní soud dal prezi- 

dentovi za pravdu a ten v listopadu Lisabonskou  smlouvu podepisuje. Jako poslední v celé 

unii, přestože byl kritizován domácími i evropskými politiky. Obhájil svůj postoj a v samém 

závěru získal obdiv i u řady evropských politických špiček. 

V červnových volbách do Evropského parlamentu získali nejvíce hlasů kandidáti ODS. 

V našem kraji si nejlépe vedli sociální demokraté, historicky prvním poslancem v Evropském 

parlamentu za Karlovarský kraj se stal Pavel Ploc z Mariánských Lázní. 

V listopadu došlo k výměně našeho eurokomisaře. Vladimíra Špidlu vystřídal Štefan Fulle. 

Zásluhou českých zemědělců bylo zrušeno nejbyrokratičtější bruselské nařízení o tvarech a 

velikostech ovoce a zeleniny. Po jednadvaceti letech tak byla zrušena regulace, která 

například okurkám povolovala jen určitou míru zahnutí. 

 

 Hned počátkem roku vrcholí rusko-ukrajinská válka. Do Evropy přestává téci 

ruský plyn. Česko nebylo ohroženo, má dostatečné zásoby do vyřešení problému. 

V sousední Slovenské republice začíná prvním lednem platit evropská měna, přechod na 

euro nepřinesl žádné zvláštní potíže. 

 

 

 

 

 

 

 

 



U sousedů na opačné straně republiky zůstává po parlamentních volbách kancléřkou Angela 

Merkelová. Volební vítězství získali křesťanští demokraté. 

V praze se v dubnu konal summit EU-USA. V těchto dnech navštívil Prahu nový americký 

prezident Barack Obama. 

Dalším velikánem, na nějž se těšil celý národ, byl papež Benedikt XVI. Jeho návštěvu shlédly 

v televizi přes dva miliony diváků. Jeho mši v Brně a Staré Boleslavi navštívilo přes sto tisíc 

lidí. Ke krátké rozmluvě přijal Svatý otec i zástupce našeho regionu, Mons. Františka 

Radkovského, biskupa plzeňského. 

 Držitelkou Nobelovy ceny za literaturu 2009 se stala německá spisovatelka Herta 

Mullerová. Nobelovu cenu za mír získal v norském Oslu Barack Obama. 

Historicky první cena Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti kinematografie a audiovize 

byla udělena režisérovi Jiřímu Krejčíkovi. 

 Rok 2009  získává díky ekonomické celosvětové krizi přízvisko "rok bankrotů". 

Do konkurzu v tomto roce spadlo o třicet procent více podniků a podnikatelů než v roce 

předchozím. Neslavně skončilo také pět cestovních kanceláří. Patří mezi ně i jedna z největ- 

ších - Tomi Tour. 

Celý svět zachvátila panika z chřipky, která vstupuje do dějin pod názvem prasečí. Na světlo 

světa přišla v Mexiku, na všech vstupech do republiky byla prováděna hygienická opatření. 

Přestože  příznaky chřipky v naší republice onemocnělo několik desítek lidí, zveřejněných 

jedenáct úmrtí zřejmě souviselo i s dalšími těžkými chorobami onemocnělých občanů. 

Pandemie nebyla vyhlášena, zbytečně byly státem vynaloženy miliony za vakcínu, kterou se 

většina občanů odmítla nechat přeočkovat pro avízované vedlejší účinky. 

A chřipka jak přišla, tak odešla. 

Oproti chřipce mělo tragické následky silné zemětřesení v posledních dnech září, kterému 

padly za oběť celé vesnice na souostroví Samoa. Zemětřesení o síle 7,6 stupně Richterovy 

stupnice a následná bouře a vlny tsunami si vyžádaly stovky lidských životů. 

Naši republiku ani v tomto roce neminuly povodně. 

24. června začalo silně pršet. Vytrvalý déšť zvedl hladiny řek a potoků zejména na jihu Čech, 

kde byl vyhlášen stav ohrožení. Výsledkem jsou stamilionové škody nejen u nás, ale i 

v sousedním Rakousku.V celé republice při těchto povodních zahynulo dvanáct lidí. 

 Neúspěšný byl rok 2009 pro národní týmy kolektivních sportů. Na světový 

šampionát do Jižní Afriky se nepodívali naši fotbalisté. Hokejisté na mistrovství světa 

dospělých skončili již ve čtvrtfinále, debaklem skončil i kolektiv dvacítek. 

Jediným úspěchem bylo stříbro oštěpařky Barbory Špotákové na Mistrovství světa v Berlíně. 

Situaci také zachraňovaly zimní sporty. Ze světového šampionátu přivezla dvě zlata a jedno 

stříbro rychlobruslařka Martina Sáblíková, jako stříbrní se  vrátili lyžaři Šárka Záhrobská a 

Lukáš Bauer. Na halovém Mistrovství Evropy atletů vybojoval bronz Roman Šebrle, dva 

cenné kovy přivezli překážkáři Svoboda a Škrobáková. 

Zcela nejúspěšnějším sportovcem byl žokej Josef Váňa, který ve svých šestapadesáti letech 

vyhrál s hnědákem Tiumenem 119. ročník Velké pardubické. Ocenění získal i u prezidenta 

republiky, který mu udělil pamětní medaili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všemi domácnostmi v letošním roce cloumala nervozita z realizovaného konce analogového 

signálu televizního vysílání. Digitalizace probíhala po etapách.  

K 30. září byl vypnut signál také v našem kraji. Tato změna znamenala velké finanční výdaje 

pro všechny občany. Bylo nutné každou domácnost dovybavit novou anténou, set top boxem, 

či novou digitální televizí. Změna  přinesla zisky obchodníkům a firmám, které předělávaly 

společné televizní antény. 

 V roce 2009 odešla na onen svět řada významných osobností. Byl to například 

architekt Jan Kaplický, herečky Dana Vávrová a Stella Májová, zpěvák Pavel Novák, 

průkopník českého rocku Karel "Káša" Jahn, Waldemar Matuška.  Do uměleckého nebe 

odešel spisovatel a humorista Miroslav Švandrlík, legenda českého divadla režisér Otomar 

Krejča, herci Jiří Holý a Miroslav Moravec. Světová scéna přišla o amerického herce Patrika 

Swayze a krále popu Michaela Jacksona. 

V květnu zemřel Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc., český politik a ekonom. Po listopadu 1989 

jeden ze zakladatelů Občanského fóra. 

Na věčnost v tomto roce odešel také jeden z nejlepších útočníků sešívaných a československé 

reprezentace - fotbalista František Veselý starší. A nemohu nevzpomenout úmrtí neúnavného 

bojovníka za zrušení letního času, chrudimského pekaře Stanislava Pecku. 

 Zcela jistě je zajímavou skutečnost, že na seznamu světového nehmotného 

dědictví UNESCO reprezentuje Českou republiku slovácký tanec verbuňk. Organizace OSN 

pro výchovu, vědu a kulturu o tom rozhodla na zasedání v metropoli Spojených arabských 

emirátů Abú Zabí. 

Přece jenom nejsou na světě jen věci smutné a tragické! 

 

 

 

Z jednání volených orgánů města 

 

             a) Rada města Sokolova 

 

 

       Rada města Sokolova se v průběhu roku scházela každé druhé úterý, v případě 

naléhavých případů k projednání byla svolávána i mimořádně. Veškeré materiály, jejichž 

schválení podléhá kompetenci zastupitelstva města byly tomuto orgánu řádně předkládány. 

Po celý rok devítičlenná rada města předsedala jednání Zastupitelstva města Sokolova. 

Pro každé pololetí byl přijat plán práce obou volených orgánů, k závažným tématům byla svo- 

lávána  neveřejná pracovní jednání členů zastupitelstva. 

Rada města v průběhu roku plnila své povinnosti také jako valná hromada zřízených organi- 

zací města. 

Pravidelnými body jednání rady města a zastupitelstva města byly majetkové záležitosti,  

v nichž bylo rozhodováno o pronájmu a prodeji nemovitostí v majetku města, o zřizování 

věcných břemen, výpůjčkách, využívání nebytových prostor, příp. o parkovacích místech pro 

invalidní občany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V bytových záležitostech bylo rozhodováno o přidělování městských bytů, ve finančních 

záležitostech pak o rozpočtu, jeho plnění a úpravách, o půjčkách na výstavbu a rekonstrukci 

bytů, o finančních příspěvcích na nově vzniklé bytové jednotky. 

Zcela pravidelně byla prováděna kontrola plnění přijatých usnesení obou orgánů města a 

zápisy z jednání komisí rady a výborů zastupitelstva. 

V neposlední řadě se dle potřeby v jednání rady objevovaly změny organizační struktury 

města a s nimi související personální záležitosti, návrhy obecně závazných vyhlášek města či 

jiných dokumentů, souvisejících se zabezpečením chodu úřadu a města samotného. 

Nejzajímavější a nejzávažnější body  uvádím dále v přehledu jednotlivých jednání: 

 

1. jednání - 13. ledna 2009 

   - stanovení paušální částky náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva 

   - smlouva se SOTES Sokolov s.r.o. o zabezpečení veřejně prospěšných služeb na rok 2009 

   - žádost o dotaci v rámci NUTS II pro projekt Revitalizace MěÚ Sokolov 

   - financování akce Multikulturní přeshraniční magistrála Sokolov - Schwandorf 

   -  smlouva o zajištění finančního krytí části nákladů na stavbu III/00630 - Silnice Královské 

      Poříčí - Sokolov Těšovice 

   - žádost o dotaci z programu Podpora terénní práce pro 2009 

   - schválení nominací osobností v anketě Osobnost roku 2008 

2. jednání - 27. ledna 2009 

   - granty na celoroční činnost a jednotlivé akce prvního čtvrtletí 2009, podpora středních škol 

   - výsledky provedené kontroly v otázce teplofikace města v roce 2007 

   - stížnosti a petice občanů v roce 2008 

   - petice rodičů žáků ZŠ v ul. Sokolovská o přeřazení hokejových tříd na ZŠ v ul. B. Němco- 

     vé 

   - cenová nabídka za vývoj korporátního designu značky pro město Sokolov 

   - dotace na celoroční činnost roku 2009 z Fondu sociální podpory 

   - projekt Strategie prevence kriminality na rok 2009 Bezpečné město 

   - úprava rozpočtu poř. č. I/2009 

   - schválení dodavatele veřejné zakázky Odbahnění rybníků a úprava břehů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   - vyhlášení 10. ročníku výtvarné soutěže dětí a 5. ročníku soutěže studentských prací  

3. jednání - 10. února 2009 

   - výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb. 

   - ceník nájmů prostor v klášterním kostele 

   - schválení finančí podpory projektů Zelená školní zahrada 

   - nařízení o maximálních cenách dopravy osob MHD  a pronájmu hrobového místa 

   - podmínky zakázky Oprava sousoší a prostoru Getsemanské zahrady v klášteře 

   - schválení dodavatelů akcí Stavební úpravy 13. MŠ, 5. ZŠ, 8. ZŠ a Domova dětí a mládeže   

4. jednání - 24. února 2009 

   -  plán oprav komunikací a chodníků na rok 2009 

   - vyhrazené parkování pro osoby postižené 

   - úprava cen za svoz separovaného odpadu 

   - nové zadávací podmínky poptávky na veřejnou zakázku na zhotovitele PD akce SOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Sokolov - nová hospodářská budova 

   - žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu KK na opravy soch a pomníku 

   - výběr zhotovitele díla Oprava sousoší a prostoru Getsemanské zahrady v klášteře 

   - žádost o dotaci svazku obcí Mikroregion Sokolov-východ z ROP NUTS II Severozápad 

   - partnerství města v projektu Insider 

   - partnerství města  v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

   - spolupráce v rámci projektu EUROKLÍČ 

   - smlouva o využívání služeb útulku pro psy   ve Vítkově 

5. jednání - 1O. března 2009 

   - granty na jednotlivé akce druhého čtvrtletí 2009, podpora středních škol 

   - vyhodnocení plánu oprav s.r.o. SOTES Sokolov za rok 2008  

   - převzetí nově vybudovaných inženýrských sítí do majetku města 

   - výsledky řádné inventarizace majetku a závazků města za rok 2008 

   - nápravná opatření uložená ředitelce ZŠ v ulici Běžecká 

   - vyhlášení soutěže  pro žáky ZŠ a MŠ k výročí 730 let města  s tématem Hravě v Sokolově  

   - žádost o dotaci pro projekt Sokolov - město příjemné pro pobyt 

   - úprava rozpočtu poř č. II/2009 

   - zrušení veřejné soutěže o zakázku Informační a komunikační systém města 

   - zřízení pracoviště eGON centra 

6. jednání - 31. března 2009 

   - vstup města do Svazu měst a obcí ČR 

   - organizační zabezpečení voleb do Evropského parlamentu 

   - vyhrazené parkování pro osoby postižené 

   - vnitřní předpis o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor od 1. 1. 2009 

   - schválení dodavatele PD  stavby SOTES Sokolov - nová hospodářská budova 

   - zpráva o činnosti na úseku veřejné zeleně v roce 2008 

   - zpráva o činnosti odboru evidencí a správních agend za rok 2008 

   - zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad za rok 2008 

   - schválení dodavatele služby Komplexní řešení obnovy městských parků 

   - podmínky poptávky na dodavatele služby Marketingová studie rozvoje cesstovního ruchu 

7. jednání - 7. dubna 2009 

   - vyhrazené parkování pro osoby postižené 

   - podmínky soutěže na akci Oprava střech pavilonů A, B a C Domu dětí a mládeže Sokolov 

   - podmínky soutěže na dodavatele akce Opravy 1., 3. a 6. ZŠ Sokolov 

   - zpráva  o činnosti odboru životního prostředí v roce 2008 

8. jednání - 21. dubna 2009 

   - jednání valné hromady SOTES  s.r.o. - personální změny 

   - závěrečný účet města Sokolova za rok 2008 

   - dotace na ozdravné rekondiční pobyty 

   - dotace na celoroční činnost z Fondu sociální podpory 

9. jednání - 5. května 2009 

   - výběrové řízení na dodavatele stavby Oprava střechy tržnice 

   - výběr zhotovitle stavby DDM Sokolov - oprava střech pavilonů A, B, C 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - výběrové řízení na zpracování PD Kompostátna a nakládání s biologicky rozložitelnými 

      odpady 

   - vyhodnocení zimní údržby 2008/09 

   - bezbariérová trasa městem 

   - výběr realizátora projektu Studie cestovního ruchu pro město Sokolov 

   - zapůjčení sbírky pohlednic 

   - úprava rozpočtu č. III/2009 

   - Nařízení města Sokolova č. 3/2009 

10. jednání - 19. května 2009 

   - Nařízení města Sokolova č. 4/2009 

   - pořádání Evropského týdne mobility 

   - logo města k volnému stahování pro veřejnost 

   - zřízení přípravných tříd pro šk. rok 2009/2010 

   - žádost o finanční příspěvek VŠ manažerské informatiky a ekonomiky  

   - ukončení smlouvy se psím útulkem v Krajkové 

11. jednání - 2. června 2009 

   - valná hromada Sokolovské bytové s. r. o.  

   - granty na jednotlivé akce třetího čtvrtletí 

   - výběr zpracovatele PD akce Kompostárna a nakládání s rozložitelnými odpady 

   - výběr zpracovatele PD na akci Krejcarova lávka 

   - příspěvek na marketingové a propagační aktivity Hradní stezky v roce 2009 

   -smlouva o zajištění veřejné služby a výkon veřejného opatrovnictví 

12. jednání - 16. června 2009 

   - bezplatné převzetí mostu Antonín-Medard do majetku města 

   - veřejná zakázka Výměníková stanice ZS Sokolovská   

   - výběrové řízení na dodavatele stavby Sokolov - Vyhlídka - VI. etapa 

   - výběr zhotovitele staveb - snížení tepelných ztrát 1., 3. a 6. ZŠ Sokolov 

   - smlouva o partnerství v projektu  Toa Point - bezbariérové toalety  

   - výběrové řízení na PD Bobová dráha Sokolov  

   - vypsání grantových zakázek pro rok 2010 

   - strategie postupu změn v oblasti informatizace MěÚ 

   - úprava rozpočtu č. IV./2009 

13. jednání - 30. června 2009 

   - valná hromada společnosti SOTES spol. sr. o. 

   - valná hromada společnosti Správa sportovních zařízení, spo. s r. o. 

   - harmonogram zabezpečení inventarizace majetku a závazků za rok 2009 

   - pojištění majetku školských zařízení 

   - intenzifikace ČOV - dotace 

   - změna Organizačního řádu MěÚ Sokolov  

   - výsledek výběrového řízení  PD Krejcarova lávka 

14. jednání - 21. července 2009 

   - žádosti o dotaci v rámci ROP NUTS II. pro projekty Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové 

     úpravy a 2. etapa revitalizace MěÚ  

   - smlouva o partnerství města Sokolov v rámci ROP Severozápad 

 

 

 

 

 

 

 



   - návrh na odpis nedobytných pohledávek 

   - Organizační zabezpečení voleb do PS Parlamentu ČR        

15. jednání - 25. srpna 2009 

   - valná hromada společnosti Sokolovská bytová s. r. o. 

   - smlouva o poskytnutí podpory projektu Odbahnění rybníků a úprava břehů 

   - výsledek výběrového řízení na PD Bobová dráha Sokolov  

   - průběh 10. ročníku výtvarné soutěže                                      

16. jednání - 8. září 2009 

   - výběrové řízení na dodavatele stavby Hřbitovní kaple - stavební úpravy 

   - Dohody o vytvoření společného školského obvodu - obce Citice a Dolní Rychnov 

   - hodnocení akce Běh přátelství Schwandorf - Sokolov 2009 

   - zpráva o průběhu Mezinárodního setkání mládeže v Saalfeldu 

   - rozbory hospodaření za I. pololetí 2009 

   - úprava rozpočtu č. VI/2009 

3. mimořádné jednání - 17. září 2009 

   - podání žádosti o dotaci pro projekty zateplení MŠ, ubytovny Baník a budovy  MěÚ 

   - podání žádosti o dotaci pro projekt Kompostárna Sokolov 

   - podání žádosti o dotaci pro projekt Sběrný dvůr SOTES Sokolov 

   - smlouva o poskytnutí dotace na projekt Sokolov-město příjemné pro pobyyt 

17. jednání - 22. září 2009 

   - dohoda o převodu investorství stavby Ubytovna Baník Sokolov 

   - vyhodnocení soutěže Kvetoucí okno 2009 

   - smloua o poskytnutí podpory projektu Komplexní řešení obnovy městských parků 

18. jednání - 6. října 2009 

   - výběr dodavatele stavby Plochy IZS v ul. M. Majerové 

   - výběr dodavatele stavby Hřbitovní kaple 

   - Zelená školní zahrada 

   - výběrové řízení na dodavatele PD Bobová dráha                    

   - kritérie pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

   - návrh na Osobnost roku Karlovarského kraje 

   - digitální povodňový plán 

19. jednání - 20. října 2009 

   - organizační změny při řízení Městské policie Sokolov 

   - Zimní údržba komunikací v zimním období 2009/10 

   - projekt Sokolov naše město 

   - výběrové řízení na dodavatele služby Zhotovení propagačních materiálů a publikace 

   - úprava rozpočtu č. VII/09 

   - petice občanů obce Novina 

4. mimořádné jednání - 33. října 2009 

   - revokace usnesení o veřejné nabídce na prodej bytů v ulici J. z Poděbrad 

20. jednání - 3. listopadu 2009 

   - žádost o dotaci pro projekt Měšťanský pivovat 

   - žádost o dotaci akce SOTES - správní budova 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - výběr dodavatele PD Bobová dráha 

   - registrace města Sokolov plátcem DPH   

21. jednání - 18. listopadu 2009 

   - mobilní sběrné dvory 

   - zápis do  kroniky za rok 2008 

   - výběr dodavatele služby Zhotovení propagačních materiálů a publikace 

   - Klášterní kostel - ceník nájmů na rok 2010 

22. jednání - 1. prosince 2009 

   - výběr dodavatele stavby Rekonstrukce dvorního traktu, sportovní hřiště 3. ZŠ 

   - Pravidla pro správu majetku města Sokolova 

   - dotace na celoroční činnost v roce 2010 z Fondu sociální podpory 

   - Komunální plánování sociálních služeb na roky 2010-11 

   - úprava rozpočtu č. VIII/2009 

   - Rozpočet města Sokolov na rok 2010 

   - Strategie prevence kriminality na rok 2010 

   - OZV  města Sokolova, kterou se omezuje požívání alkoholických nápojů na veřejných 

      prostranstvích 

5. mimořádné jednání - 3. prosince 2009 

   - výsledek výběrového řízení na projekt Sokolov-město příjemné pro pobyt 

23. jednání - 15. prosince 2009 

   - OZV města Sokolova 

   - výběr poskytovatele mobilních telefonních služeb pro MěÚ Sokolov 

 

 

           b) Zastupitelstvo města Sokolova 

 

 

            Zastupitelstvo města Sokolova zasedalo v průběhu roku 2009 v souladu s termínovým  

plánem práce. Mimořádně se sešlo pouze dvakrát, kdy bylo nutné řešit zejména žádosti o 

dotace pro projekty, jejichž realizací dojde k podstatnému zlepšení stavu majetku města za 

minimální finanční účasti města samého. 

Průměrná účast zastupitelů města na jednáních byla 21 osob. Obvyklými účastníky byla 

v průměru dvacítka úřadníků. Občané města se na jednání vyskytli tu a tam. 

Na únorovém jednání zastupitelstva byly provedeny personální změny. Za zemřelého Ing. 

Miroslava Petra získala mandát Bc. Alena Matěchová, za Ing. Davida Krotila, který rezigno- 

val na členství v Zastupitelstvu města Sokolov z důvodu odchodu do Prahy přijal slibem 

mandát Jan Šůcha. 

Novým členem rady města se za Ing. Petra stal Ing. Jan Kropáček. Byl zvolen těsným počtem 

hlasů, když pro něj hlasovalo 14 zastupitelů z 20i přítomných. 

Jednání zastupitelstva města byla velmi pružná, přestože se ke každému projednávanému 

bodu rozvíjela značná diskuze. Opět musím vyzdvihnout slušnost a velmi často i vtipnost 

vystoupení jednotlivých členů zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Předmětem jednání byly záležitosti, které předjednávala rada a jejichž schválení, nebo 

rozhodnutí o nich podléhá kompetenci zastupitelstva. 

 

Termíny jednotlivých jednání zastupitelstva: 

         21. ledna 2009                                                   -  3. mimořádné jednání zastupitelstva  

           5. února 2009                                                   - 17. jednání zastupitelstva města 

         19. března 2009                                                 - 18. jednání zastupitelstva města 

         14. května 2009                                                 - 19. jednání zastupitelstva města 

         25. června 2009                                                 - 20. jednání zastupitelstva města 

           6. srpna 2009                                                   -   4. mimořádné jednání zastupitelstva  

         17. září 2009                                                      - 21. jednání zastupitelstva města 

           5. listopadu 2009                                             -  22. jednání zasstupitelstva města 

         10. prosince 2009                                              -  23. jednání zastupitelstva města  

 

 

 

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2009 

 

 

 

Inventarizací ke dni 31. 12. 2009 byl zjištěn majetek ve výši 2 180 270 890,00 Kč. 

Stav pohledávek k témuž datu činil 46 548 554,65 Kč. 

 

           Rozpočet města Sokolov na rok 2009 byl v prvé fázi schválen jako schodkový, 

záporné saldo bylo vyrovnáno zapojením přebytků hospodaření z minulých let a úvěrem na 

rekonstrukci haly zimního stadionu. 

 

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

objem ročních plánovaných příjmů a výdajů výše  1 007 742, 8  tis. Kč. 

 

           Výsledkem hospodaření města Sokolov byl v roce 2009 dosažen přebytek hospodaření 

ve výši 143 632,7 tis. Kč. Po provedeném auditu byl závěrečný účet města zastupitelstvem 

schválen bez výhrad. 

 

    Zdrojem financování města v roce 2009 byly: 

 

          výnos z daňových příjmů              ve výši                 236 507,1 tis. Kč 

          nedaňové příjmy   ve výši                    132 540,6 tis. Kč 

          kapitálové příjmy                    ve výši    47 655,3 tis. Kč 

          dotace   ve výši  238 553,8 tis. Kč 

 

K poklesu u daňových příjmů oproti roku 2008 došlo z důvodu nižší daňové výtěžnosti u daní 

z příjmů právnických a fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Tyto dvě daně zcela 

určitě ovlivnila ekonomická krize a schválený odklad daňové povinnosti. Celkové úrovně  

 

 

 

 

 

 

 



se městu nepodařilo oproti minulému roku dosáhnout ani zavedením uplatnění místního 

koeficientu ve výši 2 u daně z nemovitosti, ani 10% překročením rozpočtovaného objemu u 

daně z přidané hodnoty. 

Roční plánované nedaňové příjmy byly překročeny o 4,8%, nárůst představuje především 

zvýšení nájemného u bytových domů. 

9% překročení plánovaného rozpočtu kapitálových příjmů představuje zejména poskytnutí 

finančního příspěvku od společnosti Hexion Speciality Chemicals, a.s. na realizaci silničního 

propojení Sokolov, Těšovice, Královské Počíčí, dále nárůst tržní ceny za prodané bytové 

jednotky veřejnou nabídkou. Nemalý vliv pak měl prodej pozemků dřívějším dokončením 

staveb rodinných domů v lokalitě Husitská-Vítězná a prodej některých nepotřebných  

nemovitostí v majetku města. 

Dotace představují druhou největší příjmovou položku. Největšího objemu opět dosáhly 

dotace na výkon státní správy, kde objem činil přes 46 mil. Kč  a zejména pak dotace pro 

oblast sociální. 

Zde celkový objem vyčerpaných dotací činil přes 101 mil. Kč. 

Neinvestiční dotace tvoří celkem 26 titulů v celkové výši 5 868,2 tis. Kč, z nich pak 

nejvyšší objem představuje dotace na komplexní řešení obnovy parků ve výši 1 940 tis. Kč, 

příspěvek na regionální činnost knihovny ve výši 896 tis. Kč a dotace na zajištění odbahnění 

rybníků a úpravy břehů ve výši 894,7 tis. Kč. 

V oblasti investičních dotací šlo jednoznačně o dotace na snížení tepelných ztrát budov  pěti 

základních a jedné mateřské školy. Dotace přesahující 64 mil. Kč byla úspěchem města, na 

nějž se bude dlouho vzpomínat. 

 

Nejzajímavější položky ve výdajové části rozpočtu:   

výplata dávek sociální péče  93 574  tis. Kč 

                   kluby důchodců                                                       282 tis. Kč 

 fond sociální podpory     7 817 tis. Kč 

 správa majetku                   244 165 tis. Kč  

 z toho:                     

                     doprava        14 120 tis. Kč 

    vodní hospodářství     5 522 tis. Kč 

    školská zařízení                    112 950 tis. Kč 

    kultura, památky                   6 329 tis. Kč 

    tělovýchova    87 401 tis. Kč 

    komunální služby    16 610 tis. Kč 

    rozvoj města    51 355 tis. Kč 

 grantový systém       8 735 tis. Kč 

                   Městská policie      1 289 tis. Kč 

                   prevence kriminality      2 086 tis. Kč 

 

Výdaje oblastí správy majetku  a rozvoje města představují velké množství jednotlivých akcí, 

z nichž velká většina je dále v kronice podrobněji uvedena. Výdaje byly v tomto roce  

zatíženy také částkou 654 tis. Kč v kapitole Internetové noviny sokolov.cz, která byla k 1. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



následujícího roku delimitována do příspěvkové organizace MDK Sokolov. Finančně náročná 

je také právní agenda města. Zde výdaje za právní služby, soudní poplatky za soudní spory 

vedené za účasti města Sokolov, platby soudním znalcům a náklady exekucí činily  735 tis. 

Kč. 

K bezproblémovému hospodaření došlo rovněž u všech 18 příspěvkových organizací 

zřízených městem. Ve všech případech skončilo kladným výsledkem. Pouze u jedné školy 

došlo k porušení rozpočtové kázně, když byly prostředky investičního fondu použity v 

rozporu s pravidly. 

Počet pracovníků úřadu se zvýšil na 200,5. Průměrná mzda dosáhla výše 22 480 Kč. 

Průměrná mzda uvolněných členů zastupitelstva dosáhla částky 53 305 Kč. . 

 

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 dalších akcí a požadavků. 

 

 

 

Školství, zájmová činnost a kultura 

 

 

      V této kapitole je nutné především pochválit přístup města k zajištění kvalitního 

prostředí pro výuku dětí na mateřských a základních školách, jichž je zřizovatelem. 

Vlastními prostředky ve výši 43 milionů korun a za přispění dotačních fondů na celkovou výši 

nákladů 170 milionů korun byly v dubnu tohoto roku zahájeny práce na zateplení školských 

zařízení, jejichž cílem je snížení tepelných ztrát a další zlepšení technického stavu budov.  

V první etapě byly zahájeny práce na 5. a 8. základní škole, 13. mateřské škole a Domu dětí a 

mládeže. Tato etapa byla ukončena v září a děti již nastupovaly do zrenovovaných škol. Poté 

následovaly práce na 1., 3. a 6. základní škole. Každá škola získala vzhled, který v podtextu 

vypovídá i o charakteru školy. Např. 6. základní škola, která má matematické zaměření výuky, 

má na boční straně školy vyznačena matematická znaménka, 3. základní škola svým 

vybarvením připomíná vodu v potoce, u nějž stojí. 5. základní škola v Běžecké ulici, které se 

od samého uvedení do provozu říká "barevná", zůstala tomuto názvu věrna. Fasáda opravdu 

hraje všemi barvami. 

Jedná se o mimořádný počin města při získávání dotací, v rámci republiky byly úředníci jedni 

z nejúspěšnějších. A nejen to, je to i výsledek dobrého hospodaření představitelů města  

s finančními prostředky, protože z předchozích dvou volebních období byla ponechána 

finanční rezerva, která právě realizaci této ohromné akce umožnila. 

 

 I v letošním roce byla vyhlášena soutěž škol pro realizaci projektu Zelená školní 

zahrada. Již podruhé v této soutěži  uspěla 5. základní škola svým projektem, který řeší 

vytvoření učebny v přírodě Ta bude využívána pro výuku přírodovědy, přírodopisu a biologie. 

Druhou úspěšnou školou byla 8. základní škola, která projektem řeší využití školního 

pozemku pro potřeby výuky jako škola předchozí, ale také možnost využití zahrady 

 

 

 

 

 

 

 

 



pro tělesnou výchovu a sportovní dny. Součástí zahrady má být i malé arboretum. Finanční 

podpora ze strany města činí 100 tis. Kč pro každou školu. 

 

Vyhlášené soutěže 

 

 Zajímavou soutěží byla soutěž Hravě o Sokolově  se zaměřením na praktické 

dovednosti, znalosti o městě a týmovou práci. Soutěžil tříčlenný tým za každou mateřskou 

nebo základní školu. Soutěž byla vyhlášena k výročí 730 let trvání města a byla městem 

dotována hodnotnými věcnými cenami. 

 Neméně úspěšný byl 10. ročník výtvarné soutěže pro žáky mateřských škol, 1. 

stupeň základních škol a ZvŠ, ZUŠ a DDM na téma Moje nejkrásnější pohádka, pro 2. stupeň 

těchto škol na téma Sokolov budoucnosti. Vítězné práce byly ohodnoceny a vystaveny v hale 

Hornického domu v Sokolově po dobu letních prázdnin. 

 Pro studenty středních škol byla vyhlášena soutěž na téma Sokolov ve fotografii  

s kategoriemi Ze života města, Krásy města a jeho proměny a volné téma vztahující se k 

městu nebo s mottem Město v pohybu. Odměny u této soutěže byly finanční. 

 

8. ročník výměnného setkání mládeže v Saalfeldu - Workcamp 2009 

 

  

 Tento ročník se konal v německém Saalfeldu. Setkání se zúčastnilo 30 žáků ze 3 

zemí. Českou republiku reprezentoval Sokolov, Polsko město Zalowo a za německou stranu 

studenti ze Saalfeldu. Akce proběhla pod patronací Domu dětí a mládeže Sokolov. Pro 

účastníky byl připraven bohatý motivující program. Po dva dny např. vykonávali obecně 

prospěšnou činnost na téma Životní prostředí, strávili dva dny u jezera, kde byl pro ně 

připraven kulturní a sportovní program. Součástí akce byla návštěva městských slavností  

v Rudolfstadtu a pěší turistika po hřebenech hor u Kaulsdorfu. 

 

Zlatý Ámos 

 

 Studenti a žáci škol v tomto roce získali možnost navrhnout svého 

nejoblíbenějšího učitele do celorepublikové soutěže Zlatý Ámos. Regionální kola proběhnou 

počátkem příštího roku. Šest nejlepších navržených se zúčastní pražského finále. 

Uvidíme, jak se tohoto úkolu zhostí žáci našeho města, zcela určitě by se vhodný kandidát 

mezi našemi pedagogy našel! 

 

Regionální akce 

 

- v  klášteře svatého Antonína Paduánského v Sokolově proběhlo vyhlášení nejlepších žáků 

  Karlovarského kraje. Ocenění přebírali žáci za své hudební, vědomostní, praktické nebo 

  sportovní úspěchy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Úspěšní byli studenti sokolovského gymnázia v kategorii jazykové schopnosti a v soutěži 

   EuropaSecura. 

 

- mezinárodně uznávaný jazykový certifikát získali tři žáci ze 6. základní školy za své 

  znalosti německého jazyka. Laura Bačíková, Jaroslav Vaněk a Mandy Martinková prokázali 

  své znalosti z poslechu s porozuměním textu, četby, psaní a konverzace. Zkoušky organizu- 

  je Goethe-Institut Praha a v letošním roce se konaly v Klášterci nad Ohří. 

 

- stejně bravurně si vedly děti na sokolovské jazykové škole v Rokycanově ulici, kde proběhly 

  mezinárodní Cambridgeské  zkoušky z angličtiny pod taktovkou komise z Britské rady 

  z Prahy. Výsledky zkoušek putují do Velké Británie, kde se opraví a pošlou zpět. Úspěšní 

  žáci pak získají certifikát, který jim bude slavnostně předán v sokolovském zámečku. 

 

- v tomto roce probíhaly v Hornickém domě v Sokolově výchovné koncerty pro druhý stupeň 

  základních škol a pro studenty středních škol. Koncerty zajišťuje symfonický orchestr 

  Mariánských Lázní. 

 

- klub orientačního běhu Baník Sokolov uspořádal krajské kolo orientačních závodů pro 

  základní a střední školy. Z deseti škol se zde střetlo 94 závodníků. Do celostátního finále 

  postoupila 8. základní škola a Gymnázium Sokolov. 

 

- pro žáky základních škol uspořádala 6. základní škola a Team bik Březová premiérový 

  závod horských kol. Akce proběhla v sokolovském Areálu zdraví. Na startu se sešlo sedm 

  trojčlenných družstev. Nejúspěšnější býl celek 6. základní školy, jejíž zástupce Robert 

Vokáč 

  zvítězil také v kategorii jednotlivců. 

 

- ve sportovní hale ISŠTE Sokolov se utkala osmdesátka soutěžících z devíti středních škol 

  Karlovarského kraje. Jednalo se o matematické nadšence, kteří se zúčastnili 17. ročníku 

  Celostátního kola matematické soutěže studentů středních škol, vyhlašované Ministerstvem 

  školství a pořádané Jednotou českých matematiků. 

 

 

Vysoká škola manažerská, informatiky a ekonomiky v Praze 

 

 Na základě žádosti této školy schválilo Zastupitelstvo města Sokolova finanční 

příspěvek vě výši 50 tisíc korun na nákup techniky pro výuku. Sokolovská pobočka totiž 

bude své studenty vyučovat pomocí tak zvaného telemostu. Jedná se o audiovizuální spojení 

mezi pražskou centrálou a místní pobočkou. Do akademického roku 2008/2009 nastoupilo 

154 studentů a škola již registruje zájemce pro příští ročník. Tak vysoký zájem studentů je 

přepokladem pro dlouhodobé setrvání této vysoké školy v Sokolově. Pedagogický sbor se 

podařilo posílit docentkou Dagmar Jakubíkovou, která zde bude vyučovat předmět marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Střední škola živnostenská 

 

 Dvacáté výročí studentské revoluce oslavili žáci této školy na Den boje za 

svobodu a demokracii bezplatným dárcovstvím krve. Dvacet pět žáků darovalo přes třináct 

litrů krve. Zopakovali si tak akci z června, kdy vzácnou tekutinu daroval stejný počet 

studentů. 

 

Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o. 

 

 Zastupitelstvo města Sokolova schválilo partnerství města Sokolova v rámci ROP 

Severozápad s touto školou pro projekt Výstavba víceúčelové učebny a multifunkčního 

hřiště.Smlouva o partnerství zavazuje město Sokolov podílet se na přípravě projektu formou 

poskytování konzultací a odborných informací a na propagaci výstupů projektů. 

Tato akce nijak nezatíží rozpočet města. 

Škola svým finančním podílem ve výši cca 500 tis. Kč zrealizuje projekt s hodnotou cca  

6 mil. korun a např. vybudováním multifunkčního hřiště umožní sportovní vyžití nejen svým 

studentům, ale také žákům okolních základních škol, případně členům zájmových organizací. 

Hřiště bude určeno míčovým sportům. 

 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická 

 

 Také s touto školou město uzavřelo smlouvu o partnerství na projektu 

Revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov, jehož cílem je vybudování moderního, 

komplexně pojatého objektu pro školství a vzdělávání technického charakteru, včetně 

specializovaných učeben pro praktické vyučování a odborný výcvik. 

Samotná stavba za téměř 400 milionů korun se rozjela hned se začátkem školního roku. 

U zahájení nechyběli starosta Sokolova, hejtman Karlovarského kraje a ředitel ISŠTE. 

Všichni tři vyjádřili radost nad investicí, která ve městě dlouho neměla a asi ani dlouho 

nebude mít obdoby. 

Stavba by měla být dokončena v květnu 2012. Vzniknou zde prostorné učebny, moderně 

vybavené laboratoře, knihovna a tělocvična. Důstojné prostředí získají také pedagogové, kteří 

se už nebudou muset tísnit v kabinetech. V sedmipodlažní budově bude mít rovněž zázemí 

Centrum celoživotního vzdělávání, které nabízí rekvalifikace, kurzy a školení a Univerzita 

třetího věku. Autorem návrhu budovy je pražský architekt Roman Koucký. Velké zásluhy na 

modernizaci této školy nelze upřít hejtmanovi Josefu Novotnému, který do velké politiky 

odešel z funkce ředitele právě této školy. 

Po dokončení poskytne škola zázemí pro 1 500 studentů. 

Spolu se čtyřmi dalšími školami v kraji se ISŠTE zapojila do projektu testování Sonda 

maturant. Záměrem tohoto testování bylo srovnání úrovně znalostí maturantů v porovnání  

s rokem 1998. Ředitel školy Pavel Janus byl spokojen s výsledkem. Škola se při srovnání 

výsledků s ostatními odbornými školami umístila v první polovině, v některých testech 

dokonce v první třetině . Více než 56 procent maturantů dosáhlo dobrých výsledků. 

Vedení školy se opět snaží o spolupráci s některou vysokou školou. Zatím navázalo kontakt 

 

 

 

 

 

 

 



 

s ČVUT, fakultou elektrotechnickou, s níž by ISŠTE chtělo zřídit podporu vzdělávání. 

Novinkou je nově zřízený studijní obor týkající se obnovitelných zdrojů energie. Jako jediná 

škola v republice může tato škola vydávat certifikát nejen studentům této školy, ale i 

zájemcům z jiných regionů.Oficiálně se tento projekt nazývá Solární škola - výukové 

středisko obnovitelných zdrojů energie a uskutečňuje se v rámci přeshraniční spolupráce mezi 

Saskem a Českou republikou. Spojence má škola v německém Legenfeldu. 

Stejně jako v předchozím roce byli studenti i vedení školy velmi aktivní. 

Za finanční podpory města pořádala škola již pětatřicátý ročník podzimního studentského 

pochodu. Uskutečnil se první sobotu v listopadu, tři trasy o různých délkách vedly z Nejdku 

přes Kraslice a Bublavu. 

Tři studenti z ISŠTE skončili na druhém místě v celostátním finále soutěže Co víš o 

energetice. Soutěž proběhla v Mostě. 

Pětadvacet studentů využilo možnost zasednout v jednacím sále Evropského parlamentu ve 

Štrasburku. Odjeli tam díky spolužáku Petru Balážovi, který se zapojil do vědomostní soutěže 

Euroscola a byl vylosován jako výherce. Žáci obdrželi diplomy podepsané předsedou 

Evropského parlamentu Jerzy Buzkem. 

Na charitativní účely byl použit výtěžek ze vstupného na majáles, který studenti této školy 

zorganizovali. Programem provázel v domě kultury vítěz StarDance Jan Onder. 

A opět se vrací do Sokolova Miss Academia. Studenti integrované školy zorganizovali  

v předvánočním období soutěž dívek pod tímto názvem. Organizátorem, jako v přechozích 

ročnících u soutěže Myš a Myšák Academia, je pedagog této školy Karel Ivan. 

Školní rok 2008/2009 byl již tradičně zakončen Rockováním na závěr. Tato hudební akce se 

uskutečnila v kinokavárně Alfa a výtěžek podpořil školní časopis ISŠTE. 

Na popularitě neztratila nic Univerzita třetího věku. V letošním roce přibyl další studijní obor 

- psychologie. I nadále pokračují obory dějiny umění, práce s počítačem pro začátečníky i 

pokročilé. Právě u posledního oboru se stal absolventem student s datem narození 1923. 

Slavnostní předání osvědčení absolventům proběhlo v sokolovském klášteře za přítomnosti 

proděkanky Západočeské univerzity v Plzni Jany Vaňkové. 

 

 

Gymnázium Sokolov 

 

 Po osmnácti letech v čele gymnázie odešel k poslednímu dni prázdnin ředitel 

Milan Hric. Na jeho místo nastoupil Jiří Widž, který postoupil z místa zástupce ředitele. 

Je absolventem sokolovského gymnázia a PedF v Plzni. Jeho aprobací je matematika a 

výpočetní technika, velkého úspěchu dosahuje jako trenér dívčího basketbalového týmu. 

Jako první problém se pokouší řešit vybudování vlastní jídelny, která by pro stravování 

studentů, ale i dospělých zaměstnanců školy byla velkým přínosem. Co na to zřizovatel, tj. 

Karlovarský kraj, zatím není známo. 

Přes jarní prázdniny byla na gymnáziu nainstalována tzv. elektronická třídnice. Každý, kdo 

patří na gymnázium, obdržel elektronický čip na vstupní dveře  a dovnitř i ven musí procházet 

přes turniket. Elektronické dveře byly nainstalovány jako bezpečnostní opatření. 

 

 Velká pozornost byla letos věnována dvacetiletému výročí 17. listopadu. Akce 

 

 

 

 

 

 



 

byla jakýmsi průřezem dějinami od 50. let po rok 1989. Každé poschodí budovy školy bylo 

zasvěceno jednotlivým rokům období, návštěvníci tak prošli celou érou komunismu. K vidění 

zde byly historické dokumenty, fotografie, peníze, pohledy, knížky, dobové módní hudební 

žánry a populární písně těch dob, ale také hračky, oblečení, elektronika té doby. Mnozí ze 

studentů se v ten den oděli do dobového oblečení. K vidění zde proto byly pionýrské kroje, 

svazácké uniformy, oděvy hnutí hippies, vojenské a policejní uniformy. Velkou atrakcí byl 

autobus z roku 1961, kterým  se některé třídy projely městem. 

Součástí byla projekce filmových týdeníků a dobových filmů a přednášky politických vězňů 

o totalitě a událostech s ní spojených. Zúčastnil se také zakladatel Občanského fóra Erich Kříž 

a účastnice akcí v roce 1968 a 1989 paní Milada Bučková. 

Mezi 10 procent nejúspěšnějších škol v celém projektu Stonožka se zařadilo Gymnázium 

Sokolov. Jednalo se o srovnávací test SCio, jehož se zúčastnili žáci 4.A a prokázali tak 

dobrou úroveň jejich obecných studijních předpokladů a znalostí v českém jazyce a 

matematice. 

Velmi dobře dopadli studenti v logické olympiádě. V jejím druhém ročníku se hned 7 

studentů Gymnázia Sokolov ocitlo v první desítce kraje. Do celorepublikového kola 

postoupila čtveřice studentů z této školy. Jak dopadli ve finále se dozvíme v zápise příštího 

roku. 

 Pro maturitní ročníky zorganizovalo gymnázium výlet do Brna na Evropský 

veletrh Gaudeamus 2009. Ne všichni účastníci byli spokojeni s prezentacemi vysokých škol a 

jejich přístupem ke studentům. Jako výlet však akce byla hodnocena velmi kladně. 

Přínosným výletem, zejména pro studenty německého jazyka, byl výlet do německého 

Bamberku. Studenti ho absolvovali s německou průvodkyní, takže si kromě památek užili i 

němčiny. 

Zbořit jazykovou bariéru se podařilo při další zajímavé akci - prvním výměnném pobytu mezi 

gymnázii Sokolov a Klingenthal. V prvé fázi navštívili němečtí studenti Česko, ve druhé pak 

čeští studenti Německo. Obě strany se během celodenních pobytů snažily svým protivníkům 

ukázat to nejzajímavější ze své školy i z krás okolí. 

V listopadu bylo potvrzeno u jedné studentky gymnázia nakažení virem H1N1. Prasečí 

chřipku studentka vyležela doma v izolaci, další případ se na škole  neobjevil. 

Společnost TyfloCentrum zajistila v aule sokolovského gymnázia besedu o životě zrakově 

postižených lidí. K této problematice nezůstali studenti lhostejní, zajímal je život s tímto 

postižením, kam šly peníze ze sbírky Bílá pastelka, co používají zrakově postižení za 

pomůcky. Největší zájem vzbudil vodící pes.  

Studenti gymnázia také v tomto roce zajistili sbírku pro Nadaci Světluška. Akce probíhá pod 

patronací zpěvačky Anety Langerové, dobrovolníci v kostýmech broučků po dvojicích 

prodávali dárkové předměty. Výtěžek sbírky je pomocí pro děti a dospělé s těžkým zrakovým 

postižením. 

Velký úspěch vzbudila na gymnáziu přednáška naší přední socioložky Jiřiny Šiklové.  

Rada této 74 leté moudré ženy na závěr " Nedělejte nikdy nic, za co byste se museli stydět. 

Aby když se pak ráno podíváte do zrcadla, Vám nebylo na zvracení " sklidila velký potlesk. 

Že se studenty Gymnázia Sokolov není nikdy nuda svědčí skutečnost, že začátek školního 

roku opět proběhl v přestrojení čtvrtých  ročníků, vybíráním peněz na závěrečný ples, 

pasováním nových studentů na takzvané zobáky . Této akci na apríla předcházela recesistická 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pyžamová sešlost. V pyžamech proběhla výuka celého dne. Stranou dění nezůstala také jedna 

z profesorek. 

 

Zajímavosti z ostatních škol ve městě 

 

Základní škola v ulici Rokycanova -  

 již několik let trvá spolupráce s partnerskou Základní školou v Saalfeldu. Spočívá 

                   ve vzájemných návštěvách, poznávání okolí měst a sportovních miniturnajích. 

 V letošním roce byla uzavřena smlouva s další saalfeldskou základní školou a do 

 spolupráce tak bude zapojen i druhý stupeň. Podpisu smlouvy byli přítomni ředitel 

 české  a ředitelka německé školy a 37 dětí ze Saalfeldu s pedagogickým 

 doprovodem. 

 Projekt Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Jedná se o projekt partnerství 

 pěti evropských škol. Tu českou zastupuje  Základní škola v Rokycanově 

 ulici. Další školy pocházejí z Francie, Španělska, Německa a Itálie. Jejich zástupci 

 byli přijati představiteli města a v tělocvičně školy pak shlédli vystoupení, které 

 si pro ně připravili žáci . 

 Každé dva roky pořádá škola školní akademii. Ta letošní měla tříhodinový 

 program, který se odvíjel v divadle Městského domu kultury. Tématem akademie 

 byl vesmír, jeho zkoumání a objevování. Akademie sklidila velký úspěch, 

 hledištěm by nepropadl ani špendlík. Kapacita divadla by v tomto případě mohla 

 být  klidně dvojnásobná. 

Základní škola  v ulici Boženy Němcové - 

 škola obdržela finanční příspěvek z Nadace ČEZ ve výši 200 tisíc korun. Bude 

 využit pro část realizace projektu Počítačová učebna, v rámci něhož bude 

 vybavena počítačová učebna dvaceti počítači a zprovozněna interaktivní tabule. 

 Vedle hřiště na malou kopanou vzniká nákladem 2,5 milionu korun hřiště na 

 florbal. Dopoledne je využíváno školou, odpoledne je k dispozici fotbalovému 

 klubu a po osmnácté hodině veřejnosti. 

 V rámci výměnného programu Comenius navštívilo školu deset žáků osmé třídy  

 z partnerské školy v Coburgu. Jedná se již o druhý pětidenní turnus. V prvém 

 zavítalo deset žáků 3. základní školy v Sokolově do Coburgu. Při obou návštěvách 

 proběhlo poznávání regionů, návštěvy nejzajímavějších míst, exkurze ve 

 významných firmách, sportovní a kulturní aktivity. 

 V pondělí 2. listopadu ožila škola halloweenem. Na akci se podíleli sami žáci, 

 poděkování však patří také jejich rodičům, kteří přispěli sponzorskými dary. 

 Do lavic této základní školy zasedlo na dobu čtrnácti výukových hodin deset  

 seniorů, kteří zde absolvovali zdokonalovací kurz pořádaný Centrem pro zdra- 

 votně postižené Karlovarského kraje. Jedná se o projekt ve spolupráci s Nadačním 

 fondem Livie a Václava Klausových s názvem Senioři komunikují. Kurz byl za- 

 měřen na vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, 

 mobilních telefonů a platebních karet    Byl bezplatný a byl o něj velký zájem 

 zejména ze strany seniorů z blízkého Domu s pečovatelskou službou. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Základní škola v ulici Sokolovská - 

 již patnáctým rokem probíhá na této škole výuka ve dvou přípravných ročnících. 

 Navštěvují je předškolní děti, které mají odloženou povinnou školní docházku, 

 nebo se připravují na zápis. Aktivita školy v této oblasti je velmi záslužná a 

 po letech těžkých začátků dochází v současné době i k dobré spolupráci s rodiči 

 dětí. Například počet neomluvených hodin byl v tomto školním roce čtyřicetkrát 

 menší. Výuku v těchto třídách má na starosti výchovná poradkyně Květa Jačová. 

 Velmi dobře na  škole pracuje kroužek Mladých ochránců přírody. Při své 

 činnosti děti navštívily přírodu v okolí Božího Daru, lovecký zámeček u Mari- 

 ánských Lázní, Ekofarmu Kozodoj. Činnost je podporována Ministerstvem 

 školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu Podpora enviro- 

 mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. 

Základní škola v Běžecké ulici - 

 rovněž tato škola se zapojila do programu enviromentální výchovy. V rámci 

 mezinárodního programu EKOŠKOLA, kterého se zúčastňuje 22 tisíce škol ze 

 čtyřiačtyřiceti zemí celého světa, se žáci této školy učí chovat šetrně k životnímu 

 prostředí. Cílem je dosažení úsporného a šetrného provozu školy, krásného a 

 zeleného prostředí a dobrá spolupráce mezi žáky, učiteli a ostatními zaměstnanci 

 školy. Odměnou je získání titulu Ekoškola. 

Základní škola v ulici Švabinského - 

 velmi zdařilou akcí byl studijně poznávací zájezd do Velké Británie. Žáci  

 navštívili Dover a nejznámější pamětihodnosti Londýna. Zážitkem byla jízda  

 autobusem přes SRN, Belgii a Francii a přeprava autobusu eurotunelem. 

 Ubytování v rodinách přispělo také ke zlepšení znalostí anglického jazyka. 

 V tomto roce vybraly děti za pomoci svých rodičů v rámci projektu Stonožka  

 přes dvanáct tisíc korun. Peníze putovaly na dětské oddělení sokolovské nemoc- 

 nice na nákup specielních lůžek. Nejedná se o náhodnou akci, již jednou žáci 

 školy sbírkou nemocnici podpořili. 

Mateřské školy v Sokolově - 

 stejně jako v celé republice i v Sokolově v tomto roce dochází k plnému využití 

 kapacity jednotlivých mateřských škol. Sokolovští radní  proto přijali rozhodnutí 

 přednostně v městských mateřských školách umisťovat děti ze Sokolova, teprve 

 pak děti z okolních obcí. Inventurou bylo totiž zjištěno, že v sokolovských 

 mateřinkách absolvuje předškolní výchovu 71 mimosokolovských dětí. Důvodem 

 je ve většině případů zaměstnání rodičů mimo trvalé bydliště.  

 

 I v letošním roce proběhla akce Sokolovská mateřinka, jejímž pořadatelem je  

 Mateřská škola Barevný klíček ze Sokolova. Organizátorkou je již tradičně 

 ředitelka školky Vlasta Kaiserová. Prkna sokolovského divadla obsadily celé 

 dvě stovky dětí ze sedmnácti mateřinek kraje, hostem byla i mateřská škola  

 z německého Oelsnitz. 

 

 Mateřská škola Barevný klíček zorganizovala pro všechny mateřinky ve městě 

 

 

 

 

 



 

 

 

 a hostující mateřinku z Oelsnitz podzimní olympiádu předškoláků. Akce proběhla 

 v tělocvičnách Základní školy v Běžecké ulici. Děti cvičily na sedmi stanovištích. 

 Všechny na závěr čekala odměna. 

 

 Mateřinka z Alšovy ulice  připravila dětem překvapení v podobě návštěvy ekolo- 

 gické farmy Arnika u Horního Slavkova. Děti byly nadšené z bezprostředního 

 kontaktu s hospodářskými zvířaty, kterým přivezly různé dobroty. Velký úspěch 

 měl bača se svými ovcemi a ovčáckým psem 

 Nemenší zájem pak u dětí vzbudili jeleni, daňci a laně v přilehlé oboře, pro něž  

 mateřinka organizuje sběr kaštanů a žaludů. 

Dům dětí a mládeže v Sokolově - 

 velkou atrakcí se stala v říjnu akce, zajišťovaná domem dětí ve spolupráci 

 s agenturou Abel pod názvem Pohádkový les. 

 

 

Zajímavosti z kultury 

 

 

 Již po páté proběhlo v sokolovském klášteře Svatého Antonína Paduánského 

vyhlašování Osobnosti roku. Organizace akce byla v letošním roce opět svěřena Městskému 

domu kultury. Ředitel Jan Picka na den 24. března zaměnil svoji funkci za moderátorství. 

Představil se v dobovém oděvu a vtipně jednotlivé kategorie uváděl. Odměnou pro vyhod- 

nocené účastníky byla kromě jiného velká lahev sokolovského piva Permon. Účastník, který 

byl vyhlášen  Osobností roku 2008,  obdržel bronzovou sošku sokola. 

V programu vystoupilo hudební těleso mladých hudebníků z Karlových Varů, taneční skupina 

Glamour a jednička sokolovských tanečních skupin Mirákl. 

 

Oblast sportu: 

kategorie mládež jednotlivci do 20 let 

               Sarah Kastlová - oddíl plavání, zlatá medaile na MČR v plavání 2008 

kategorie mládež družstva do 20 let 

               Mladší dorostenky BCM Sokolov - basketbal, 2. místo v basketbalové extralize 

kategorie dospěli - jednotlivci 

               Mgr. Ivana Sekyrová - běžkyně AK Baník Sokolov, mistryně ČR 2008, držitelka  

                               českého rekordu 

kategorie dospělí - družstva 

               Oddíl vzpírání, družstvo mužů  - vzpírání TJ Baník Sokolov, mistři  ČR 2007,8 

kategorie veteráni 

                Mgr. Miroslav Kubinec - oddíl vzpírání TJ Baník Sokolov, mistr světa 

kategorie cvičitelé a trenéři 

                 Libuše Nosková - cvičitelka Sokol Sokolov, 50 let činnosti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oblast kultury: 

kategorie jednotlivec, který město zviditelnil v ČR i ve světě 

                  Jan Onder  - tanečník TK Formace, 8. místo na MČR v lat.-amer. tancích 

kategorie jednotlivec nebo kolektiv úspěšný při realizaci významné akce v Sokolově 

                     Lisa Gaman, vl. jménem Alžběta Hromadová - spisovatelka, výtvarnice 

 

Oblast školství: 

kategorie výrazná osobnost - dospělí 

                     Paedr. Milan Hric - ředitel Gymnázia Sokolov, dlouholetá činnost 

kategorie žáci, studenti 

                     Václav Waloschka  - student Gymnázia Sokolov, 1. místo na chemické 

                                   olympiádě v kraji 

 

Osobnost města 2008 

                     Ing. Jaroslav Jiskra - publicista, odborník na báňskou stavbu. 

 

Jaroslav Jiskra je uznávaným odborníkem v oboru báňské stavby, spisovatel a publicista. Je 

autorem pětadvaceti knih, publikací, učebnic. Uznávána jsou také jeho skripta pro výuku na 

vysokých školách. Je autorem mnoha odborných článků, pomáhá studentům s jejich 

odbornými pracemi. Je velkým sokolovským patriotem, na osobnost města byl nominován 

již v předchozím ročníku. Je velmi skromný, ocenění ho zcela viditelně dojalo. 

 

 

XVIII. ročník Festivalu mitte Europa 

 

 Festivalové publikum  letos zcela zaplnilo hlediště sokolovského kláštera Svatého 

Antonína Paduánského. Klášterem zazněly cikánské a ruské lidové písně ve zcela novém, 

netradičním podání. Hudbu prezentovala muzikantská čtveřice Talisman v obsazení housle, 

akordeon, kytara, bicí. Všichni muzikanti současně také zpívali. 

Písně měly aranžmá několika žánrů, od klasiky, folkloru, jazzu až po etno. Za svůj výkon 

sklidili umělci velké ovace. 

 

 

Výběr akcí v klášteře Svatého Antonína Paduánského 

 

 

 S odstupem času je nutné zhodnotit krok radnice předat využití prostor 

kapucínského kláštera pod křídla Sokolovské bytové, s.r.o. jako krok velmi prozíravý. Rok 

2009 ukázal, že využít kapacitu kláštera lze velmi smysluplně. Je zde pořádána řada 

společenských akcí v režii města, probíhá zde jedna umělecká vernisáž za druhou, několikrát 

v roce je zpřístupněna i hrobka Nosticů. 

Kromě společenských akcí, které popisuji v jiných místech zápisu,  zmíním další 

nejzajímavější: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- výstava historických pohlednic Sokolova se koná k 730 letům první známé zmínky o 

Sokolovu a k 20. výročí demokratické revoluce. Expozice je dílem Ing. Jiřího Holmana. 

 

- výstava monumentálních dřevěných plastik současného českého výtvarníka Richarda 

Kočího. Vernisáž je doprovázena jazzovou kapelou karlovarského Milana Krajíce, úvodní 

slovo pronesl historik umění Jiří Machalický. Expozici připravil kurátor Josef Vomáčka. 

 

- unikátní expozice světelných objektů brněnského tvůrce Pavla Korbičky. Vernisáž 

doprovází živý varhanní koncert staré hudby v přednesu místního hudebníka Pavla Rojíka. 

Kurátorem výstavy je pražák Josef Vomáčka. 

 

- výstava díla výtvarníka Milana Housera z Vyškova s hororovým názvem Poltergeist. 

Absolvent AVU v Praze má za sebou desítky  výstav po celé republice a je zastoupen ve 

všech velkých galeriiích v České republice. Impozantní byla skulptura Roztančené židle. 

 

- výstava celoživotního díla sokolovského výtvarníka a pedagoga Antonína Weinfurtera. 

Výstavu připravil Ing. Jiří Holman. K její realizaci dochází po půlročním odkladu pro náhlé 

úmrtí autora vystavovaných děl. 

 

- fotovýstava pětapadesáti let sokolovského tance. Organizátoři  výstavu pojali jako 

rozloučení sokolovského tanečního mistra Josefa Kábrta s jeho mnohaletou činností v oblasti 

výuky společenského tance. 

 

- výstava světelných objektů nazvaná Cityscape. Autorem děl je pražský tvůrce Michal 

Cimala. Představil svou světelnou helikoptéru pod barokní klenbou chrámu kláštera a kolekci 

zajímavých obrazů na industriální téma. 

 

- výstava jedenatřiceti velkoplošných obrazů brněnského malíře Libora Veselého 

Kurátorem výstavy byl opět Josef Vomáčka. Obraz Vídeň umístěný na zadní stěně balkonu 

odkoupila radnice za dohodnutou cenu 89 tisíc korun oproti deklarovaným 260 tisícům. 

Výstavu zpestřil nový jazzový Big band Městského domu kultury, občerstvení zajistil pivovar 

Peermon. 

 

- výstava tří monumentálních děl skláře Mariana Karla. Ojedinělá výstava náročná i po 

stránce techniky instalace. Kurátorem výstavy byl opět Josef Vomáčka. 

 

 Kromě výstav uměleckých děl proběhl v prostorách kláštera Festival duchovní 

hudby. Organizátorem byl Ing. Čertík, série čtyřech koncertů proběhla za finanční účasti 

města mimo grantový rámec. Úspěšné bylo vystoupení instrumentálního souboru Ludus 

musicus z Dobřichovic u Prahy, soubor Chorea Bohemica strudentů pražské AMU a brněnské 

JAMU, či  koncert příbramského souboru Chairé. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hojně navštívené bylo vystoupení pěveckého kvarteta Q Vox a světově proslulé cimbálistky 

Zuzany Lapčíkové. Tento první adventní koncert zaujal sakrálními skladbami, ale i známými 

moravskými a českými vánočními zpěvy. 

 

 

Městský dům kultury 

 

  Činnost Městského domu kultury je nutné za dosaženou úroveň pochválit. 

K propagaci své činnosti pravidelně vydává Kulturní přehled, který podrobně informuje o 

činnosti samotného Městského domu kultury, Městského divadla, 3D Kino Alfa, 

Kinokavárny, Filmového klubu a Ekokina. Zcela rozebrán je každý měsíc Patriot, zcela bez 

šance byl opozdilec, který měl zájem o jeho mimořádné vydání v listopadu s podtitulkem 

1989 - 2009, 20 let svobody. 

Obsahoval autentické fotografie z průběhu akcí v listopadovém období, rozhovory s 

účastníky, rozhovory s předními funkcionáři města, dobové zápisy. 

 

 I v tomto roce Městský dům kultury zajišťoval akci Hurá prázdniny spojenou se 

soutěží ohňostrojů. Návštěvníky akce čekal nabitý program v areálu Bohémia. K vidění zde 

byly ukázky z činnosti policie, hasičů, nechybělo vystoupení Jakuba Třasáka a koncerty 

několika hudebních skupin rozličných žánrů.Akci provázeůo velké množství kolotočářských 

atrakcí. Zajištěno bylo dostatečné množství občerstvení a nechyběl pokus o vytvoření rekordu 

ve vypouštění horkovzdušných balónků. Večer byl zakončen soutěží ohňostrojů střelmistrů z 

Německa, Polska a Česka. Byla to opět velkolepá show, jíž se zúčastnilo zcela určitě přes  

deset tisíc lidí. 

 

 Takřka po celém Sokolově proběhla tradiční Hornická pouť. Akce se konaly na 

Starém náměstí, v areálu lesoparku Bohémia, na náměstí Budovatelů a v přilehlých ulicích. 

Hitem byla 3. výstavní a prodejní burza minerálů. Na Starém náměstí byly k dispozici 

historické stánky s dobovými předměty a předvádění středověkých řemesel. Novinkou bylo 

otevření loděnice na řece Ohři a plavba na kánoích a raftech.Mnoho lidí v dopoledních 

hodinách shlédlo  kostýmovaný průvod družiny Fridricha Falckého, kterému předal starosta 

města tři klíče od bran města. Vyvrcholily tím Šlikovské slavnosti, kterými si město 

připomíná 730 let od svého založení.U sokolovského zámku proběhlo středověké zápolení. 

V areálu lesoparku vystoupila řada hudebních skupin, večer vyvrcholil bubenickou show a 

ohňostrojem. 

A zase není co dodat, přišla velká část občanů ze Sokolova a okolních obcí. 

 

 Také prosincové Zpívání pod vánočním stromem se neslo v tradičnéím duchu. 

Zdarma byla podávána čočková a zelná polévka představiteli města. Nejvíce návštěvníků stálo 

ve frontě na svařené víno, vánoční pečivo a chléb se škvarkovou pomazánkou. K dobré 

pohodě přispělo zpívání převážně vánočních melodií několika pěveckými sbory a prodej 

tradičního vánoční zboží ve stáncích. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Letošní Sokolovské kulturní léto 2009, každoročně konané na Starém náměstí, 

přineslo od 23. 6. do 1. 9. celkem jedenáct hudebních výstoupení různých žánrů.  

V přestávkách vystoupení hudebních skupin byl dán prostor amatérským umělcům a 

souborům, byla dána příležitost talentům a byly organizovány krátké soutěže pro diváky. 

Celé kulturní léto probíhalo v režii agentury CUKULET, která v rámci grantového systému na 

tuto tradiční akcí získala od radnice finanční grant. 

 

 Významnou akcí bylo 55. výročí sokolovského tance. Při této příležitosti se sešli 

minulí i současní členové tanečních souborů bývalého HDK, nynějšího MDK. 

K tomuto výročí byla uspořádána výstava o sokolovském tanci, na jejíž vernisáži byly předány 

pamětní listy za dlouholetou organizátorskou a odbornou činnost v oblasti tance v regionu 

Sokolovska Miroslavu Bahníkovi, Andree Burešové - Klugové, Janě Anderlové, Romanu 

Krátkému, Miloslavu Štossovi, Ing. Miloslavu Hubáčkovi a Petru Macháčkovi. 

 

 Taneční škola Petra Macháčka zakončila svou taneční sezonu Akademií, na níž 

roztančilo velký sál Městského domu kultury celkem 250 tanečníků a tanečnic ve třiadvaceti 

vystoupeních a choreografiích. K vidění byly celky dětské, juniorské i dospělých. 

 

 Taneční skupina Masers Company pod vedením Romana Krátkého získala cenu 

Bob Dance v rámci soutěže Ulita4Dance 2009. Tato taneční skupina zajišťuje  po celý školní 

rok zkušenými a uznávanými lektory výuku tanečních stylů hip hop, street dance a disco 

show. 

 

 Další velmi úspěšnou taneční skupinou je Mirákl, o níž jsem pěla chválu již  

v zápise do kroniky za rok 2008. V roce 2009 si tento soubor vytančil dva tituly mistrů České 

republiky. Jeden získaly juniorky  s choreografií Leporelo  a druhý  v sólovém tanci trenérka 

skupiny, devatenáctiletá Markéta Jandová. Dalším velkým úspěchem bylo čtvrté místo na 

Mistrovství světa v modern a jazz dance v norském Oslu. Choreografka a vedoucí Miráklu 

Andrea Burešová  dovedla svá děvčata  až na Mistrovství světa v modern dance , které se 

konalo v kanadském Niagara Falls, kde Mirákl s choreografií Born to Love You získal páté 

místo.Jejich nominace přišla v okamžiku, kdy byla zavedena vízová povinnost do Kanady a 

vedoucí souboru musela na poslední chvíli pro víza do Vídně. Podařilo se tak odcestovat 

pouze s dvanácti dívkami věkové skupiny 12 - 15 let. Nominaci si vybojovala i mladší část 

souboru, u nich se však nepodařilo vízové formality včas zajistit.  

Jinak jsou všechny formace Miráklu vidění při každé akci, která se koná v Sokolově, 

reprezentují město Sokolov také na akcích v partnerských městech v Německu, Polsku i jinde. 

Taneční skupina Mirákl ve spolupráci s MDK Sokolov přivítala ve zdejším domě kultury 

začátkem dubna kolem pětistovky tanečníků v regionální soutěži tanečních formací Emco-

dance life tour. Soutěžilo se o postupy do zemských kol Tour v patnácti kategoriích. 

 

 Mezi další zajímavé akce patřila unikátní výstava fotografií, dokumentů a dalších  

reálií z revoluce na přelomu let 1989 a 1990 v Sokolově. 

Do Sokolova zavítal již 44. ročník Podzimního sokolovského dostavníku. Široké veřejnosti se 

 

 

 

 

 



 

 

 

představil nově vzniklý jazzový Bigband MDK. Pod vedením profesionálního trumpetisty 

tento dvacetičlenný kolektiv uspořádal svůj první koncert, na němž vystoupil také populární 

jazzman Laďa Kerndl a Felix Slováček mladší. 

V samém začátku roku sokolovskou hudební scénu poctila svým vystoupením přední česká 

violistka Jitka Hosprová s klavíristou Michalem Maškem. 

Druhým nejlepším plesem sezony byl reprezentační ples města. V programu vystoupil Josef 

Laufer, hudebně-taneční formace ALLX. K tanci hrála Březovská desítka a taneční orchestr 

Sokrat. Ples byl plně vyprodán. 

 

 Pozornost veřejnosti vzbudil Festival politické písně Sokolov 2009. 

Jeho program byl pětidenní a byl zakončen partnerským večerem pro ty, co festival podpořili.  

Na večírku v Parkhotelu Sokolov proběhl šansonový recitál Ester Kočičkové s Lubomírem 

Nohavicou. 

Festival výrazně podpořila radnice města částkou 300 tisíc korun..Krajští radní schválili 

festivalu částku pouze 30 tisíc korun.Organizátoři si vzali na mušku nízkou úroveň české 

politické kultury, jejich slovy bylo cílem pozlobit papaláše. Jedním z hlavních organizátorů je 

Miroslv Balatka, autor myšlenky festival uskutečnit. 

Festival zahájila výstava karikatur předních politiků "papalášů" ve výlohách sokolovských 

obchodů. K vidění zde byl Václav Klaus jako Ferda Mravenec, trojoký Miloš Zeman, Mirek 

Topolánek v zavánějící soudcovské paruce, či Jiří Paroubek s vizáží pitbula utrženého ze 

řetězu. Na webu proběhla anketa Český papaláš. Suverénně zvítězil Jiří Paroubek, za nějž 

cenu převzala jeho manželka Petra. 

Cenu Prasárna roku získalo vyjádření nedůvěry vládě uprostřed hospodářské krize a 

předsednictví EU. Festival provázela řada doprovodných akcí a lze ho považovat za úspěšný. 

Příští rok byl měl mít jeho 2. ročník podtitulek Festival proti pasivitě. 

 

 

 Městské divadlo v letošním roce hostilo řadu úspěšných akcí.. Proběhl zde další 

ročník Sokolovské čurdy, celostátní nesoutěžní divadelní přehlídky. Představila se zde 

osvědčená divadla s pěti divadelními hrami a triem jednoaktovek.. Čurda trvala tři dny. Cenu, 

která zdůrazňuje důležitost i těch nejmenších rolí,  předal starosta Karel Jakobec herečce 

plzeňského divadla Jakohost Marii Chmelíkové za výkon ve hře Ať žije Bouchon. 

Městské divadlo hostilo houslového virtuóza Pavla Šporcla, kterého na klavír doprovodil Petr 

Jiříkovský. Vystoupení proběhlo před plně obsazeným hledištěm. 

Ve výchovném koncertě na scéně Městského divadla vystoupil multiinstrumentalista Jiří 

Stivín, který večer vystoupil v duu s kytaristou Jaroslavem Šindlerem v klášteře Svatého 

Antonína Paduánského. 

Poprvé se v divadle ozvaly tóny operety. Hudební divadlo v Karlíně zde hostovalo s českou 

lidovou operetou Na tý louce zelený. 

Na závěr bych chtěla zmínit úspěšné ztvárnění hry Zahradníkův pes od Lope de Vegy, kterou  

v premiéře předvedlo 8. července sokolovské Divadlo bez zákulisí. Autorém scény  a 

režisérem byl opět Bohumil Gondík. Významná byla pomoc ISŠTE, která vyrobila kulisy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sokolovské muzeum 

 

 Před koncem roku krajské zastupitelstvo rozhodlo o znovu osamostatnění muzeí 

v Karlovarském kraji. Počátkem roku nastoupil po odcházející ředitelce Jitce Petránkové do 

Sokolovského muzea na post ředitele Ing. Michael Rund. Jeho cílem je v příštím roce 

zatraktivnit expozice. Je si vědom toho, že bude pracovat s minimálními prostředky. 

Kromě muzeí v Horním Slavkově a Krásně a štole číslo jedna v Jáchymově nechce zapomínat 

na expozici v Sokolově, která pochází z roku 1986 a je zastaralá. Michael Rund je také 

autorem úspěšné monografické publikace o architektu Rudolfu Welsovi. Nyní shromažďuje 

informace o dalších architektech místních budov, Karlu Ernstbergerovi a Heinrichu 

Scherrerovi. 

Sokolovské muzeum získalo unikátní sbírku olejomaleb, kreseb a plakátů Davida 

Friedmanna. Darovala ji dcera malíře, žijící v současné době v Americe. Jedná se o obrazy 

vztahující se tématem k regionu. Jeden obraz, který sbírku doplnil,  se podařilo získat od 

soukromého majitele z Habartova za pět tisíc korun. Kromě regionálního tématu jsou  

v kolekci také obrazy ze života malíře v koncentračním táboře. 

V prvním patře sokolovského zámku proběhla dvojvýstava Skulptury pražského biologa 

Tomáše Hájka a Kameny, lidé a moře místního křesťanského psychologa Jiřího Bauera. 

Ve stejnou dobu byla v přízemí zámku k zhlédnutí výstava stavebnice Merkur, která přilákala 

velké i malé. Autorem výstavy je sběratel a historik Jiří Mládek, který chtěl návštěvníky 

seznámit zejména s českými výrobci kovových stavebnic v období po první světové válce. 

Novou podobu dostaly výstavní prostory v přízemí sokolovského zámku. Interiér zdobí nová 

dlažba, která vzhledem odpovídá podlahovým krytinám baroka. Že šlo o rozhodnutí správné 

potvrdila archeologická sonda. Po konzultaci s Národním památkovým ústavem v Lokti 

vybralo muzeum cihlovou dlažbu bez povrchové úpravy glazurou, která pravděpodobně kryla 

podlahy v přízemí zámku. Rovněž byl proveden restaurátorský průzkum stěn. V některých 

částech nalezla akademická malířka Kateřina Kubátová fragmenty nástěnných vápenných 

maleb. Generální opava zahrnula také novou elektroinstalaci, světla, rozvody tepla a 

vymalování. 

 

Sokolovská knihovna 

 

 Kromě běžných aktivit se knihovna zapojuje i do celostátních akcí, jako je anketa 

Kniha mého srdce, ze které vzejdou nejoblíbenější publikace. Bylo zde pokřtěno CD pro 

nevidomé, které zde bude k dispozici  občanům v oddělení knihovny pro nevidomé a 

slabozraké. Jsou na něm namluveny tituly od Václava Němce Pověsti, Brána do historie 

Sokolovska a Bylo-nebylo od Vladimíra Prokopa staršího. Dále ho tvoří tituly autorů Josefa 

Brtka a Václava Kotěšovce. Byly namluveny lidmi ze Sokolovska, četl je například Jan Picka, 

Lucie Tousecká, Jana Miklová. Hudbou slovo doprovodil Ctibor Susser. 

Na tento projekt knihovna získala grant od Ministerstva kultury ve výši třicet pět tisíc, ze 

sbírky Světluška projekt získal částku dvacet tisíc korun. 

Již po deváté proběhla v knihovně Noc s Andersenem. Je to noční dobrodružství v podobě 

čtení pohádek, soutěží, her a překvapení a proběhla také na  mnoha školách ve městě. 

V přednáškovém sále proběhla řada netradičních akcí. Vybírám například seminář Jana Bíska 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rytmy západní Afriky pod vedením afrického bubeníka Papise Nyasse, přednášku Jaroslava 

Pešty Buddhismus na západě pořádanou sokolovskou meditační skupinou buddhismu 

Diamantové cesty, linie Karma Kagju. Zajímavá byla historická přednáška Památky hrdelního 

soudnictví na Sokolovsku v podání archeologa Jiřího Klsáka, nebo přednáška geologa Petra 

Rojíka na téma Sopky a neklidná země na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku. 

 

Již tradičně na nádvoří Sokolovské zámku zorganizovala ředitelka knihovny Daniela 

Drobečková akci pro děti s názvem Radní čtou dětem pohádku.  

Letos to byla pohádka O hloupém Honzovi. Svých rolí se zhostili sokolovští radní a měli opět 

velký úspěch. Demonstrovali tak dobrou spolupráci města s knihovnou a k akci přistupovali  

s vtipem a humorem jim vlastním. 

 

 

Dům dětí a mládeže 

 

  Kromě svých tradičních akcí v letošním roce byla činnost obohacena například 

výstavou železničních modelářů. Také letní příměstské tábory měly velké množství témat. 

Celkem 250 dětí si vyzkoušelo  horolezecký, chovatelský nebo hasičský tábor, keramické 

soustředění, sportovní a rekreační tábory, pobyt u moře v Chorvatsku nebo v krajině u 

Tachova. 

Velký úspěch letos oslavily roztleskávačky, které pod vedením Jany Špačkové v silné 

konkurenci velkých týmů a tanečních škol dosáhly na šesté místo na mistrovství České 

republiky.. Tohoto klání se tým Falcons, jak se děvčata nazývají, zúčastnil již potřetí, letos 

úspěšně. 

 

Kino Alfa 

 

 V sobotu 14. února zahájilo svůj provoz digitální kino a jako první v kraji začalo 

promítat i 3D filmy. Náklady na vybavení kina digitální technikou dosáhly 4,7 milionu korun, 

část uhradili dodavatelé v rámci pilotního programu digitálních kin. Úvodní film Cesta na 

měsíc zhlédl plný sál. Během roku viděli diváci dvanáct premiér, mezi nimi také pokračování 

ságy o čarodějnickém učni Harrym Potterovi. Návštěvníkům kino půjčuje nejmodernější brýle 

na trojrozměrné sledování projekcí. Lze si je také zakoupit. Obvyklé vstupné činí 130 korun. 

 I letos proběhla v kině Alfa diashow cestovatele Leoše Šimánka. Jejím tématem byla cesta 

jeho rodiny po Havaji. 

Na letošní ročník filmového festivalu Film Sokolov, jehož tématem je Das Volk - Národ si 

letos našli cestu i mladší diváci.Letos se již jedná o devátý ročník a zúčastnila se ho řada 

studentů filmových oborů společně s vyučujícími. Promítají se zde filmy, ale také konají 

besedy, přednášky a konfrontace názorů. Pořadatel Přemysl Martinek spolu s Terezou 

Hadravovou si však nejsou jisti, zda letos festival nepořádají naposledy. Čím dál těžší je prý 

shánění sponzorů, příprava festivalu je velmi náročná a jsou již trochu unaveni. 

 

Přehled některých dalších zajímavých kulturních akcí 

 

 

 

 

 



 

 

- Sokolov opět zdobí projekt Umění v kostce, který je součástí projektu Nová tvář Sokolova. 

  Ten vznikl v minulém roce za podpory Evropské unie. Do letošního ročníku se zapojily 

  Střední škola živnostenská, ISŠTE, Sokolovská bytová s.r.o., statek Bernard v Královském 

  Poříčí, mateřské a základní školy v Sokolově a studio Fornica Graphics. Celkem je po městě 

  nainstalováno třicet krychlí o straně 2,5 metru. 

 

- V březnu proběhl slavnostní křest knihy historika Jiřího Johna Vaření piva v českých 

  zemích a zaniklé pivovary na Sokolovsku. Vydalo ji sokolovské nakladatelství Fornica 

  Publishing. Křest proběhl v prostorách kapucínského kláštera a symbolicky byl proveden 

  pivem.  

 

- V rámci projektu Sokolov - město příjemné pro pobyt připravuje město vydání knihy O 

   historii města Sokolov. Bude pojednávat o historii města Sokolov mezi lety 1908 až 2008 

   a bude vycházet z ověřených historických pramenů. Poslouží tak nejen jako propagační, ale 

   i vzdělávací materiál.   

 

- Na předvánoční trh přineslo nakladatelství Fornica dvě nové knihy o Sokolovsku - 

  Romantické cesty neznámým Sokolovskem  od Světlany Kuncové a Rudolfa Tyllera a 

  Biografický lexikon  od Vladimíra Prokopa a Lukáše Smoly. Obě knihy vycházejí díky 

  finanční podpoře města Sokolov. 

 

- V Sokolově letos hostovali dva cirkusy. Své šapitó v areálu lesoparku Bohémia rozložil 

   Cirkus JO - JOO, poté Cirkus Sultán - Berousek, jehož novou atrakcí jsou aligátoři. 

 

- Sprejeři od vedení města získali povolení pro realizaci svých výtvorů na zadní straně garáží 

  mezi cyklostezkou a skateparkem na stadionu Baník Sokolov. V listopadu pak získali 

  vnější stranu zdi obrácené směrem do nového parku na místě bývalého dolu Gsteinigt, 

  naproti bráně Sokolovských strojíren. 

 

- Rocková kapela Kato se přejmenovala na Ewelyn. Frontmanem zůstává Karel Ivan, 

  obměnilo se několik členů. Skupina chystá v příštím roce novou desku. 

 

 

 

Partnerské vztahy města 

 

 

 

 Komise pro vnější vztahy Rady města Sokolov po celý rok vyvíjela pravidelnou a 

aktivní činnost. Zásluhu na realizaci takového množství akcí v rámci partnerských vztahů 

mezi městy Sokolov, Schwandorf a Saalfeld nelze upřít předsedovi komise Antonínu 

Lebedovi, dobré duši všech výměnných setkání Kristýně Damajkové a také místostarostovi 

Ing.Zdeňkovi Berkovi.  

V dubnu se uskutečnilo společné jednání komisí pro vnější měst Sokolov a Schwandorf 

 

 

 

 

 



 

 

 

na schwandorfské radnici. Předmětem jednání bylo zhodnocení spolupráce v roce 2008 a 

sladění plánů akcí pro rok 2009. 

Schválený plán obsahuje 38 společných akcí, převážně z oblasti sportu  a  tradičních 

městských akcí. Nejsou zde zahrnovány akce, které si zajišťují např. školy, kulturní 

spolky apod. 

I v tomto roce pokračuje společná studentská akce Workcamp. 

Vzniká nový projekt Partnerství měst Sokolních. Z iniciativy města Sokolów Podlaski z 

Polska a Montefalco z Itálie bylo přizváno k realizaci projektu také město Sokolov.  

K jednání se na sokolovskou radnici dostavil starosta polského města a ředitelka kulturního 

domu. 

Základem projektu je vytvoření stálé a úzké spolupráce mezi městy Evropy. V tomto případě 

se jedná o města mající ve svém názvu sokola a v heraldice patří k nejstarším v Evropě. 

Prvního setkání ve dnech 2. - 6. 9. se zúčastní z měst v Čechách, Polsku, Itálie a Francie 

delegace pěti představitelů města a cca dvacetičlenné delegace mládeže ve věku 16 až 21 let. 

Naše město reprezentovala taneční skupina Mirákl, která měla v Polsku velký úspěch. 

Zastupitelstvo tuto spolupráci potvrdilo schválením společné Deklarace měst o partnerství. 

Nejmasovější akcí v rámci partnerských vztahů mezi městy Sokolov a Schwandorf byl 

Běh přátelství Schwandorf - Sokolov 2009, letos konaný již jako sedmý v pořadí. 

Zúčastnilo se ho přes 60 běžců. Byla zdolána trať o délce 150 kilometrů, běžci se střídali 

po úsecích dlouhých 5 - 7 km.Cílem byl letos Sokolov. Místem setkání všech účastníků byl 

letos poprvé hraniční přechod Železná - Tillyschanz. Kromě představitelů města se za 

Sokolov do běhu zapojilo sedm sokolovských  sportovních klubů. 

 

 

 

Zaměstnanost, zaměstnavatelé 

 

 

 

 - Hexion Speciality Chemicals, a.s.  v závěru minulého roku prostřednictvím výkonného 

  ředitele a předsedy představenstva Ing. Aloise Zacha předal starostovi města Sokolov Ing. 

  Karlu Jakobcovi symbolický šek na částku 30 milionů korun. 

  Jedná se o slíbenou částku, kterou se tato společnost bude podílet na výstavbě silnice. 

  Po jejím dokončení, pravděpodobně v roce 2011, bude žádoucím směrem odkloněna 

  přeprava chemických produktů tak, by se přepravci vyhnuli hustě zabydleným částem města 

  Sokolov a obce Královské Poříčí. Na akci budou použity také prostředky z dotace  

  z Regionálního operačního programu, dále podíl města ve výši deset milionů a pětimilionový 

  příspěvek Královského Poříčí. 

  Na základě stížností obyvatel obce Těšovice na neúnosný hluk z kompresorovny firmy 

  Hexion bylo provedeno zazdění prostupů, které by mělo odstranit nespokojenost obyvatel 

  v přilehlé obci. 

 

- Sokolovská uhelná, a.s. vstoupila do roku 2009 se 4 693 zaměstnanci. 180 zaměstnanců 

 

 

 

 

 



 

 

 

  má vysokoškolské vzdělání, 1 060 středoškolské, 2 787 zaměstnanců je vyučeno a 666 

  pracovníků má vzdělání základní.  

  V letošním roce oslavila Sokolovská uhelná 15 let od svého vzniku. V tomto duchu se nesl 

  také firemní ples, který již tradičně patřil k vrcholným společenským událostem regionu. 

  31. 3. 2009 ukončila svůj provoz technologie třídění uhlí Sokolovské uhelné v Citicích. 

  Ukončení třídění si vynutila především situace na trhu. Poslední vagón s uhlím vyjel z 

  třídírny 1. dubna 2009. 

  Od báňského úřadu získala Sokolovská uhelná, a.s. povolení na další nejméně desetiletou 

  těžbu uhlí v lomu Jiří mezi Sokolovem, Lomnicí, Svatavou a Královským Poříčí. 

  Poslední odhad však hovoří o tom, že během nejbližších 25i let by těžba hnědého uhlí měla 

  být na Sokolovsku ukončena. Na zahajovací konferenci projektu ReSource, kterou hostilo 

  město Chodov, zástupce Sokolovské uhelné, a.s. Ing. Jiří Popperl potvrdil, že počítají s tím, 

  že krajinu po těžbě opraví, zrekultivují a budou se podílet např. i na tom, aby vznikla náhrad- 

  ní činnost. Pokud k tomu projekt Re Source, přispěje,  pak ho vítají. 

  Sokolovská uhelná, a.s. jako hlavní sponzor karlovarského hokejového týmu Energie je 

  vlastníkem stravovací firmy Sokorest. Ta získala do pronájmu všech osm barových 

  občerstven, včetně dvou restaurací,  v nové karlovarské KV Areně. Protože za pronájem 

  neplatí zanedbatelné množství milionů, musí jakýkoliv subjekt, který bude v KV Aréně 

  pořádat akci, využít služeb Sokorestu. 

 

- Firma Wieland Electric, s.r.o. i nadále zůstává třetí největší firmou ve městě, co se týče 

  počtu zaměstnávaných osob. Navíc se i čím dál častěji objevuje jako sponzor sportovních  

  a kulturních akcí. 

 

- Od poloviny roku se změnily podmínky pro dlouhodobě nezaměstnané. Budou se muset 

  zapojit do veřejně prospěšných prací, jinak jejich dávka klesne na existenční minimum  

  2 020,-- Kč. Podle zákona musí odpracovat alespoň 20 hodin měsíčně. Naopak si větším 

  počtem odpracovaných hodin mohou  přilepšit. Ve městě na jejich zaměstnávání přistoupila 

  řada organizací  , SOTES. s.r.o., Ústav sociální péče Sokolík, Chráněné bydlení, Správa 

  sportovních zařízení, Městský dům kultury  a některé školy. 

  Míra nezaměstnanosti  ve městě v některých měsících roku překročila 10%.Vliv měl 

  hlavně nástup absolventů v září. 

  Novinkou na trhu práce je v letošním roce možnost získat práci v zahraničí pro absolventy 

  škol se zaměřením na hotelnictví a gastronomii. Německý Marienberg nabídl v rámci 

  projektu EURES-Trieregio první přeshraniční burzu práce. Na ní bude možnost zaměstnání 

  nabízet více jak 22 firem z Německa, Česka, Rakouska a Švýcarska. Sokolovský Úřad práce 

  vypravil na tuto burzu autobus s dvaceti žáky, převážně s absolventy Živnostenské školy. 

 

- Stavební recyklace je nová sokolovská firma, která v kamenolomu Vítkov rozšiřuje těžbu. 

  Našlo zde práci několik pracovníků. Vytěžení 1,5 milionu tun kamene by mělo trvat 20 až 

  30 let. Těžba by měla být prováděna novým způsobem, neměla by ohrozit životní prostředí  

  v okolí. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Sokolovská bytová, s.r.o. 

  V odvolacím trestním řízení proti bývalé pokladní společnosti bylo z celkového manka  

  8 006 806,-- Kč přiznáno k náhradě 4 500 000,-- Kč. Se zbytkem byla společnost odkázána 

  do občansko-právního řízení. Rada města Sokolova jako valná hromada Sokolovské bytové 

  s.r.o přijala usnesení, kterým ukládá jednatelům a prokuristovi zvážit možnost vymáhání. 

  Jisté však je, že i samotná přiznaná výše zřejmě hodně dlouho, ne-li trvale zůstane neuhra- 

  zena a další soudní řízení by jen zvýšilo ztrátu společnosti. Jak bylo definitivně rozhodnuto 

  se mi nepodařilo zjistit. Nemohu se však zbavit dojmu, že krást ve velkém se vyplácí. 

  Velkým problémem se pro středisko teplofikace stávají úspory spotřeby tepla, důsledek 

  zateplování soukromých i veřejných budov a spořivosti občanů. Sokolovská bytová, s.r.o.  

  je proto nucena hledat další odběratele, aby vyrovnala snížení spotřeby. To v tomto 

  roce činilo přes 100 tisíc GJ. 

 

- SOTES Sokolov, s.r.o. 

  S účinností od 22. 4. 2009 jmenovala Rada města Sokolova novými členy dozorčí rady 

  společnosti SOTES Sokolov,  spol. s r.o.  Bc. Alenu Matěchovou, Ing. Valentinu 

Vachatovou 

  a  Jaroslava Smetku. Předchozí tři členové požádali o odvolání na vlastní žádost. 

  Nákladem až 160 milionů korun chce vedení města za pomoci dotace investovat do renovace 

  areálu  Sokolovských technických služeb. Jednalo by se o výstavbu nové správní budovy, 

  přestěhování dvora nebezpečných odpadů, likvidaci některých starých budov a likvidaci 

  bioodpadů. 

  Bilance hospodaření této společnosti je příznivá. Vlastními pracovníky např. za rok 2009 

  provedla společnost opravy komunikací a chodníků nákladem přes tři miliony korun, práce 

  na hřbitově představují částku 819 tisíc korun. Zimní hotovost zabezpečuje společnost  

  smluvně i pro jiné organizace, z nichž nejvýznamnější je městys Svatava a Nemocnice 

  Sokolov. Zima tohoto roku byla pro společnost velmi náročná. K připraveným 400 tunám 

  soli muselo být např. přikoupeno dalších 175 tun. A o zvýšené spotřebě pohonných hmot  

  není nutné hovořit. 

 

  

Obyvatelstvo města 

 

 

           Počet obyvatel města Sokolova k poslednímu dni roku 2008 činil 25 292, což je o 55 

osob  méně, než v roce předchozím. Počtem 24 318 se na celkovém stavu podílejí občané 

ČR, ostatní  představují cizinci. Zajímavá je skutečnost, že trvá pokles občanů ČR (94), 

zatímco počet cizinců ve městě se v tomto roce zvýšil o 39.  

 

I v tomto roce dochází k velké migraci obyvatel uvnitř města, celkem se přestěhovalo 916 

občanů. Pozitivem je, že se zpomalil úbytek obyvatelstva odstěhováním. Odstěhovalo se o 56 

občanů méně než v roce 2008, došlo však na druhé straně ke snížení počtu přistěhovalých o  

36. 

669 občanů města má trvalý pobyt na adrese ohlašovny, tj. Sokolov, Rokycanova 1929. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Úmrtnost ve městě klesla na 223 osoby, to je o 23 méně než v roce minulém, počet naro- 

zených  stagnuje na 279. 

 

V tomto roce bylo rozvedeno 60 manželství, uzavřeno bylo 83 sňatků. V prvém  případě  

se jedná o pozitivní vývoj.  Naproti tomu se nepříznivě vyvíjí věkové složení občanů 

města. Celkově občané dosahují  průměrného věku 40,05 roku, z toho muži 38,47 a ženy 

41,57  roku. Celkově obyvatelstvo zestárlo o 0,34 roku. 

 

 

 

Bytová výstavba, stavební činnost, životní prostředí 

 

 

 Bytová výstavba pokračuje ve stejném trendu jako v letech předchozích. 

Stavebníci, ať již se jedná o fyzické či právnické osoby, využívají možnosti získat od města 

dotaci na dokončené bytové jednotky. Tato forma podpory rozvoje bydlení probíhá od roku 

1999 a za uplynulých deset let město přispělo celkem na vznik 283 bytů celkovou částkou  

25 077 tis. korun. V roce 2009 vzniklo přes třicet bytových jednotek v domech, které staví 

stavební společnost na sídlišti Vítězná. Poblíž Domu dětí a mládeže v Sokolově tak vzniká 

nové minisídliště s vlastními parkovacími místy a u většiny domů s oplocenými zahrádkami. 

Nejen rozvíjející se pěkný a barevný vzhled domů je zájmem jejich obyvatel. Například na  

sídlišti Michal donutili obyvatelé město, aby opavené panelové domy v majetku města byly 

střeženy kamerovým systémem, který by zabezpečil ochranu majetku. 

 

 Také nově chválený projekt Sokolov naše město má na mysli vylepšení podmínek 

ve městě. Jedná se o integrovaný projekt zahrnující moduly Čisté město, Chytré město, 

Bezpečné město a Bezbariérové město. 

Naplňováním těchto modulů je např. vybudování bezbariérové trasy městem, která by měla 

zajistit bezbariérový přístup do všech veřejných míst, úřadů, sportovišť, škol, obchodů, 

kulturních a zdravotních zařízení apod. 

Stejně zajímavý je nápad nabídnout lidem kontejnery na bioodpad, který by pak byl svážen do 

kompostárny v Sokolovských technických službách. Do projektu zapadá i péče o silnice a 

chodníky. Plán oprav těchto komunikací letos počítá s výdaji ve výši necelých sedmi a půl 

milionů korun. 

Zlepšit prostředí a zvýšit bezpečnost ve městě by měla zajistit regulace parkování ve městě, 

nebo vybudování centrálního parkoviště na sídlišti Michal. V záměru je také rekonstrukce 

parkoviště u Komerční banky a prostor na stání automobilů naproti hasičům a u polikliniky. 

Ne všechny záměry se setkávají s pochopením u některých obyvatel. Pravda však je , že při 

každém kácení stromů létají třísky. Lidé neradi přijímají novoty, které pak v samém důsledku 

většinou chválí. 

V kapitole o školství jsem zmínila projekt , který řeší zateplení školských budov. V letošním 

roce se město snaží také o získání dotace na rekonstrukci bazénu na 6. základní škole. 

Navržené stavební úpravy by se týkaly nejen bazénové části, ale i nového zázemí sprch a 

 

 

 

 



 

 

 

 

šaten, aby prostory vyhovovaly i veřejnosti.A na to vše by pak navázaly sadové úpravy  

v bezprostředním okolí školy na jaře příštího roku. 

Konečně se snad podaří udat nedokončený kryt civilní obrany na sídlišti Vítězná. Projevil o 

něj zájem sbor Bratrtské jednoty baptistů. Jejich záměrem je zřídit v objektu sál pro 

shromažďování, dětské hřiště a kluby dětí, dorostu a mládeže. 

   

 Exklutivním záměrem radních je výstavba letní bobové dráhy. Měla by být 

dlouhá 800 metrů a vést od rozhledny směrem k takzvanému chemičáku. Realizace bude 

možná jen za podmínky získání dotace, o níž již bylo požádáno. Byla by to první bobová 

dráha v západních Čechách a desátá v republice. Rozhodně se jedná o velmi oblíbenou 

atrakci. 

 

 Chvályhodná je činnost města na úseku veřejné zeleně. Dochází k realizaci 

kompexního řešení obnovy městských parků - Husovy sady, Zámecký park. Na celkových 

nákladech 3,4 milionu korun se město podílelo částkou O,6 milionu korun, zbytek zajistila 

dotace z prostředků Evropské unie. Celkem bylo ošetřeno 689 stromů stovkami zdravotních, 

redukčních a výchovných řezů. Pokáceno bylo 8 stromů, jeden byl přesazen. Nových stromů 

bylo vysazeno 30, keřů 8 929. Nejmasivnější byla výsadba tisů, kterých bylo po obvodu parku 

vysázeno 1 065 kusů. 

 

 

 Započaly práce na odbahnění rybníků, dokončen byl Dolní rybník, kde kromě 

odbahnění byla provedena oprava odtokového koryta, odběrného objektu a požeráku, jízek a 

potrubí pro  napájení rybníka. Při slovu živočichů při vypouštění zde byly uloveny téměř dvě 

stovky škeble rybniční, 3 raci a 560 ryb, mezi nimi i několik úhořů. Ozdobou Dolního rybníka 

se stala fontánová socha z dílny sochaře Jiřího Černého. Jeho další socha, Dáma koupající se 

na žulové vlně je rovněž umístěna v parku a pochází ze Sochařského sympozia 2008. 

 

 V závěru roku bylo předáno městu hotové dílo Revitalizace lomu Gsteinigt. 

Přípravné práce z roku 2008 pokračovaly v roce 2009 plošnou modelací terénu, úpravou 

podložních vrstev, vybudováním nových cest, vegetačním zpevněním terénu osevem, 

výsadbou rostlin a úpravou stávajících vzrostlých dřevin. Terén zkrášlilo 693 nových stromů a 

ještě více keřů, lavičky a odpadkové koše. Na výši  nákladů 8 370 tis. korun se podílela dotace 

z fondu Ministerstva financí částkou 8 250 tis. korun. 

 

 Mezi budovou Městkého úřadu Sokolov a Úřadem práce město postaví nové 

veřejné záchodky. Jedná se o společný projek TOA Point s Národní radou zdravotně 

postižených ČR a Evropským institutem pro udržitelný rozvoj. Projekt vzniká za velmi 

zajímavých finančních podmínek pro město. To bude po vybudování zajišťovat provoz a po 

pěti letech bude vybudovaný majetek převeden do jeho majetku. 

 

 Město Sokolov bylo úspěšné se svou žádostí o dotaci na opravu střechy zimního 

stadionu. Dotace ve výši 140 milionů korun dala v březnu podnět k zahájení prací na odkrytí 

 

 

 

 



 

 

 

 

střechy objeku. Demontáž osmdesátitunové kovové konstrukce střechy sportoviště bylo 

zajímavou podívanou pro řadu přihlížejících. Na novou střechu budou použity dřevěné lepené 

vazníky, které mají zaručit neomezenou životnost. Mají mít také lepší požární odolnost než 

kov. Před zimou střecha získala finální podobu. Chloubou zimního stadionu, jehož znovu 

otevření se očekává v létě příštího roku , bude moderní vzduchotechnika s odvlhčováním, 

která zajistí optimální klima nejen pro návštěvníky, ale tako pro samaotný dřevěný krov. 

 

 V březnu na Baníku Sokolov odstartovala  stavba nové ubytovny.  Stará 

ubytovna byla zbourána, na jejím místě vyrostla ubytovna s kapacitou 58 lůžek. Opět vše  

v režii města Sokolova a dotací z Evropských fondů.V přízemí objektu je jeden pokoj pro 

vozíčkáře. Kolaudace proběhla v polovině měsíce října. Ubytovna najde své uplatnění při 

sportovních, ale i  kulturních akcích ve městě. 

 

 Neúspěšné bylo město se svou žádosti o dotaci na další etapu oprav Hornického 

domu . V této etapě měly být předmětem oprav a úprav interéry, jejich náklady by měly 

dosáhnout až 400 milionů korun. Jejich realizací chtělo město objektu vrátit jeho původní 

podobu, navrženou ve dvacátých letech minulého století architektem Rudolfem Welsem. 

Tak snad při dalším pokusu o dotaci! 

 

 Zbořením lávky nad kolejemi pro pěší přes železniční trať byly zahájeny práce na 

výstavbě dopravního terminálu v Nádražní ulici v Sokolově.Její zrušení dalo opět podnět  

ke kritice města ze strany některých občanů. Poté následovaly práce na úpravě kolejiště a 

opravách železniční stanice. V srpnu se obyvatelé města dočkali otevření podchodu, který 

spojuje železniční stanici se čtvrtí Šenvert. Na celém projektu se město podílelo devíti 

miliony korun a dále na vlastní náklady vybudovalo přístupové cesty. 

V říjnu začala likvidací starých skladů v Nádražní ulici příprava na výstavbu nového 

dopravního terminálu u železniční stanice. Nový terminál zásadním způsobem  změní vzhled 

Nádražní ulice. Přibudou zde nová parkoviště, potkávat se zde budou jak autobusové, tak 

vlakové spoje a navíc zde bude začínat cyklostezka. 

 

 Koncem roku začaly  práce na novém mostě přes řeku Ohři. Jedná se o spojení 

mezi Sokolovem a Královským Poříčím, které má hlavně ulevit Sokolovu od veškeré 

kamionové dopravy, která směřuje do chemických závodů Hexion.Součástí stavby je i 

vybudování přechodu pro pěší. Výstavbou mostu bude moci být stávající silnice ze Sokolova 

do Královského Poříčí přeměněna na cyklostezku. 

 

 Město Sokolov bezúplatně převzalo od Sokolovské uhelné, a.s.most Antonín - 

Medard. Most se nachází zhruba v polovině cyklostezky ze Sokolova do Citic a v budoucnu 

by to měla být pro pěší, cyklisty a bruslaře velmi důležitá spojnice mezi Sokolovem a 

bývalým lomem Medard. Ušetřené peníze za jeho demolici budou použity na jeho opravy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 V brzké době chce město strhnout Krejcarovu lávku za Starým náměstím, 

vedoucí k jižnímu lomu. V tomto roce bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování 

projektové dokumentace aměsto  podalo žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Novou 

lávku by tvořila lehká kovová konstrukce pro chodce a cyklisty. 

 

 Hororové scénáře vymýšlejí někteří obyvatelé Sokolova v souvislosti se 

zahájením prací na výstavbě dalšího úseku rychlostní silnice R6 mezi Sokolovem a Novým 

Sedlem. Kvůli plánované rekonstrukci mostu přes řeku Ohři u Transmotelu bude muset být 

svedena doprava do Chebu přes Sokolov. Rok a půl bude městem projíždět přes šest tisíc aut 

denně navíc. Na Kraslické ulici vznikly dva kruhové objezdy, které přivádějí dopravu  

z Karlových Varů přes Královské Poříčí. Zatím žádné kolapsy dopravy nenastaly. Nový úsek 

R6 o délce 7 480 metrů, při němž bude také nově postaveno nebo zrekonstruováno 10 mostů 

bude postaven nákladem 2,5 miliardy korun a termín zprovoznění celého úseku se 

předpokládá v září 2011. 

 

 V bývalém areálu společnosti Autobusy Karlovy Vary vznikne Supermarket 

TESCO. Kvůli jeho stavbě vzniknou v Sokolově dva nové kruhové objezdy. Jeden bude na 

křižovatce ulic K. H. Borovského a Marie Majerové, druhý na křižovatce za Kauflandem při 

vjezdu do města. Před Tescem vznikne parkoviště pro 450 automobilů. Stavba kruhových 

objezdů se však dostala do skluzu, do konce roku společnost InterCora stavbu kruhových 

objezdů nezahájila, přestože termínem otevření obchodního centra jsou Vánoce roku 2010. 

 

 6. listopadu byl slavnostně otevřen úsek cyklostezky mezi Kynšperkem a 

Sokolovem. Jedná se o další patnáctikilometrový úsek. Cyklostezka na mnoha místech 

kopíruje koryto řeky Ohře a vede skoro celá mimo místa s frekventovaným provozem. Je tři a 

půl metru široká s mírným převýšením. Pohodovou jízdu tvoří asfaltový povrch. Tento úsek 

cyklostezky nestál město Sokolov nic, byly použity finance určené k zahlazování následků 

důlní činnosti. 

 

 

 

Zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor 

 

 

 Na celoroční činnost pro rok 2009 schválily příslušné orgány města poskytnutí 

dotací deseti subjektům poskytujících sociální služby na území města Sokolov, nebo pro 

občany města Sokolov v zařízení mimo město.Stejně odpovědně se město zachovalo i vůči 

bývalým příspěvkovým organizacím města, u nichž došlo v minulém roce k transformaci 

na jiný způsob hospodaření. 

Před účinnosti nového zákona o hmotné nouzi schválila rada města zabezpečení veřejné 

služby, jejíž výkon deleguje na příspěvkové a jiné organizace působící na území města 

Sokolova. Předpokládaný počet občanů pro výkon veřejné služby je přes 200. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bez finančních nároků na město Sokolov bylo zastupitelstvem města schváleno partnerství 

s organizací bfz o.ps. v projektu Začni a vytrvej. Projekt byl vytvořen na výzvu MPSV - 

Podpora integrace příslušníků romských lokalit a od 1. 9. 2009 potrvá celkem 35 měsíců. 

Cílem projektu je příprava mladistvých ve věku 14 - 17 let, kteří po skončení ZŠ nenastoupili 

k dalšímu studiu ani do zaměstnání. 

 5 pracovnic OSPOD z odboru sociálních věcí a zdravotnictví zorganizovalo, 

jako každoročně, šestidenní letní výchovně-rekreační tábor pro 26 dětí ve věku 7 - 14 let. 

Jednalo se převážně o děti z rodin, kterým je vyplácená dávka pomoci v hmotné nouzi, 

proto město Sokolov upustilo od poplatku z jejich strany a celkové náklady ve výši 70 tis. 

hradilo ze svého. Pestrým programem a dobrou péčí o účastníky byly děti nadšené a lze jen 

doufat, že si některé návyky vzaly za své a že se podařilo zvýšit jejich sebevědomí. 

 Období tzv. prasečí chřipky přežilo město bez úhony. Sice se v některých školách 

zvýšila nemocnost dětí, bylo to však spíše panikou rodičů, kteří mnohdy nechávali děti doma 

preventivně. Jen na sokolovském gymnáziu byly příznaky chřipky zaznamenány u jedné stu- 

dentky a protože v jednom období onemocnělo 38% studentů, udělil ředitel školy páteční 

mimořádné volno. 

 Ke konci roku byla přemístěna většina pracovníků Hygienické stanice Sokolov do 

Karlových Varů. Z úsporných důvodů zůstává v Sokolově pouze podatelna, jejímž 

prostřednictvím  budou sokolovští občané a firmy s hygieniky komunikovat. O rozumnosti 

takovéhoto kroku lze polemizovat. Sama jsem si na vlastní kůži vyzkoušela, že např. 

očkovací centrum funguje velmi špatně, když jsme se nakonec s manželem po trojí zbytečné 

návštěvě nechali proti klíšťové encefalitidě očkovat u obvodní lékařky. Nemluvě o tom, že 

očkovací centrum má stejnou kancelář a čekárnu  jako výměna injekčních jehel narkomanům. 

Komise rozvoje města Rady města Sokolova doporučila radním budovu hygieny koupit a 

přestavět ji na nové byty. 

 Od září začal Karlovarský kraj, jako všechny kraje v republice, hradit poplatky 

v lékárnách. Jedná se o administrativně nesmyslný systém, založený pouze na spolehlivosti 

úřednice na kraji, která provádí vyúčtování občanovi. Z pokladních dokladů, které občan  

zasílá na kraj spolu se žádostí a poštovným ve výši 10,-- Kč, nelze totiž při složitosti  

cen v lékarnách zjistit, kolik vlastně občan dostane. Nemluvě o čestném prohlášení, že 

nebyl překročen stanovený limit občanů nad 65 let. Snad v brzku někomu dojde, že jsme 

zase jednou byli papežtější než papež. Nikdo nezveřejnil, komu byly poplatky v lékárnách 

přínosem a koho poškozují! 

Veřejnost od 1. dubna také přivítala další změnu, tj. snížení ochranného limitu u dětí do 

osmnácti let a lidí starších 65i let na 2 500,-- ročně a zrušení regulačního poplatku dětí do 

osmnácti let za vyšetření u lékaře. 

 Město Sokolov přispělo částkou deset tisíc matce na péči o dítě se vzácným 

vrozeným onemocněním. Mimořádné náklady rodině vznikly při měsíčním  pobytu dítěte 

doma, jinak je dítě léčeno v Motolské nemocnici. 

 Město Sokolov vyšlo vstříc Karlovarskému krajskému úřadu, který rozjel projekt 

na sociální integraci osob ze zdravotním postižením.Vyčlenilo tři byty o velikosti 1+1 

v Areálu klidného stáří a v Domě s pečovatelskou službou. Dalších pět bytů bude nabídnuto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

počátkem příštího roku. Karlovarský kraj nákladem čtvrt milionu korun byty opraví a připraví 

je pro pobyt cca dvanácti klientů, převážně ze Sokolíku. Integrace je určena osobám s lehčím 

postižením a náklady budou hrazeny dotací z evropských fondů. 

 

Karlovarská krajská nemocnice 

 

 Od kulatého stolu na téma zdravotnictví vyšel ústy hejtmana Karlovarského kraje  

závěr, že jednotlivé nemocnice v kraji nebudou privatizovány. Toto rozhodnutí by mělo trvat 

až do doby výstavby nové nemocnice. 

K personální změně došlo na funkci ředitele pro lékařskou péči v Karlových Varech, post 

přebral Ilja Horník, bývalý ředitel Nemocnice Cheb. Jednalo se o zásah pověřeného generální- 

ho ředitele KKN Jiřího Fojtíka. 

Jak již jsem psala v zápise z loňského roku, skutečně 5. ledna došlo k otevření centrálního 

příjmu v Nemocnici Sokolov. Recepce zde funguje denně od sedmi do devatenácti hodin. 

Po odstoupení bývalé ředitelky Věry Procházkové stojí v čele MUDr. Zuzana Fialová ve 

funkci  náměstkyně pro lékařskou péči. 

Na tři  týdny bylo uzavřeno v sokolovské nemocnici interní oddělení. Během této doby bylo 

oddělení vymalováno a provedeny nezbytné opravy. Interní ambulance byla zajištěna jedním 

lékařem. Mezi občany města se rozšířila fáma o uzavření tohoto oddělení a nutnosti dojíždět 

do ostatních nemocnic. Ukázala se jako planá, 6. října bylo oddělení otevřeno a připraveno 

pečovat o 30 hospitalizovaných pacientů na standardních lůžkách a šesti lůžkách JIP. 

Začíná se hovořit o zřízení školky pro děti zaměstnankyň přímo v sokolovské nemocnici. 

Druhou variantou je vyčlenění potřebných míst ve školce, která sídlí přímo pod budovami 

nemocnice. Zatím probíhají jednání s odborem školství Městského úřadu Sokolov. 

Neurologické oddělení sokolovské nemocnice je zapojeno do projektu s podtitulkem 30 dní 

pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod. 

 

Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov i nadále zůstává největším a nejaktivnějším 

zařízením poskytujícím sociální služby. 

Již tradičně byl pořádán u příležitosti 10. výročí zahájení činnosti Den otevřených dveří. 

Slavnostní akce přilákala mnoho zájemců. Zúčastnilo se ho také vedení sokolovské radnice 

v čele se starostou Karlem Jakobcem , zavítal sem také hejtman Karlovarského kraje Josef 

Novotný. Při této příležitosti oba poblahopřáli k osmdesátému životnímu výročí ředitelce 

sdružení, paní Miladě Bučkové.A bylo opět na co koukat. Rozsah činnosti tohoto sdružení je  

obdivuhodný. 

Velkým překvapením pro návštěvníky byl Benefiční večer, které zorganizovalo Chráněné 

bydlení v městském divadle.Večer proběhl pod názvem Kde domov můj. 

Svůj dokumentární film Zahojené jizvy představila spolupracovnice České televize, 

scénáristka a režisérka Mgr. Majka Šandová.Film zobrazil vyprávění klientky Chráněného 

bydlení Renaty o své nelehké cestě od narození až po nalezení nového domova v Chráněném 

bydlení, kam ji ve třiceti letech v roce 2000 přivedla paní Bučková z domova důchodců. 

Od roku 2007 díky sokolovské radnici již užívá vlastní malý byt a je začleněna do normálního 

způsobu života. Jak říká paní Bučková: Proč by nemohl být šťastný začátek ve čtyřiceti letech. 

 

 

 

 



 

 

 

 

K úspěšnosti programu Benefičního večera přispěla také hudební produkce hudebníka 

Vladimíra Merty a zpěvačky Jany Lewitové. 

Velmi úspěšný byl také 14. Adventní večer s tradiční dražbou ve prospěch organizátora. 

Součástí byl jako vždy hodnotný kulturní program a raut, připravený klienty tohoto zařízení. 

Nový zákon o hmotné nouzi si velmi pochvalují pracovnice Chráněného bydlení. Měsíčně  

využívají pomoc až osmnácti nezaměstnaných, kteří pomáhají upravovat zeleň a okolí objektů 

sdružení, renovují jednotlivé byty a společné prostory. I samotní nezaměstnaní se do tohoto 

zařízení na práci rádi vracejí. 

V tomto zařízení byla uvedena do provozu Poradna pro uživatele sociálních služeb. Jedná se o 

bezplatné poradenství občanům se zdravotním postižením, seniorům a všem žadatelům o 

užívání jakékoliv sociální služby. Poradenství zajišťuje Bc. Pavlína Menšíková. 

Nově bylo také otevřeno Informační středisko pro přechod na digitální vysílání. Jsou zde 

poskytovány základní informace k instalaci set top boxů.Jistě mimořádně nápaditá iniciativa! 

Ani v tomto roce nezůstali klienti stranou  sběru použitého nebo nepotřebného šatstva. 

Letos sběr probíhal na sídlišti Vítězná. Diakonie odvezla plnou avii šatstva, pracovníci 

městského úřadu přidali čistící prostředky. Klienti z vlastní iniciativy zorganizovali také 

finanční sbírku a vše bylo odvezeno do oblastí postižených červencovými povodněmi. 

 

Občanské sdružení Střípky z iniciativy dobrovolnic ze sokolovského gymnázia získalo 

od Nadace Make a connection finanční grant ve výši 20 tisíc korun. Protože projekt Svět pro 

všechny byl určen na vzdělávání, použily ho dobrovolnice při výuce klientů Chráněného 

bydlení Sokolov. Také grant z Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia byl 

věnován klientům Chráněného bydlení, a to na zajištění poznávacího zájezdu do historického 

Lokte. 

Letos již po čtvrté pořádaly členky sdružení Střípky Adventní cukrárničku za účasti Mikuláše 

s nadílkou klientům dolnorychnovského domu ošetřovatelské služby. Ta letos oslavila desáté 

výročí založení. Oslava byla zahájena odhalením pamětní desky zakladatelce Marii Scholzové 

před domovem pro seniory Vila Maria. Biskup František Radkovský zde vedl bohoslužbu. 

Odpoledne tohoto slavnostního dne bylo věnováno kultuře. 

 

Společnost Pomoc v nouzi nově otevřela azylový dům pro matky  s dětmi. Jedná se o nově 

zrekonstruovaný třípatrový dům a má kapacitu sedmadvaceti lůžek. Byty jsou nové a 

standardní. Centrum neposkytuje jen bydlení, ale sestavuje pro každou matku individuelní 

plán. Ten zahrnuje např. dopnění si vzdělání, registrace na úřadu práce, péče o děti. 

 

Intervenční centrum, vedené  vedoucí Kateřinou Štěpánkovou v letošním roce řešilo 

48 případů domácího násilí. Opět oproti předchozímu roku došlo k nárůstu. Ukazuje se, že  

řada obětí již našla odvahu svoji svízelnou životní situaci řešit a obrací se na tuto pomoc  

v nouzi. 

 

Sokolovská Adra letos při červencových povodních pomáhala na Novojičínsku, kde vzniklo 

Adrou vedení infocentrum. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V Parkhotelu Sokolov proběhl letos ji 6. ročník kataraktové školy. O výuku projevilo zájem 

celkem 25 lékařů z Čech a Slovenska. Někteří přijeli i opakovaně. Různé techniky operací si 

zde lékaři nacvičují na prasečích očích, součástí kurzu jsou přímé přenosy z operačního sálu 

sokolovské nemocnice. 

 

Sokolovské středisko TyfloCentra Karlovy Vary uspořádalo pro nevidomé a slabozraké 

přednášku na téma Příběhy kamenů kolem nás. Součástí přednášky byla ukázka nových 

kompenzačních pomůcek. Do aktivit tohoto střediska byla zařazena jízda nevidomých 

za volantem auta. 

 

Srdíčkový den opět oslovil sokolovskou veřejnost. Dobrovolnice z řad sokolovských 

studentů patřily mezi pět tisíc dobrovolníků v republice. Tentokrát je výtěžek určen na nákup 

inkubátorů pro nemocnice v Olomouci, Českých Budějovicích a Hradci Králové. 

 

V květnu začalo v Sokolově bezplatné testování na HIV. Službu nabídlo zdejší pracoviště 

krajské hygienické stanice. 

 

V sokolovské ulici Marie Majerové se po několikaměsíční pauze znovu otevřely prostory  

K-centra. Provozuje ho zde občanské sdružení Kotec. Je určeno drogově závislým, kteří zde 

mohou posedět při čaji či polévce a vyměnit si injekční stříkačku. Provoz je financován 

částečně Evropskou unií, částečně Karlovarským krajem. 

 

I v roce 2009 se uskutečnily v Sokolově plavecké závody tělesně postižených Pohárek 2009. 

Jedná se již o osmý ročník s mottem Není malých plavců, jsou jen malé plavky. Je otevřen i 

plavcům se zrakovým postižením. Do akce se přihlásilo deset českých a dva slovenské kluby 

s celkem sto dvaceti plavci. Tato soutěž je podporována mnoha regionálními firmami, vč. 

orgánů místní samosprávy. 

 

Zlatým křížem prvního stupně ocenil starosta města místní bezpříspěvkové dárce krve  

s více než osmdesáti odběry. Ocenění převzali Ivo Dušek, Jiří Hnilička, Karel Machala a Jiří 

Rosenberg. 

 

V neděli 11. ledna duchovní a věřící z různých církví završili společný novoroční týden 

modliteb ve sboru Československé církve husitské. 

 

Ve sboru Bratrské jednoty baptistů   proběhla konverzace Face to face se skupinou 27 lidí 

z USA, kteří v Sokolově strávili týden. Během tohoto týdne se v dopoledních hodinách 

zúčastnili výuky anglického jazyka na středních školách, odpoledne se věnovali hraní 

baseballu a tenisu. 

 

Vespolupráci s Českou biblickou společností se v sokolovské knihovně uskutečnilo čtení 

nového překladu bible. O příběhy z této knihy knih se s posluchači podělila řada významných 

osobností regionu. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prevence kriminality 

 

 

 V rámci projektu Bezpečné město, který byl zpracován v loňském roce, přichází 

na řadu další dílčí projekt. Je jím rozšíření monitoringu města webovými kamerami. Tři 

kamery, které by byly pořízeny z devadesátitisícové dotace od Ministerstva vnitra ČR. budou 

monitorovat situaci při avizované uzavírce silnice I/6. Měl by být zřízen nový portál, sloužící 

on-line přenosu pro státní i městskou plicii, krizové řízení i běžné občany. 

V červenci byla na radnici podepsána koordinační dohoda o vzájemné spolupráci při 

zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti v Sokolově. Garanty smlouvy jsou starosta 

města Karel Jakobec, náměstek ředitele krajského ředitelství PČR Oldřich Tomášek a vedoucí 

oddělení PČR Sokolov Ladislav Šašek. 

Městská policie si v tomto roce vytkla několik hlavních cílů. V prvé řadě se rozhodla přitvrdit 

v boji proti nevychovaným pejskařů. Z vyčleněných 200 tisíc korun byl natočen videoklip, 

zhotoveny letáky, samolepky a informační tabule. Policisté by měli rozšířit výjezdy v ranních 

hodinách, kdy pejskaři své psy venčí. Poslední opatření považuji za rozumné, včetně 

finančních postihů. Nedomnívám se však, že výrazně zapůsobí papírová osvěta. Z vlastní 

zkušeností vím, že osvětou se zabývají ti, kteří to nemají zapotřebí. Majitel psa - hulvát, 

zůstane i nadále hulvátem kterého nezajímá, co na trávě, či dětském hřišti zůstává po jeho 

mazlíčkovi. 

Rozhodně účinnou je však také papírová kampaň, kterou policisté vykročili proti kapesním 

zlodějům a vykradačům automobilů. Akce Nebuďte lhostejní, nenechte si kazit Vánoce zcela 

určitě měla vliv na zvýšení ostražitosti občanů při nákupech ve větších obchodních řetězcích 

ve městě a na jejich přilehlých parkovištích. 

Ani v letošním roce se vandalové nevyhnuli majetku města. Na dětském hřišti v lokalitě 

Bohémia zmizela z plochy dvě houpadla. Na dopadení zloděje vyhlásila radnice pětitisícovou 

odměnu. 

Také kašna na Starém náměstí neunikla pozornosti vandalů. Přes třicet tisíc korun bude stát 

odstranění škody, která vznikla vytržením kovové zátky zabraňující  úniku vody 

z kašny. 

Stejně odsouzeníhodné je poničení fasády sokolovského Hornického domu a informační  

cedule na  sokolovské Botanické stezce v Husových sadech sprejery. 

 V Sokolově v tomto roce začal fungovat projekt občanského sdružení Společně 

k bezpečí. Zapojily se do něj studentky gymnázia Zuzana Francová a Eliška Střesková, které 

pomáhaly zajišťovat bezpečnost přechodu dětí při cestě do školy v ulici Rokycanova.Této 

první fáze projektu s názvem Dopravní asistent se zúčastnil také jeden řidič autobusu a 

invalidní důchodkyně, kterou iniciovala nehoda jejího vnuka právě na přechodu pro chodce. 

 

Netradiční formu komunikace s mladými lidmy zvolily České dráhy. Na podzim přijel do 

Sokolova Preventivní vlak ČD, jehož posláním je prevence nesprávného chování na železnici, 

ať již se jedná o střet člověka s vlakem, střet automobilu s vlakem na přejezdu, či o zásah 

proudem z troleje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Paradoxem je, že právě v našem městě byl v půli července zachycen projíždějícím vlakem a 

na místě usmrcen šestnáctiletý mladík. Stalo se tak pár stovek metrů před nádražím při 

přecházení kolejiště. Smutné je, že nedávno před tím byl na nádraží v Sokolově vybudován 

podchod, který zvýšil komfort přechodu do části města Šenvert, kam měl mladík namířeno. 

 

Policie ČR 

 

 Velmi úspěšně se v tomto roce rozvíjela spolupráce cizinecké policie, policistů  

oddělení pátrání, služební policejní kynologie a policistů dopravního inspektorátu v rámci 

schengenského vnitrostátního pátrání. Při společných akcích bylo zadrženo několik osob 

v celostátním pátrání, zachyceni byli řidiči, kteří řídili pod vlivem návykové látky. Tato látka 

byla při akci rovněž zabavena. V jiném případě byla policejní fenou Orgou objevena ve 

vozidla ukrytá plynová pistole, sekera, dva teleskopické obušky a mačeta. Jistě zvláštní 

výbava automobilu! 

Velmi úspěšným byl v tomto roce policejní pes Pagan se svým psovodem Václavem 

Petráškem, kteří v krátké době za sebou odhalili pachatele trestných činů. Poté, co na Březové 

společně zadrželi zloděje bankomatu, za velmi nepříznivých klimatických podmínek vypátrali 

vykradače chat. Při pátrání urazili patnáct kilometrů v dešti, kroupách a poletujícím sněhu. 

Šestiletý německý ovčák i jeho pán prokázali svoji dobrou fyzičku i odvahu. 

Sokolovští policejní kynologové sklízejí úspěchy nejen při služebních akcích. Věnec vuřtů si 

za svůj výkon zasloužili čtyřnozí kolegové policistů po vítězství na krajských přeborech. 

Zlatou medaili si domů přivezl Josef Loffler se svým psem Danym za vítězství v kategorii 

hlídkových psů a Miroslav Dorfler se psem Zarem v kategorii pátracích psů. 

Tato dvojice si odvezla také ocenění za nejlepší poslušnost a nejlepšího stopaře. Celkově 

sokolovští policisté zvítězili i v družstvech. 

 

Z trestných událostí 

 

- Okresní soud v Sokolově vyměřil trest odnětí svobody v trvání pěti a půl roku Vojtěchu 

  Janečkovi, který loni v únoru s pistolí v ruce přepadl vězeňskou eskortu v sokolovské 

  poliklinice a osvobodil recidivistu Pavla Němečka. Po tom stále ještě policie pátrá. 

 

- Podezřelým ze zpronevěry je předseda okresní pobočky Svazu tělesně postižených. 

  Přiznal zpronevěru peněz, které byly určeny na rekondiční pobyty tělesně postižených. Tvrdí 

  však také, že peníze chtěl jen půjčit známému a že je po čase chtěl vrátit. 

 

- Při vloupání do čerpací stanice v Sokolově zadrželi místní policisté devětadvacetiletého 

   muže. Obvinili ho z krádeže a poškozování cizí věci.  

 

- Při přecházení po přechodu utržila chodkyně kuriózní úraz. Neznámý řidič jí nedal přednost 

  na přechodu u křižovatky ulic K. H. Borovského a Jednoty a při nedostatečném odstupu jí 

  přejel pravou nohu. Z místa činu následně ujel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Místní devatenáctiletý mladík doplatil na svoji nemístnou zábavu, když z nudy nahlásil na 

  linku 158 uložení bomby v Kauflandu.Oznámení se ukázalo jako plané, patnáct policistů a 

  policejní pes vycvičený na hledání výbušnin však museli evakuovat  místní Kaufland a celý 

  ho prohledat. Pachatel byl následně vypátrán podle čísla telefonu, ze kterého volal. 

 

- Dvě loupežná přepadení pobouřila občany v Sokolově. V prvém případě se jednalo o 

  přepadení čtyřiašedesátileté ženy v Husových sadech, ve druhém jednasedmdesátileté 

  ženy v Husitské ulici. V obou případech jim byla odcizena kabelka. 

 

- O tom, že se krade cokoliv, svědčí škoda ve výši padesát tisíc korun v jedné sokolovské 

  prodejně, kde došlo ke krádeži kuřáckých potřeb a cigaret, nebo také událost, při níž bylo 

  z nádrže pracovního stroje BOMAG odčerpáno sto litrů nafty a z nádrže vedle stojícího 

  válce 60 litrů nafty. Poškozením obou strojů a odcizením nafty vznikla firmě, která buduje 

  rychlostní silnici R/6,  škoda ve výši sto tisíc korun. 

  Další nemilou krádeží bylo odcizení počítače z ortopedického oddělení sokolovské 

  nemocnice. A opět se jedná o neznámého pachatele. 

 

- Zadržet se podařilo fantoma balkonů v Sokolově. Jedná se o dva muže ve věku čtyřiadvacet 

  let, kteří se ve více než třinácti případech vloupali na balkony a odcizili oblečení za více než 

  dvacet tisíc korun. 

 

- V březnu zaměstnaly hasiče i policisty požáry v ulicích Sokolova. Neznámým pachatelem 

  byl zapálen plechový kontejner Bobr v Hornické ulici. Téhož dne pak vzplál keř v Husových  

  sadech. 

 

- Dalším požárem, při němž nebyla způsobena škoda na majetku města, ale na soukromém 

  rodinném domě v části města Šenvert,  byla způsobena škoda za dva miliony korun.  

  S ohněm hasiči bojovali přes pět hodin. 

 

- Před Okresním soudem v Sokolově pokračovala kauza tří gynekologů ze sokolovské 

  nemocnice. Za zanedbání péče o pacientku odešel od soudu primář Petr Volšík a jeho 

  zástupce Václav Špalek s trestem odnětí svobody na jeden rok se zkušební dobou na dva 

  roky a se zákazem činnosti práce lékaře ve vedoucích řídících funkcích. Lékař Jozef Renčko 

  s trestem šesti měsíců se zkušební dobou dvou let a zákazem činnosti samostatné práce 

  lékaře na gynekologicko-porodnickém oddělení na dva roky. Zatím je rozsudek v odvolání. 

 

 

Zajímavé sportovní události 

 

 

- Na galavečeru v Městském domě kultury bylo oceněno celkem 39 osobností z řad sportovců 

  sokolovského okresu. V kategorii kolektivů na nejvyšší příčce stanuli fotbaloví dorostenci 

  FK Baník Sokolov, v kategorii mládeže Petr Chreno z Atletického klubu Sokolov, v 

kategorii 

  dospělých Ladislav Veverka z ledního hokeje TJ Baník Sokolov, veterány zcela ovládl Mgr. 

  Miroslav Kubinec, vzpěrač TJ Baník Sokolov.  

 

 



 

 

 

 

 

  Za vzpírání byl vyhlášen i nejlepší trenér  Pavel Ivanič. 

  Vítězkou čtenářské ankety o nešjúspěšnějšího sportovce za rok 2008 se stala atletka Ivana 

  Sekyrová z AK Sokolov, reprezentantka České republiky v běhu do vrchu. 

  Nejúspěšnější sportovci byli pozváni na radnici, kde se setkali s vedením města. Město 

  Sokolov patří i v tomto roce k štědrým podporovatelům sportovních aktivit ve městě. 

 

- Se začátkem roku začala rekonstrukce zimního stadionu. Situaci to zkomplikovalo 

  hokejistům a krasobruslařům. Přesto se podařilo s touto situací vyrovnat, sportovci svoji 

  přípravu absolvovali v Karlových Varech, i když je stála o dva a půl milionu více, než na 

 domácím stadionu. Město přispělo na zvýšené náklady částkou 700 tisíc korun. Již během 

  léta se nad sokolovských zimním stadionem tyčila nová oblouková dřevěná konstrukce. 

  Ukončení prací je plánováno na srpen  příštího roku. 

 

- U příležitosti oslav sta let od založení ledního hokeje na území současné České republiky 

  byli za oblast sokolovského okresu oceněni předsedou Krajského svazu ledního hokeje 

  Karlovarského kraje Mgr. Jaroslavem Částkou za přínos lednímu hokeji Gustav Kubásek a 

  Jiří Ryžuk starší. 

  Také samotný předseda. Mgr. Jaroslav Částka u stejné příležitosti, avšak v Praze a z rukou 

  prezidenta Českého svazu ledního hokeje JUDr. Tomáše Krále,  převzal stříbrné ocenění. 

  Byl jediným zástupcem našeho kraje a důstojně tak oslavil své 72. narozeniny. 

 

- Legenda fotbalového Baníku Sokolov Rostislav Ivičič oslavil v březnu své 80. narozeniny. 

  Jeho funkcionářské začátky se datují rokem 1961. V sezoně 1973/74 dokonce v Baníku 

  prosadil poloprofesionální mužstvo. V té době fotbal v Sokolově zaznamenal největší 

  rozmach. Po roce 1976 z politických důvodů musel z fotbalu odejít. Odešel do Prahy a zpět 

  se vrátil po dvaceti osmi letech. Na závěr jeho slova: "Vše, co jsem pro Baník udělal, udělal 

  jsem rád". 

 

- Golf a Sokolov je dnes již zcela obvyklé spojení. Přestože hráče v letošním roce doprovází 

  při hře rachot stavebních strojů, protože v bezprostředním sousedství golfového pažitu 

  probíhá výstavba rychlostní silnice, golfisté si nestěžují. Naopak si pochvalují, že golfové 

  hřiště odkrytím výhledu vejde do zahraničního podvědomí. Po ukončení stavby silnice  

  bude hřiště dělit stěna osázená rychle rostoucími křovinami. 

  V letošním roce na golfovém hřišti proběhla řada akcí. Sešly se zde například nejlepší 

  amatérské golfistky ČR. V utkání Severu proti Jihu České republiky nazvaném Lady 

  Abrahams Tropy celkově zvítězily hráčky Severu. 

  Konalo se zde také 1. a 2. kolo základní části Extraligy družstev mužů a žen pro rok 2009. 

  Sokolovské greeny chválila většina zúčastněných, přestože v pátek  těsně před turnajem se 

  nad areálem přehnal silný déšť s kroupami a dal pracovníkům golfu zabrat, aby hřiště bylo 

  připraveno pro hru. 

  Své místo zde našel také Turnaj U.S. KIDS. Je určený dětem od 4 do 18 let a probíhá  

  v několika desítkách zemí světa. V Sokolově se ho zúčastnilo 155 dětí. 

  Golfisté GC Sokolov se zúčastnili klání třetí ligy družstev mužů v Českém Krumlově, kde 

  obsadili třetí příčku. 

 

 



 

 

 

 

 

- Přeborníkem tenistů do 9 let oblasti se v Plzni stal tenista TK Sokolov Dominik Jedlička. 

  Celým turnajem prošel bez ztráty setu. 

  Také sokolovský tenista Lipš zabodoval. Zvítězil ve finále 44. ročníku celostátního turnaje 

  mužů v Karlových Varech. 

  Stále úspěšnějšími se stávají  sokolovské tenistky Kristýna a Pavla Illesovy. V 6. ročníku 

  turnaje partnerských měst Sokolova a Saalfeldu Kristýna ve dvouhře obsadila první a Pavla 

  druhé místo. Na Mistrovství ČR jednotlivců mužů a žen v Rakovníku skončila Kristýna na 

  3. místě, Pavla obsadila místo páté.  

 

- Volejbalistky VSK Baník Sokolov dosahují ve všech kategoriích poměrně slušných úspěchů. 

  Například mladší žákyně A, vedené trenérkou Marií Správkovou vyhrály přesvědčivě svou 

  základní skupinu ve velkém mezinárodním turnaji v areálu Sokol Lupenice. Hladce porazi- 

  ly všechny své soupeře, včetně Rumunek a Polek. Ve finále obsadily výborné třetí místo. 

  Velmi pěkné čtvrté místo obsadily na posledním ročníku Poháru nadějí v Děčíně. 

  O nic pozadu nejsou i starší žákyně. Na 15. ročníku volejbalového turnaje žákyň o Velkou 

  cenu Sokolova  obsadilo družstvo A 2. příčku, družstvo B šestou příčku. V kvalifikaci o 

  zařazení do Českého poháru ve volejbale starších žákyň se děvčata probojovala do první 

  osmičky. Na osmidenním zájezdu na Moravu a Slovensko děvčata sehrála celkem dvanáct 

  zápasů, z toho jedenáct vítězných. 

  Ani kadetkám nelze nic vytknout. Mladé volejbalistky Baníku vévodí tabulce 1. ligy skupiny 

  A. 

  Mezi mladými volejbalistkami zcela určitě pod vedením tak zkušených trenérů, jako je Josef 

  Pospíšil a Marie Správková, vyrůstá některá z budoucích reprezentantek. V letošním roce 

  byla nominovaná do reprezentace sokolovská odchovankyně Míša Ďurianová. 

  V  extraligovém družstvu žen Slavia Praha se zase pevně zabydlela další sokolovská hráčka 

  Eva Němcová. 

  Také Jakub Novotný je sokolovským odchovancem. Je považován za českého univerzála a 

  své  volejbalové umění předvádí už dlouhá léta po evropských profesionálních ligách. Po 

  svých začátcích ve Francii si zahrál v řeckém týmu Panathaikos Atény, poté v italském 

  Miláně a nyní vévodí nejvyšší polské volejbalové soutěži v celku ZAKSA Kedzierzyn- 

  Kozle.  Sezonu byl oporou prvoligové Opavě. 

  Na krajské konferenci KV ČVS byl jednomyslně zvolen předsedou Josef Novotný.Jeho 

  zástupcem je bývalý předseda Lubomír Zach. Další posty obsadili sokolovští Josef Pospíšil - 

  sekretář, Pavel Janus - předseda sportovně-technické komise a správce webových stránek a 

  šéf regionálního VISu. 

 

- Ani BŠM Sokolov v letošním roce nevyšla naprázdno. Kadeti v tabulce ligy obsadili páté 

  místo. 

  Výběr sokolovských basketbalistů a basketbalistek slavil úspěch na víkendovém turnaji 

  v německém Hochheimu. Ženy zde již potřetí za sebou obhájily turnajový titul mezi 

  šesti kvalitními družstvy žen. Muže čekalo jedenáct soupeřů, po loňském triumfu skončili 

  na pěkném třetím místě. 

  Veteráni BK Sokolov zvítězili ve 12. tradičním ročníku basketbalových veteránu. Cenu pro 

 

 

 



 

 

 

 

 

  nejstaršího hráče turnaje převzal sokolovský dvaasedmdesátiletý hráč Ing. Miloslav Bělík. 

  Naši veteráni excelovali také na třetím ročníku mistrovství České republiky veteránů 

  v Klatovech. V kategorii 35+ si poradili se všemi protivníky a do Sokolova se vrátili se 

  zlatým kovem. 

 

- Atletický pojem Sokolova, to je běžkyně Ivana Sekyrová. I v letošním roce jsem o ní 

  nasbírala tolik informací, že by popis její slávy zabral celou stránku kroniky. Snad postačí 

  uvést, že tato neúnavná běžkyně téměř každý víkend doběhla na přední příčce všech 

  možných závodů a mistrovství ,a to i přes prodělanou operaci achilovky a nuceném 

  tříměsíčním tréninkovém výpadku. S plnou parádou se vrátila do formy a namířila mezi 

  českou běžeckou špičku. 

  Vyvrcholením její formy byl listopadový oficiální český rekord v dráhovém běhu na 20  

  tisíc metrů. Je to její další český rekord po rekordu na dráze dlouhé 16 422 metrů, který 

  zaběhla v roce 2008. Cenné je také její vítězství v Lize běžců Karlovarského kraje. 

  Z dalších sokolovských běžců nelze opomenout běžkyni Dagmar Hůrkovou, Jana Sokola, 

  Pavla Kriegra. 

 

- Klub  orientačních běžců Baník Sokolov zorganizoval v tomto roce řadu akcí. Byl to např. 

  březnový přebor Západočeské oblasti v lyžařském orientačním běhu, 9. ročník přespoláku 

  a běh O vítězství v únoru, 33. ročník Štítu města Sokolova, Cena Horního Slavkova. 

  Nejen v těchto závodech, ale i v sérii závodů oblastních soutěží si v celkovém pořadí 

  průběžně udržují první pozice Karel Rambousek v kategorii mužů, Monika Procházková 

  v kategorii žen a Kamil Kovář v kategorii mladšího žactva. Mezi medailové běžce i v tomto 

  roce patří sokolovští běžci Karel Pilař a Lukáš Hájek a starší dorostenka Monika Hájková. 

  Karel Rambousek svým trojnásobným přebornictvím získal právo startu na mistrovství 

  České republiky. Velkým úspěchem Karla Pilaře bylo vítězství v mezinárodním závodě 

  pořádaném na českém území - Bohemia 2009. 

 

- Stejně aktivní je  sokolovský Cyklo Team Kylli, který zorganizoval cyklistickou časovku O 

  pohár starosty města Sokolova. Jednalo se již o druhý ročník. V kategorii mužů do 39 let 

  patřily všechny medaile sokolovákům, když na první příčce stanul Jan Šíma, na druhé Tomáš 

  Linhart a třetí příčku obsadil Filip Stowasser. Úspěšní byli také Jiří Nováček a Václav 

  Sobotka. Pochopitelně, že ve své kategorii nezklamal Ludvík Killinger starší, který tentokrát 

  za sebou nechal Ludvíka Killingera mladšího. 

  Zmínit se musím také o kategorii žen, i když zde excelovaly ženy z TRI Cheb.  Martina 

  Kabilová a Lenka Jandová jsou totiž sestry Kratochvílovy a až do svých sňatků žily v Soko- 

  lově, kde se také obě narodily. 

 

- Také o sokolovských vzpěračích se dá za rok pozbírat tuna zpráv, svědčící o jejich úspěších. 

  Zmíním proto jen ty nejvýraznější úspěchy. Byl jím například již 17. titul, který vybojovali  

  v posledním kole 1. ligy družstev na půdě Havířova.Pod vedením trenérů Ivaniče, Klímka a 

  Cibulky zde excelovali Emil Balogh, Libor Walzer, junioři Lukáš Cibulka a Jiří Ország, 

  Richard Tkáč. 

  I na Mistrovství Evropy měl Sokolov své zástupce, Lukáš Cibulka v Bukurešti vybojoval 

 

 



 

 

 

 

 

  sedmé místo, Jiří Ország skončil na šesté příčce. 

  Fantasticky dopadla účast sokolovského vzpěračského veterána Miroslava Kubince na 

  světovém šampionátu World Masters Games 2009 v australském Sydney. Znovu zde pokořil 

  svým výkonem 68 kg v nadhozu světový rekord a ve svých sedmdesáti letech přiletěl domů  

  se zlatou medailí. 

  Úspěšní jsou ale také mladí borci. Mladší žák Pavel Smatana získal na Mistrovství České 

  republiky jednotlivců zlatou medaili, druhé místo obhájil Jan Kounovský. Pozadu nezůstala 

  také Tereza Svatochová, která si přivezla krásné čtvrté místo. 

  Z mistrovství ČR juniorů a juniorek v Bohumíně mladí závodníci přivezli celkem deset 

  medailí. Bodovali zde Jakub Sufčák, Jiří Sliška, Tereza Svatochová, Tereza a Kristýna 

  Černých. 

 

  Sokolovský oddíl vzpírání Baníku Sokolov v letošním roce oslavil 50. výročí od svého 

  vzniku. 15. listopadu 1959 zahájil svoji činnost oddíl vzpírání pod názvem TJ Sokol 

  Těšovice. 

  V roce 1967 vstupuje do největší tělovýchovné jednoty okresu Sokolov, TJ Baník Sokolov,  

  kde měl oddíl vytvořeny podmínky pro vrcholový sport. V roce 1973 oddíl získává svůj 

  prvoligový titul a od té doby si své postavení mezi elitami stále drží. Bilancí je 17 titulů 

  mistrů republiky v soutěži družstev mužů a 3O titulů v soutěžích mládežnických družstev. 

  Výraznou postavou v historii byl František Škarda. Současní trenéři Jan Cibulka, Vlastimil 

  Klímek, Pavel Ivanič (nynější reprezentační trenér) a jednatel oddílu a vedoucí trenér Petr 

  Hrubý se i v současných nelehkých ekonomických podmínkách snaží udržet dosavadní 

  úroveň sokolovského vzpěračského sportu. 

 

- Výrazně o sobě v tomto roce dali vědět sokolovští boxeři. Na mezinárodním turnaji O pohár 

  města Katowic  si stříbrnou medaili vybojovalVáclav Hejda. Ve vyšší váhové kategorii 

  na zlaté příčce skončil sokolovský Petr Akenberg. 

  Krátce na to se konal v Sokolově již 9. ročník mezinárodního boxerského turnaje O pohár 

  Sokolovské uhelné a města Sokolova. Zlatým hřebem se stal domácí Petr Akenberg, i když 

  obsadil druhou příčku. 

  Sokolovští boxeři absolvovali řadu klání nejen doma, ale také za hranicemi. Pod vedením 

  zkušených trenérů, bývalých boxerů Baníku Sokolov Freddy Hartmanna a Jana Malého 

  bojují převážné o cenné kovy. A tak si například kadet Lukáš Havlena přivezl stříbro z MČR  

  v Těmicích u Brna. Jeho cesta za slávou byla trnitá, na mistrovství musel cestovat sám, 

  protože boxerský svaz zastavil dotování podobných akcí. Doputoval tam za pomoci svého 

  otce a pražských boxerů, k nimž se v Praze připojil.  

  Boxerka Hana Bečvářová si vyboxovala bronz v hessenském Wetzlaru, zlato z tradičního 

  turnaje v Saalfeldu. Petr Akenberg zase dovezl zlato z německého Oelsnitz. 

  Z Memoriálu Julia Tormy v Praze si Václav Hejda přivezl zlato. 

 

- Zcela určitě by za zmínku stála činnost sokolovských fotbalistů a hokejistů. Přiznávám však,  

  že těmto sportům vůbec, ale vůbec nerozumím a nerada bych v budoucích čtenářích kroniky 

  vyvolala chaos a zmatek. Odkazuji proto na archiv webových stránek těchto oddílů, případně  

  na jejich kroniky. Tam jsem také vyčetla, že rok 2009 byl úspěšný pro fotbalový klub Baník 

 

 



 

 

 

 

  Sokolov. A-tým se drží v popředí druhé ligy, juniorce se podařilo vrátit do divize, dorostenci 

  mají nakročeno do ligy a žáci již Českou ligu hrají. 

  Zdrojem informací pak může také být archiv webových stránek města  Sokolova. 

 

- V tomto roce o sobě dali vědět také futsalisté. Historicky první vítězství v okresní soutěži si 

   vybojovali futsalisté SKP Detektiv Sokolov. Tým Materia Sokolov uspořádal tradiční 

   třídenní turnaj O pohár starosty města Sokolov, na nějž se sjelo celkem dvacet týmů. 

 

- Dalším kolektivním sportem je florbal, který se těší velké oblibě mezi mládeží. Dospělí 

  florbalisté SPV Sokolov si vybojovali postup do třetí ligy. 

 

- Úspěšní byli šachisté z Baníku Hexion Sokolov, kteří zabodovali v turnaji krajského přeboru 

   mládeže. Vítězem se stal Zdeněk Lipták v kategorii H12 a Petr Hladký v kategorii H14. 

   Oba postoupili na Mistrovství Čech v Harachově. 

 

- Pomalu ale jistě o sobě dávají vědět krasobruslařky Jaroslava Francisková, Dominika 

   Pýchová a Silvie Vyskočilová, které si z pohárů v rámci kraje přivezly pěkná umístění, 

   přestože jim rekonstrukce stadionu značně komplikuje situaci. O jejich přípravu se 

   starají trenérky Daniela Klecanová a Jana Durantová. 

 

- Za zmínku zcela jistě stojí činnost sokolovských karatistů. Oddíl Okinawa Goju-Ryu Karate 

  vychovává nadějné sportovce v mládežnických kategoriích. Zlaté medaile přiváží Terezka 

  Jůnová a Anetka Peterová.Jejich hlavní trenér a člen SKP Unitop karate Jiří Jirásek se jako 

  člen české reprezentace utkal na japonském ostrovu Okinawa na světovém poháru s nejlep- 

  šími světovými borci. Byl zde otestován při zkouškách 5th Dan a získal stvrzující certifikát. 

  Výhru si sice z tohoto poháru nepřivezl, ale jeho účast je nutné pokládat za velký úspěch. 

  Také borci ze sokolovského klubu Shinkyokushin Kamikaze Karate - Do byli úspěšní. 

  Pět medailí přivezli z Mistrovství České republiky mládeže, z prestižního turnaje ve 

  Švýcarsku si přivezli bronz. Potěšující je, že se jedná o sportovní činnost mládeže. 

 

- Na závěr ještě informace o mladých sokolovských gymnastkách, které se pod vedením 

  trenérů  Viktora Mráčka a Jany Doležalové v krajském přeboru  umisťují nejhůře na pátém 

  místě.  

  Ani jejich trenér jim nedělá ostudu. V soutěži Veterán Prix 2009 získal stříbrnou medaili. 

 

 

 

Ostatní zajímavosti 

 

 

 Také letošní rok má své magické datum, které je výzvou pro svatebčany. 

Datum ze samých devítek je ve světě čísel chápáno jako symbol univerzální lásky, hledání 

ideálu, harmonie a duchovního porozumění.  Však také devítky do obřadní síně přilákaly 

několik párů. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Na sokolvské radnici došlo k několika personálním změnám. Novým velitelem 

Městské policie se stal Mgr. Petr Kubis. Vedoucím odboru informatiky MěÚ byl jmenován 

Ing. Jiří Krotil, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ se stala Ing. Jitka Škrabalová. 

 

 Zastupitelstvo města Sokolova schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 95 

tisíc korun paní Karle Popršteinové, matce Davida, který byl v roce 2007 vážně zraněn pádem 

stromu v Husových sadech. Částka byla přiznána jako náhrada léčebných nákladů, přestože 

dendrologickým průzkumem nebylo zjištěno zavinění ze strany města. 

 

 Snad prvně v historii města bylo Město Sokolov účastníkem dědického řízení. 

Stalo se vlastníkem osobního automobilu Alfa Romeo po občanovi města, jemuž úřad 

vypravil pohřeb, protože po něm nebyli zjištěni žádní pozůstalí. Následně prodej tohoto auta 

pokryl náklady pohřbu. 

 

 V závěru roku dochází ve městě k úpravám některých cen. U nájemného bude 

dosaženo cílové hodnoty dle zákona, tj. částky 42,14 Kč/m2, u bytů se sníženou kvalitou 

37,92 Kč/m2. Vodné v tomto  činí 38,19 kč, stočné pak 34,97 Kč. Navýšení dělá 5,5 %. 

Navýšena byla také daň z nemovitosti. Navýšení na dvojnásobek slíbilo zastupitelstvo 

udržet jen pro tento rok, protože potřebuje doplnit chybějící částku v rozpočtu. Poté má  

být částka vrácena na původní hodnotu. 

 

 Pro zajištění veřejného pořádku byla schválena nová vyhláška, která omezuje pití 

alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. I tady však platí, že pokud nebude 

prováděna důsledná kontrola dodržování ustanovení ve vyhlášce, samotná vyhláška nic 

nezmůže. 

 

 Jako úspěšné se za loňský rok ukázalo rozhodnutí města odměňovat občany, kteří 

svými informacemi dopomohou k odhalení trestných činů. Tisícikorunovou odměnu si 

zasloužilo osm občanů. Finanční odměnu všichni odmítli, proto jim radnice předala ve stejné 

hodnotě věcné dary. V tomto trendu radnice pokračuje i v letošním roce. 

 

 Starosta města Karel  Jakobec přijal na radnici čínskou delegaci z města Vu-xi, 

které leží poblíž Šanghaje.Zajímala je činnost radních a úředníků a fungování státní správy a 

samosprávy. Zajímala je také historie města a systém vzdělávání. 

Určitě zajímavé bylo také setkání s delegací z Taiwanu. Za  taiwanskou stranu přijel zastupitel 

Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v České republice. Při setkání 

vystoupil starosta města Karel Jakobec a senátor Pavel Čáslava. 

 

 Prvním miminkem v kraji se v sokolovské nemocnici stal malý Tomášek Kundrát. 

Pogratulovat mu přišel i hejtman kraje Josef Novotný. 

 

 Sokolovský deník se v loňském roce zapojil do projektu Adopce na dálku. 

Za svůj čin obdržela redakce novin děkovný dopis z Keni,odkud pochází na dálku adoptovaná 

Lucy. Z příspěvku bude hrazeno dívenčino vzdělávání. 

 

 



 

 

 

 

   

 Pelhřimovská agentura Dobrý den uznala Sokolovu český rekord ve vypouštění 

největšího množství horkovzdušných thai balonků. Při červnové akci Hurá prázdniny jich 

bylo vypuštěno celkem 365. Tento počet stačil na získání certifikátu o rekordu. Původním 

záměrem města byl počet 730 k uctění 730. výročí založení města Sokolov. 

 

 Vánoční strom, který tradičně město rozsvěcuje na Starém náměstí byl v tomto 

roce zakoupen od Loketských městských lesů. V krátké době však strom podélně praskl a 

musel být vyměněn za nový. Tentokrát byl uříznut přímo v Sokolově. 

 

 Gynekologicko-porodnímu oddělení Nemocnice Sokolov byl předán výtěžek ze 

vstupného z fotbalového utkání mezi Vietnamci a policisty. Oba týmy se letos utkaly již 

potřetí. Letos vyhráli policisté z obvodního oddělení Sokolov - město 3:2. 

 

 Na sokolovské koupaliště Michal  zakoupil majitel novou atrakci, tzv. 

aquazorbing. Zájemci si v něm mohou vyzkoušet, jak se chodí po vodě. V uzavřené speci- 

ální plastové kouli naplněné vzduchem se pomocí chůze pohybuje zájemce po povrchu vodní 

plochy. Prý se jedná o mimořádnou dávku adrenalinu. 

 

 Ve vybydlených domech ve čtvrti kolem kina Alfa letos došlo v zimě opět k 

havárii, která způsobila, že voda zde nepoteče dřív, než na jaře. Škodu způsobili neplatiči, 

kterým ve zdevastovaných bytech popraskalo potrubí. Bohužel si na opravu musí počkat i těch 

pár nájemníků, kteří zde byty užívají řádně. 

 

 O licenci přišla po dlouho trvajícím řízení stanice technické kontroly Tekoso. 

Důvodem bylo pochybení při provádění technických kontrol. Důsledkem byla havarie 

osobního vozu Ford Fiesta kraslické majitelky, které na autě krátce po technické kontrole 

upadla zkorodovaná zadní náprava. V autě se zranily tři ženy, z toho dvě vážně. Technik a 

jednatel stanice byl odsouzen k podmíněnému trestu a úhradě odškodného ve výši 170 tis. 

korun. 

 

 V zadním traktu restaurace U kláštera začal vařit pivo minipivovar Permon. 

Svou činnost zahájil v Lomnici, kde mu již pro velký zájem nestačil prostor. Proto město dalo 

souhlas vybudovat varnu v tomto objektu. Původně měl být pivovar ve sklepení sousedního 

kláštera Svatého Antonína Paduánského. Protože se však zatím nepodařilo získat dotaci, 

přistoupilo město k tomuto náhradnímu řešení. Snu o využití sklepení kláštera se však 

nevzdává. Majitel minipivovaru Ladislav Sás se svým sládkem Janem Radou zatím sbírají 

ocenění v soutěži v pivovarnictví, Jarní ceně českých sládků. 

A uspěli. Ve dvou případech získali ocenění nejvyšší, jednou skončili na místě druhém. 

V nových prostorách, které byly otevřeny začátkem května,  se zvýšila kapacita výroby 

šestkrát. Rovněž zde našlo pracovní příležitost dalších devět lidí. 

 

 Sokolovský podnikatel Julius Krupa převzal ve slavnostním sále Grandhotelu 

Pupp ocenění v rámci vyhlašované ankety Osobnost Karlovarského kraje 2009. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Naše město - naše klima je ústředním mottem Týdne evropské mobility. I město 

Sokolov se k této kampani přihlásilo. Byl uspořádán cyklovýlet okolo Sokolova. Město 

reprezentoval místostarosta Zdeněk Berka s manželkou. Součástí tohoto dne byl lampionový 

průvod, opékání uzenin a promítání filmu Ropák v letním kině. 

 

 Začátkem září v Sokolově uspořádali volební  mítink stoupenci dělnické strany. 

Svého předsedu sem následovala asi padesátka stoupenců s holými lebkami. 

Rozruch nastal, když se dostavil dav asi čtyřiceti stoupenců antifašistického hnutí. Vzájemná 

slovní napadání nakonec musela umravnit policie, která obě strany od sebe oddělila. Poté se 

dav bez problémů rozešel. 

 

 Od druhého čtvrtletí roku vozí městští strážníci toulavé psi do útulku ve Vítkově. 

Vítkovský útulek má třicet kotců, z toho polovinu vyhřívaných a provozovatel si navíc 

odchyt psů ve většině případů zajišťuje sám. Pro město je i příznivější dojezdová vzdálenost. 

Město útulek finančně podporuje. 

 

 Ekologické hnutí Natura 99 vyzvalo zájemce k akci s názvem Čištění Lobezského 

potoka. Bohužel se nesetkali s porozumněním  u zájemců z řad občanů a tak se ho zúčastnili 

pouze sami ekologové z pořádajícího hnutí a pouze 3 dobrovolníci z řad občanů. 

 

 K nepříjemné události došlo v sokolovském bazénu. Přes sedm minut zůstal pod 

vodou pětadvacetiletý neplavec, než byl plavčíkem vytažen. Zřejmě se dostal do prostoru pro 

plavce, kde je již větší hloubka. Nyní bojuje o život v nemocnici. Plavčík bude čelit soudnímu 

stíhání. 

 

 Nedaleko mostu přes řeku Ohři byl v kanále objeven mrtvý muž. Zřejmě se 

jednalo o bezdomovce, hasiče o pomoc s vytažením požádala sokolovská policie. 

 

 Ve výměníku nedaleko sokolovské záchranné služby uvízl bezdomovec. Jeho 

bouchání bylo slyšet až do budovy záchranné služby. Aby ho bylo možné dostat ven, bylo 

nutné vybourat část zdi. Bezdomovec neutrpěl žádná zranění, jeho vyprošťování hasičům 

trvalo přes dvě hodiny. 

 

 

Počasí v roce 2009 

 

 

 Stejně jako v předchozím roce vstupuje město nového roku pokryté lehkým sně- 

hovým popraškem. V první dekádě ledna se teploty  drží do mínus 10 stupňů Celsia. Poté 

nastupují mrazy, které po několik dnů dosáhly hodnot až okolo mínus dvaceti stupňů. 

Tyto teploty komplikují situaci občanům, kteří dojíždějí do práce automobily, či veřejnou 

hromadnou dopravou. Sněhu však nepřibylo. Teprve v posledních lednových dnech sněží a 

teploty stoupají na přijatelných mínus 5 stupňů. 

 

 

 



 

 

 

 

 

První dekáda února přináší oblevy, teploty dosahují plusových hodnot a protože je po 

předchozích mrazech země promrzlá, tvoří se téměř na všech vozovkách a chodnících 

ledovka, která je velmi nebezpečná. Druhá dekáda přináší opět pokles teplot a ohromné 

přívaly sněhu, které komplikují ve městě parkování. Ryze zimní počasí se udrželo až do 

prvních dnů třetí dekády února. Pak teploty vystupují na plusové hodnoty, které však nepře-

kročily 10 stupňů. Obrat nastal v posledních pěti březnových dnech, kdy teploty dosáhly až 

na + 18 stupňů Celsia. 

Velmi pěkný byl měsíc duben. Slunečno sem tam střídaly malé přeháňky a teploty se pohybo- 

valy po celý měsíc okolo dvaceti stupňů. Hovoří se o třicetiletých teplotních rekordech.  

Tento ráz počasí vydržel téměř po celý měsíc květen. Na jeho poslední dny dokonce provozo- 

vatelé koupališť naplánovali zahájení letní sezony. Podnět k tomu daly teploty v polovině 

poslední dekády, kdy bylo možné naměřit až třicetistupňové teploty.  

Avšak o posledním květnovém víkendu došlo k prudkému ochlazení, klimatologická stanice  

v Šindelové dokonce zaznamenala přízemní mrazíky. Teplotní rozdíl i ve městě činil až 20 

stupňů. Z této změny byli nešťastní hlavně zahrádkáři, protože například třešně, které právě 

dokvétaly, ztratily až třetinu květů a zbytek většinou nebyl opylen. 

Červen nepřinesl žádné výjimečnosti, teploty byly téměř letní, výjimkou nebyla teplota + 25 

stupňů. 

Začátek prázdnin byl velmi deštivý, i když teplý.Teprve v poslední dekádě července se počasí 

stabilizovalo. Přeháňky se ukázaly pouze při bouřkách z vysokých teplot.Tento ráz počasí 

vydržel až do konce srpna, i když měl vždy na jeden či dva dny desetistupňové výkyvy 

směrem dolů. 

Září bylo poměrně deštivé, teploty do dvaceti stupňů. Prodloužený víkend, kdy byla uctěna 

památka svatého Václava, znamenal příchod mariánského léta. Několik dnů se teploty 

vyšplhaly až k 25i stupňům, v noci teploty neklesly pod 10 stupňů. 

Zvrat počasí nastává až 15. října, kdy ranní teploty v Sokolově klesly na mínus 1 stupeň 

Celsia a napadlo pět centimetrů sněhu.  

Daleko horší situace byla na severu Čech. Liberecký kraj s okresy Liberec a Jablonec nad 

Nisou musely vyhlásit kalamitní stav. Zatímco v těchto místech pozdně zimní počasí trvalo 

přes týden, u nás po třech dnech nabralo opět teplejší ráz a teploty se pohybovaly okolo 

15i stupňů.Poslední říjnový víkend byl krásně slunečný. 

Listopad se své vlády hned od začátku ujal sychravým počasím. Po celý měsíc město smáčely 

časté přeháňky, teploty kolem 10 stupňů listopadu také na kráse nepřidaly. 

Do 10. prosince nebylo ani památky po sněhu, poprvé zasněžilo 12. prosince, kdy také  klesly 

noční teploty pod bod mrazu a dosahovaly až mínus 8 stupňů. Také ve dne se pohybovaly 

pod nulou. 

Velké starosti řidičům přinesly mrazy 21. prosince, které následovaly po dešti a oteplení 

v předchozím dnu. Tímto způsobem se ujala vlády paní zima k radosti dětí, které vánoční 

prázdniny nakonec mohly prožít na sněhu a mrazu. 

 

 

Projednáno a schváleno v Radě města Sokolova dne: 16. listopadu 2010 


