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Úvod k roku 2010
Rok 2010 byl rokem volebním. Proběhly volby do Poslanecké sněmovny a Senátu
Parlamentu ČR, konaly se komunální volby.
Sokolov volby do senátu tentokrát minuly, po 2. kole senátních voleb zvítězila ČSSD se 41
mandáty. ODS má nově pouze 25 křesel.
Také volby do poslanecké sněmovny proběhly se stejně zbarveným výsledkem. Koalice
občanských demokratů, strany TOP 09 a Věcí veřejných však nedopustila, aby se sociální
demokraté stali vůdčí stranou poslanecké sněmovny. Premiérem byl jmenován Petr Nečas, kterého
také prezident pověřil sestavením vlády. Funkci předsedkyně sněmovny získala Miroslava
Němcová.
Během půlročního působení vlády došlo k mnoha otřesům na politické scéně. Vláda sice v prosinci
obhájila svoji pozici, došlo však k některým změnám. Odešel ministr životního prostředí Drobil. O
svůj post přišel policejní prezident Martinů, těžce se otřáslo křeslo pod nejvyšší státní zástupkyní
Renatou Veseckou. Nahradil ji Pavel Zeman.
Novým ombudsmanem se po zemřelém Otakaru Motejlovi stal Pavel Varvařovský.
Po Františku Radkovském byl jmenován novým pražským arcibiskupem Dominik Duka.
Novými poslanci za Karlovaarský kraj se stali Josef Novotný za ČSSD, Pavel Hojda za KSČM,
Rudolf Chlad za TOP 09 a Jan Bureš za ODS.
"Náš" PaedDr. Josef Novotný se počtem preferenčních hlasů prodral kandidátkou z třináctého, prý
nevolitelného místa.
Zastupitelstvo města Sokolova tak má dalšího člena s exkluzivní funkcí. K zastupiteli PhDr.
Čáslavskému, senátorovi a Josefu Novotnému, hejtmanovi Karlovarského kraje přibyl Josef
Novotný, poslanec.
V říjnových volbách do Zastupitelstva města zvítězili s převahou sociální demokraté.
Z jejich strany nastoupili na funkci člena zastupitelstva Ing. Zdeněk Berka, Miloslav Čermák, Bc.
Vlasta Kaiserová, Mgr. Rostislav Kurfurst, MUDr. Rudolf Macháček, PaedDr. Josef Novotný, Jan
Picka, Ing. Jiří Popperl a Mgr. Vladimír Vlček.
Občanské demokraty v zastupitelstvu zastupují Ing. Karel Jakobec, PhDr. Pavel Čáslava,, Václav
Dobřemysl, Ing. Jan Kropáček, PhDr. Květoslava Nová, Mgr. Tomáš Provazník a Mgr. Ladislav
Sedláček.
Z kandidátky nezávislých se do zastupitelstva probojoval Ing. Jaromír Dvořák, Andrea
Garhoferová, MUDr. Ivan Pázral a Mgr. Ivo Záleský.
Nově ve volbách zabodovala strana Svobodní a členy zastupitelstva města se stali Ing. Luděk
Barvínek a Ing. Jiří Pánek.
Komunistickou stranu Čech a Moravy v Zastupitelstvu města Sokolova zastupují PhDr. Oleg
Kalaš, Ing. Alexandr Martinec CSc., Jana Phillipsová, Ing. Eva Valjentová a Vladimír Zima.
Devítičlennou Radu města Sokolova tvoří pět zástupců vítězné strany sociálně demokratické
a čtyř zástupců občanských demokratů. Post starosty získal sociální demokrat Ing. Zdeněk Berka,
dlouholetý uvolněný funkcionář města.
Počtem hlasů voličů zvítězil ve volbách dosavadní starosta Ing. Karel Jakobec, svůj post však
neobhájil, protože jeho strana ve volbách nezvítězila.

V Karlových Varech se sešlo dvoudenní setkání hlav Visegrádské čtyřky. Bilaterární
jednání hlav států probíhalo v prostorách lázeňského hotelu Imperiál. Pro představitele Česka,
Polska, Maďarska a Slovenska a jejich manželky byl připraven velmi pěkný doprovodný program.
Česko navštívil náledník britského trůnu, princ Charles s chotí Camillou. Po návštěvě Prahy zavítali
na Moravu.
V dubnu opět zamířil do Prahy americký prezident Barack Obama. Přijel splnit slib daný před
rokem lidstvu. Při setkání se svým ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem podepsal
odzbrojovací dohodu START, v níž se obě země zavázaly snížit počet svých strategických
jaderných hlavic.
Svět v tomto roce zasáhla řada tragédií. Hned v lednu postihlo Haiti ničivé zemětřesení se stovkami
tisíc obětí. O měsíc později otřesy země zabily stovky lidí v Chile. Krátce na to se přehnala přes
západ Francie větrná smršť Xynthia, při níž v Evropě zahynuli 63 lidé. V červenci monzunové deště
pohřbily na 1 100 lidí v Pakistánu a způsobily humanitární katastrofu. V srpnu požáry v Rusku
vzaly život více než padesáti lidem Na jaře zastavila letecký provoz islandská sopka
Eyjafjallajökull nejen nad Evropou kvůli ohromnému oblaku popela.
V červnu katastrofálním způsobem zasáhla Moravskoslezský kraj povodeň. V srpnu a v září
zasáhly bleskové povodně severní Čechy. Čtyři velké ovodnové vlny napáchaly v Česku škody za
více než 15 miliard korun, jedenáct lidí zemřelo . Povodně zasáhly tisíce objektů a domácností,, 57
domů muselo být strženo, vznikly ohromné škody na infrastruktuře, rybnících, polích.
Ale nebyli jsme v tom sami, povodně řádily na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku.
Neobvyklá ekologická katastrofa zasáhla maďarské městečko Kolontár, kde z protržené nádrže
hliníkárny vytekl toxický kal s těžkými kovy a zaplavil část obce a dostal se do řeky Ráby. Devět
lidí bylo usmrceno, dalších 150 zraněno.
Další světovou ekologickou katastrofou je únik ropy z poškozeného vrtu v Mexickém zálivu,
s nímž společnost BP svádí několikaměsíční marný boj.
Celý svět zasáhla tragédie, k níž došlo koncem dubna na letišti u ruského Smolenska. Při
havárii letadla zde zahynulo 96 lidí, elita Polska včetně generálů a prezidenta Lecha Kaczyńského
s manželkou. Vládní delegace spolu s pozůstalými letěla uctít památku popravených polských
důstojníků u nechvalně známé Katyně. V den pohřbu se Česká republika ponořila do státního
smutku. Pietní akt v polském Krakově kalil fakt, že kvůli sopečnému prachu dorazilo jen málo
delegací ze zahraničí. Prezident naší republiky neúčast zástupců Bruselu a představitelů vlád
evropských zemí prohlásil za neomluvitelnou.
K velké tragédii došlo v sousedním Slovensku. Zřejmě bývalý voják v Bratislavě postřílel
sedm členů romské rodiny a poté spáchal sebevraždu.
V moskevském metru zahynulo 40 lidí díky sebevražedným atentátnicím, vdově po veliteli
dagestánských povstalců a vdově po jednom ze zabitých čečenských povstalců.
Rovněž radikální hnutí Taliban po celý rok nechávalo svými teroristickými činy o sobě vědět.
V německém Duisburgu ušlapal dav při Loveparade v úzkém tunelu 21 lidí.
Ekonomická krize zasáhla většinu evropských států. Irsko, Řecko, Portugalsko a Španělko,
o nichž se roky hovořilo jako o nejsilnějších ekonomikách Evropské unie, žádají unii o desítky

milionů eur. Ne všude utahování opasků, které zcela pochopitelně Evropská unie zařídila, probíhá
v klidu.
Po dlouhé době Belgičané zvolili oddělení Vlámů od Valonů. Nová vlámská aliance získala 27
křesel ve stopadesátičlenném parlamentu. Až do konce roku se vlečou povolební jednání,
několik měsíců trvá bezvládí. Situace trochu připomíná situaci u nás, jen s tím rozdílem, že u nás
dochází k třenicím politickým, zatímco v Belgii jde o etnický boj mezi skupinami rozdílně
hovořících členů jednoho státu.
Přece jen však nekončí ve světě všechno špatně. V měděném dole Copiapó v Chile došlo
k závalu. Pod zemí v hloubce 625 metrů zůstalo uvězněno 33 horníků. Akci, kterou předvedli chilští
záchranáři, ještě svět nepoznal. Vrtné soupravě trvalo 33 dnů, než prorazila přístupový tunel, jímž
bylo všech 33 mužů vytaženo na povrch pomocí kabiny o průměru 53 cm. Po celou dobu byli
horníci ve spojení se světem úzkým vrtem, kudy jim byl zajišťován přístup vzduchu, jídlo a
komunikace s lékaři a příbuznými. Další magickou 33 byl počet písmenek zprávy, která jako první
spojovací rourou přišla od horníků na povrch. Obsahovala jich přesně 33 .
Barmská junta propustila disidentku a nositelku Nobelovy ceny míru Su Ťij. Za posledních
21 let strávila za mřížemi nebo v domácím vězení 15 roků.
Ze Zimních olympijských her ve Vancouveru naše sportovní delegace přivezla dvě zlaté a
čtyři bronzové medaile. Dvakrát zlatá byla naše rychlobruslařka Martina Sáblíková.
Z Paraolympiády ve Vancouveru přivezla bronzovou medaili naše zrakově postižená lyžařka Anna
Kulíšková za třetí místo v závodě SuperG. Hokejisté vypadli ve čtvrtfinále.
Z Mistrovství světa v ledním hokeji se však náš reprezentační tým vrátil se zlatými medailemi. Své
vítězství vybojovali hráči pod vedením trenéra Vladimíra Růžičky za velké morální a sportovní
podpory Jaromíra Jágra a Tomáše Vokouna.
V seriálu Mistrovství světa zvítězil ve Valencii český motocyklový závodník Karel Abraham, který
v kategorii Moto2 nenašel přemožitele. Kanál La Manche pokořila česká šestnáctiletá plavkyně
Lenka Štěrbová ve čtvrtém nejlepším čase.
A o kom nelze v letošním zápise do kroniky nenapsat, je žokej Josef Váňa. Fenomenální žokej
zopakoval na Tiumenovi loňský triumf při Velké pardubické.
Do nebeských výšin se v letošním roce odebrala řada velikánů. Zemřel literát Ludvík
Kundera, astrolog a bývalý politik Jiří Baudyš, psychiatr a zakladatel Linky důvěry Miroslav Plzák,
všestranný genius Ladislav Smoljak, herec Vladimír Dlouhý, zpěvák Petr Muk, doyen českých
překladatelů Rudolf Pellar, herec a exministr kultury Martin Štěpánek, sochař Hugo Demartini.
Ze sportovců vzpomeňme úmrtí nejlepšího cyklokrosaře všech dob Radomíra Šimůnka, fotbalovou
legendu Milouše Kvačka, předsedu Mezinárodního olympijského výboru Juana Antonia
Samaranche.
Zemřela také nejstarší obyvatelka Česka, stosedmiletá Julie Vašíčková z Prušánek na Hodonínsku.
Pamatovala dva rakouské císaře a všechny naše prezidenty.
A na závěr trochu kuriozit:
- při plzeňském Pilsner Festu byla ukradena socha Václava Havla v životní velikosti

- v Paříži bylo ukradeno pět velkých děl moderního malířství od Picassa, Matisse, Braque,
Modiglianiho a Légera
- geniální Rubikově je letos 30 let
- výrobu českých knih převzala Čína
- vyšla první e-kniha Václava Klause Modrá, nikoli zelená planeta
- předseda sdružení Roma Realia Václav Miko obvinil z rasismu písničky večerníčkovských
Včelích medvídků a také pasáž z Ladovy knihy Kocour Mikeš. Po veřejné kritice svá obvinění
stáhl
- v Mrákově proběhl Holštýnský národní šampionát, jehož se zúčastnilo 132 plemenic holštýnského
a red holštýnského plemene od nejlepších chovatelů v republice.Šampionkou výstavy se stala
kráva Azalka ze ZF Rolnička, Lipanovice. Před soutěžním kláním krávy prošly holením vemene,
šamponovou kůrou srsti, pedikůrou paznehtů, vylaďoval se pohyb, chůze a držení hlavy.
- od 1. září skončily dodávky 75W žárovek do obchodů
- do seznamu kulturních tradic UNESCO byly zapsány české masopustní průvody a sokolnictví.
Z jednání volených orgánů města
a) Rada města Sokolova
Rada města Sokolova pracovala před i po říjnových volbách v devítičlenném složení.
Na svých pravidelných jednáních s intervalem čtrnácti dnů projednávala materiály, připravované
odbornými pracovníky městského úřadu. Rada v průběhu roku pracovala jako valná hromada
zřízených organizací města.V rámci svých kompetencí daných jí zákonem o obcích rozhodovala ve
věcech majetkových, finančních, bytových, reagovala na závěry z jednání všech komisí rady a
výborů zastupitelstva, prováděla pravidelně kontrolu plnění uložených usnesení. Rovněž zaujímala
stanoviska a usnesení ve věcech, týkajících se struktury a organizace činnosti Městského úřadu
v Sokolově, případně organizací, městem Sokolov zřízených.
V případech, kdy rozhodnutí příslušelo do kompetence zastupitelstva rada přijímala usnesení,
kterým zastupitelstvu doporučovala svůj návrh řešení. Na všech jednáních zastupitelstva města
členové rady vystupovali jako pracovní předsednictvo.
Po říjnových volbách Rada města Sokolova pracovala ve složení: Ing. Zdeněk Berka, Ing.
Karel Jakobec, PhDr. Pavel Čáslava, Mgr. Rostislav Kurfurst, MUDr. Rudolf Macháček, Jan Picka,
Ing. Jiří Popperl, Mgr. Ladislav Sedláček, Ing. Jan Kropáček.
Rada pro nadcházející volební období zřídila tyto komise rady města:
komise životního prostředí
komise rozvoje města
komise bezpečnosti
komise pro rozvoj pracovních a podnikatelských příležitostí
komise vnějších vztahů a cestovního ruchu
komise sociální a zdravotní
komise sportovní
komise školská
komise kulturní
V následujícím přehledu uvádím nejzávažnější a nejzajímavější body jednotlivých jednání Rady
města Sokolova:
1. jednání - 5. ledna 2010
- Nařízení č. 1/2010 o max. cenách dopravy osob MHD
- Nařízení č. 2/2010 o max. cenách za hřbitovní služby
- snížení kapacity Základní školy Sokolov, ul. Sokolovská

- seznam oceněných v anketě Osobnost roku 2009
- termíny svatebních obřadů v roce 2010
- petice občanů obce Novina
- schválení smlouvy s vlastníky útulků pro psy
2. jednání - 19. ledna 2010
- schválení podání žádosti o dotaci projektů na snížení tepelných ztrát
- pravidla pro zřizování věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví města
- smlouva o poskytnutí dotace pro realizaci rekonstrukce budovy MěÚ - 2. etapa
- smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2010 se SOTES s.r.o.
- mobilní sběrné dvory
- výběr vítězů akce Zelená školní zahrada
- schválení dového dodavatele služby Zhotovení propagačních materiál a publikace
v rámci rpjektu Sokolov - město příjemné pro pobyt
- vyhlášení literární soutěže Bibliotecando 2010
- schválení grantů na celoroční činnost a jednotlivé akce prvního čtvrtletí roku
- návrh na udělení plakety "Město Sokolov" ing. Františku Novotnému
3. jednání - 2. února 2010
- žádost o finanční dar pro o.s. Obec Baráčníků Sokolov
- stanovení paušální částky pro poskytování náhrady ušlého výdělku neuvolněných
členů ZM
- výroční zpráva - zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- revokace usnesení o finanční účasti města na projektu Wellness - Krytý bazén
- podmínky akce Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce
- smlouva o financování projektu Veřejné toalety Toa Point
- změna zápisu v rejstříku škol - ZŠ Běžecká - změna jména ředitelky na Mgr. Hana Hrubá
- žádost SŠ Živnostenské o finanční příspěvek na vybudování hřiště na Šenvertu
- žádost o finanční příspěvek na projekt Děti a kultura
- změna školního stravování
- podpora terénní práce v roce 2010
- změna rozpočtu - poř. č. I/2010
- navýšení počtu pracovníků o 1 u Městské policie Sokolov (kamerový systém)
- návrh OZV č. 1/2010 , kterou se stanovuje část společného školského obvodu
- jednací řád zastupitelstva města
- schválení pravidelného vyvěšování vlajky Tibetu k výročí povstání
4. jednání - 16. února 2010
- smlouva o nájmu pro přípravu oprav mostu přes Lobezský potok v ul. Gorkého
- plán oprav místních komunikací v roce 2010
- Vnitřní předpis města Sokolov o cenové regulaci nájemného z městských nebytových
prostor
- zpráva o činnosti na úseku veřejné zeleně v roce 2009
5. jednání - 2. března 2010
- smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ o připojení odběrného místa pro kompostárnu
- vyhodnocení plánu oprav za rok 2009
- výsledky řádné inventarizace majetku a závazků města za rok 2009
- digitalizace kina Alfa - přijetí věcného daru a finančního příspěvku
- Festival politické písně 2010
- výběrové řízení na dodavatele kancelářských potřeb pro MěÚ
- výběrové řízení na dodavatele mycích potřeb a drogistického zboží pro MěÚ
6. jednání - 16. března 2010
- organizační zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny P ČR v roce 2010
- granty na jednotlivé akce druhého čtvrtletí roku

- integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji
- delegování na jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o.
- podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce budovy MěÚ
- smlouva o půjčce pro Mikroregion Sokolov - východ na studii projektu Antonínské arboretum
- řešení vnitrobloku Brněnská
- přidělení bytů v DPS Karlovarskému kraji pro potřeby klientů zařízení "Sokolík"
- činnost odboru obecní živnostenský úřad za rok 2009
- změna rozpočtu - poř. č. II/2010
- veřejno-právní smlouvva o výkonu úkolů Městské policie Sokolov v obcích Březová a
Dolní Rychnov
7. jednání - 30. března 2010
- smlouvy s Povodím Ohře o nájmu pro přípravu a realizaci oprav šesti mostů
- smlouva s Povodím o právu provést stavbu Odlehčení na kanalizaci v areálu Bohemia
- zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2009
- zpráva o činnosti odboru evidencí a správních agend za rok 2009
8. jednání - 13. dubna 2010
- Nařízení č. 3/2010 o max. ceně pronájmu obřadních síní pro smuteční obřady
- Evropský den mobility a den bez aut v Sokolově
9. jednání - 27. dubna 2010
- návrh zrušení žádosti o dotaci na projekt Kompostárna Sokolov - 2. etapa
- žádost o dotaci pro projekt Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy v rámci ROP NUTS II
- bezúplatné převzetí pozemků od Karlovarského kraje a návrh darovací smlouvy
- výběr dodavatele veřejné zakázky akce Rekonstrukce budovy MěÚ - 2. etapa
- dodatky ke zřizovacím listinám základních škol v Sokolově
- schválení přijetí věcných darů a dotací pro Městskou knihovnu Sokolov od MK ČR
- činnost odboru stavebního a územního plánování za rok 2009
- delegování na valnou hromadu o.s. Koupaliště Michal, s.r.o.
- změna rozpočtu - poř. č. III/2010
- dotace na ozdravné pobyty
10. jednání - 11. května 2010
- ČEZ - smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení v ul. Husitská
- podmínky výběrového řízení na akci Venkovní osvětlení Šenvert
- dodatek ke smlouvě o dotaci na akci Komplexní řešení obnovy městských parků
11. jednání - 25. května 2010
- valná hromada Sokolovské bytové s.r.o.
- výběr dodavatele stavby "Venkovní osvětlení Šenvert"
- zadávací podmínky VŘ na akci "MDK - úprava hudebního sálu"
- zadávací podmínky VŘ na akci "Rekonstrukce komunikace ulice Husitská"
- vyhlášení soutěže "Kvetoucí okno"
- vypsání grantových zakázek města pro rok 2011
- provoz MŠ v době letních prázdnin 2010
- plán práce volených orgánů na II. pololetí 2010
- schválení výkonu veřejného opatrovníka
- výsledek VŘ na dodávání kancelářských potřeb pro MěÚ Sokolov
- výsledek VŘ na dodavatele drogistického zboží pro MěÚ Sokolov
12. jednání - 8. června 2010
- řešení opravy komunikace na Novinu
- podání žádosti o dotaci na akci "II. etapa Revitalizace areálu Bohemia"
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci "Záchytné parkoviště Michal"
- granty III. čtvrtletí roku 2010
- schválení pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

- změna rozpočtu - poř. č. IV/2010
- schválení Organizačního a Pracovního řádu Městské policie Sokolov
13. jednání - 22. června 2010
- dozorčí rada SOTES s.r.o. Sokolov
- valná hromada SOTES s.r.o. Sokolov
- valná hromada Sprava sportovních zařízení, spol. s r.o. Sokolov
- smlouva o odvozu separovaného odpadu se společností SOTES s.r.o. Sokolov
- výsledek VŘ na pronájem ploch pro billbordy
- vyhlášení soutěže o nejhezčí a nejčistší místo pro ukládání odpadu
- jmenování paní Hany Hůlové do funkce vedoucí odboru rozvoje města
- výsledek VŘ na dodavatele stavby "Rekonstrukce komunikace ulice Husitská"
- výsledek VŘ na dodavatele stavby "MDK - úprava hudebního sálu"
- smlouva o odtazích vozidel
14. jednání - 27. července 2010
- změna stavebního povolení u výstavby Měšťanského pivovaru Sokolov
- podmínky VŘ na zakázku "Zeleň ve městě Sokolov"
- organizační zabezpečení voleb do zastupitelstva obcí - 15. a 16. 10. 2010
- smlouva s městem Březová o plnění úkolů MP Sokolov ve městě Březová
15. jednání - 24. srpna 2010
- aktualizace projektu PSER O2 - Grantový systém podpory vybraných aktivit
- žádosti o dotaci v rámci programu Zelená úsporám
- podmínky VŘ na zhotovitele stavby "Revitalizace budovy MěÚ - zateplení"
- výběr dodavatele služby "Zeleň ve městě"
- závěrečné hodnocení akce Běh přátelství Sokolov-Schwandorf 2010
- přehled o stavu válečných hrobů a pietních míst za obec III. typu
- Zpráva o průběhu 9. ročníku Workcamp v Sokolově
16. jednání - 7. září 2010
- návrh odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva
- žádost o dotaci na projekt Víceúčelové hřiště u DDM
- převod vodohospodářského majetku do základního kapitálu společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o.
- podmínky VŘ pro projekt "Snížení tepelných ztrát objektu Kino Alfa"
- podmínky VŘ na dodavatele el. energie pro město Sokolov a jeho organizace
- dodatek smlouvy na akci "Protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce"
- dodatek smlouvy na akci "Záchytné parkoviště Michal"
- změna rozpočtu - poř. č. V/2010
- hospodaření města za I. pololetí 2010
- OZV města č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
- OZV města č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- zpráva o činnosti OSVZ - odd. dávek pomoci v hmotné nouzi
- stav projednávání přestupků na právním odboru
- zpráva o činnosti odboru dopravně-správních agend
17. jednání - 21. září 2010
- vyhodnocení soutěže "Kvetoucí okno"
- partnerství v projektu "Dluhová služba"
18. jednání - 5. října 2010
- granty IV. čtvrtletí 2010 a tradičních akcí na rok 2011
- zrušení a odstranění nabytého majetku - 37 hrobů
- podmínky VŘ na stavbu "Sanace kanalizace ul. Vítězná"
- výběr zhotovitele stavby "Revitalizace budovy MěÚ - zateplení"
- smlouva o uzavření budoucí smlouvy na přeložku distribučního zařízení el. energie
pro akci "Protipovodňová ochrana města na Lobezském potoce"

- Nařízení města Sokolova č. 4/2010 - maximální ceny za nucené odtahy vozidel
19. jednání - 26. října 2010
- zimní údržb a místních komunikace v zimním období 2010-2011
- vyhlášení kategorií Osobnost roku 2010
- grantová zakázka "Sokolovské kulturní léto 2011" pro MDK
- podmínky VŘ na modernizaci hardware serverovny
- podmínky VŘ na programové vybavení - systémový SW
- změna rozpočtu - poř. č. VI/2010
1a. jednání - 16. listopadu
- Jednací řád Rady města Sokolova
- plán oprav místních komunikací na rok 2011
- podmínky VŘ na rekonstrukci správní budovy SOTES
- dodatek k partnerské smlouvě k projektu "Veřejné toalety - Toa Point"
- schválení zápisu do kroniky za rok 2009
- petice občanů ve věci zatápění garáží v ul. Sokolovská
- petice občanů provozu v ulici U divadla a Svatopluka Čecha
- Nařízení městga Sokolova č. 5/2010 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských smluv
- podmínky VŘ na kancelářský SW vč. poštovního klienta
2a. jednání - 30. listopadu 2010
- VŘ na dodavatele stavby akce "Rekonstrukce správní budovy SOTES"
- průběh literární soutěže Bibliotecando 2010
- půjčka TJ Baník Sokolov
- výsledek VŘ na dodávku "Modernizace hardware serverovny" a "Programové vybavení"
- VŘ na nábytek do kanceláří MěÚ
- aktualizace složení povodňové komise
- OZV města Sokolova č. 4/2010, o místním poplatku ze psů
- OZV města Sokolova č. 5/2010, o místním poplatků u provozovaných VHP
- změna rozpočtu - poř. č. VII/2010
- rozpočet města Sokolova na rok 2011
- rozpočtový výhled města Sokolova na léta 2012 - 2014
- komise rady města a jejich personální obsazení
3a. jednání - 14. prosince 2010
- jmenování jednatele společnosti SOTES spol. s r.o. Sokolov a Sokolovská bytová s.r.o.
Sokolov
- dohoda o ukončení smluvního vztahu města se společností ČEZ Distribuce, a.s.
- dodatek ke smlouvě o výpůjčce movitosti společnosti Autobusy K. Vary, a.s.
- Nařízení města č. 6/2010 o maximálních cenách dopravy osob MHD
- smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na okružní křižovatky v ul. K.H.Borovského
- dotace z Fondu sociální podpory pro rok 2011
- stav péče o seniory v samostatné působnosti města
- výběr dodavatele akce "Kancelářský SW včetně poštovního klienta"
- zpráva o činnosti Městské policie Sokolov v roce 2010

b)Zastupitelstvo města Sokolova

Jednání zastupitelstva města probíhala v předem stanovených termínech v zasedací
místnosti Městského úřadu v Sokolově. Výjimkou bylo zářijové zasedání, které z důvodu
probíhajících stavebních prací na úřadě bylo přesunuto do prostor velké zasedací síně Úřadu práce

Sokolov. Nejnižší účast byla zaznamenána na březnovém zasedání, kterého se zúčastnilo pouze
čtrnáct členů. I tak bylo jednání usnášení schopné. V ostatních případech byla účast dvacetičlenná.
5. listopadu 2010 v Městském divadle Sokolov proběhlo ustavující zasedání nového Zastupitelstva
města Sokolov.
Svůj slib člena dvacetisedmičlenného Zastupitelstva města Sokolova složili:
za ČSSD: Ing. Zdeněk Berka, Miloslav Čermák, Bc. Vlasta Kaiserová, Mgr. Rostislav Kurfurst,
MUDr. Rudolf Macháček, PaedDr. Josef Novotný, Jan Picka, Ing. Jiří Popperl, Mgr. Vladimír
Vlček
za ODS: Ing. Karel Jakobec, PhDr. Pavel Čáslava, Václav Dobřemysl, Ing. Jan Kropáček, PhDr.
Květoslava Nová, Mgr. Tomáš Provazník, Mgr. Ladislav Sedláček
za Nezávislé kandidáty: Ing. Jaromír Dvořák, Andrea Garhoferová, MUDr. Ivan Pázral, Mgr. Ivo
Záleský
za stranu Svobodní: Ing. Luděk Barvínek, Ing. Jiří Pánek
za KSČM: PhDr. Oleg Kalaš, Ing. Alexandr Martinec CSc., Jana Phillipsová, Ing. Eva
Valjentová, Vladimír Zima.
Starostou města byl zvolen Ing. Zdeněk Berka, 1. místostarostou a statutárním zástupcem starosty
se stal Ing. Karel Jakobec, 2. místostarostou byl zvolen PhDr. Pavel Čáslava.
Jak staré, tak i nové zastupitelstvo na svých jednáních projednávalo problematiku
v rámci svých kompetencí. Všechny projednávané body byly předjednány radou města, která
jednáním zastupitelstva předsedala.
Jednání probíhala veřejně za velmi nízké účasti občanů. Na dotazy zastupitelů k odborným
záležitostem v materiálech byli k dispozici přítomni vedoucí úředníci ze všech odborů úřadu.
I v tomto roce si volení zástupci města při svých jednáních zachovávali dekorum, jednání
byla pružná a konstruktivní. Proti třem předchozím rokům volebního období je však nutné
poukázat na horší účast členů, několik z nich se nezúčastnilo ani jednoho jednání.
Termíny konání jednotlivých jednání:
19. ledna 2010
11. února 2010
25. března 2010
6. května 2010
17. června 2010
23. září 2010
5. listopadu 2010
11. listopadu 2010
16. prosince 2010

mimořádné zasedání
24. jednání
25. jednání
26. jednání
27. jednání
28. jednání
ustavující jednání
1. jednání
2. jednání

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2010
Rozpočet města Sokolova na rok 2010 byl na prosincovém jednání předchozího roku schválen
jako schodkový. Záporné saldo bylo vyrovnáno zapojením přebytku hospodaření z minulých let
a úvěrem na rekonstrukci haly zimního stadionu, stejně jako v roce předchozím. V průběhu roku
došlo k sedmi úpravám rozpočtu a konečný objem rozpočtovaných příjmů a výdajů dosáhl
hodnoty 914 262,8 tis. Kč.

V hodnoceném období došlo k nečerpání plánovaných výdajů, ale na druhé straně i k nenaplnění
plánovaných příjmů. Přes všechny problémy se podařilo dosáhnout přebytku hospodaření ve výši
109 145,5 tis. Kč.
Provedený audit hospodaření města Sokolova za rok 2010 nezjistil žádné chyby a nedostatky.
Také
všechny příspěvkové organizace zřízené městem Sokolov dodržely závazné finanční vztahy ke
zřizovateli a stanovené limity na rok 2010.
Závěrečný účet města Sokolova byl zastupitelstvem schválen bez výhrad.
Jistě nebude na škodu připomenout, že město Sokolov vykonává činnost a plní úkoly dané
mu zákonem jednak jako obec se samostatnou působností, ale také jako obec s rozšířenou
působností. Výkon státní správy zabezpečuje pro 30 obcí Karlovarského kraje a v nich pro cca
80 tisíc trvale bydlících obyvatel. Je také zřizovatelem celkem 18 příspěvkových organizací a
stoprocentním vlastníkem tří společností s ručením omezeným. Ve třech dalších společnostech s
ručením omezeným a v jedné akciové společnosti vlastní obchodní podíly.
Od roku 2010 je město plátcem DPH.
Takovýto ohromný rozsah činnosti zabezpečuje pouze 208 pracovníků městského úřadu a pevně
proto věřím, že připravovaný průzkum mínění a spokojenosti občanů přinese pouze pozitivní
výsledky. Domnívám se tak jako občan, ale i jako bývala úřednice tohoto úřadu, která má o náročnosti práce tak velkého úřadu povědomí.
Zdrojem financování města v roce 2010 byly:
výnos z daňových příjmů

250 857,4 tis. Kč

Nižší plnění tohoto ukazatele oproti rozpočtu představoval zejména propad daně z příjmu
právnických osob, kde v rámci protikrizových opatření zapůsobil odklad daňové povinnosti.
Vylepšení přineslo zdvojnásobení základní sazby daně z nemovitosti, schválené pro rok 2010
zastupitelstvem města.
nedaňové příjmy

128 352,8 tis. Kč

Rozpočtovaný objem byl překročen téměř u všech položek, negativní dopad měl pokles výnosů
z úroků z důvodu snížení objemu volných finančních zdrojů a výrazně nižších úrokových sazeb.
kapitálové příjmy

15 351,9 tis. Kč

Podstatnou část těchto příjmů tvoří výnosy z prodeje bytů, v nichž se pozitivně promítl prodej
bytů v ulici Vrchlického a dále příjmy z prodeje pozemků. Prodány byly pozemky u stavebnin
v ulici Kraslická, skald zahradní techniky v ulici Karla Havlíčka Borovského, parkoviště u Tesca,
plocha pro firmu KRUFIN, s.r.o.
dotace

318 595,8 tis. Kč

Dotace představují 35% podíl na celkovém objemu příjmů rozpočtu města. 165 milionů korun
představují dotace na výkon státní správy, z nich největší objem tvoří účelová dotace na sociální
dávky ( 101 mil.). U investičních dotací největší objem (123 mil.) představuje dotace na

rekonstrukci haly zimního stadionu. Objem neinvestičšních dotací tvoří celkem 31 titulů, z nich
pak největší byla dotace EU na zateplení škol, dotace na odbahnění rybníků a úpravu břehů, na
komplexní řešení obnovy městských parků, pokrytí nákladů na volby do Parlamentu ČR, obnovu
Getsemanské zahrady v kapucínském klášteře v Sokolově a dále dotace na realizaci projektů
Systemizace strategického řízení a plánování , Optimalizace a zefektivnění ekonomických proceců
a Vzdělávání v e-GON centru.
Nejzajímavější položky ve výdajové části rozpočtu města Sokolov
dávky sociální péče
101 138 tis. Kč
kluby důchodců
291 tis. Kč
fond sociální podpory
6 886 tis. Kč
správa majetku
160 984 tis. Kč
z toho: doprava
10 923 tis. Kč
vodní hospodářství
14 761 tis. Kč
školská zařízení
28 171 tis. Kč
památky,kult.zařízení
2 271 tis. Kč
tělovýchova
74 297 tis. Kč
komunální služby
20 067 tis. Kč
rozvoj města
18 852 tis. Kč
grantový systém
8 761 tis. Kč
městská policie
1 576 tis. Kč
prevence kriminality
1 662 tis. Kč
Činnost odboru vnitřních věcí představovala ve výdajové části rozpočtu částku 16,2 mil. Kč, z toho
byly účelovými dotacemi plně kryty tituly v hodnotě 820 tis. Kč. Zbytek tvořily provozní výdaje
úřadu.
V odboru školství a kultury představovaly výdaje oblasti školství čátku 4 657 tis. Kč. 3 650 tis. Kč
bylo přiděleno FK a HC Baník Sokolov, zbylý milion obdržela Univerzita třetího věku, VŠMIE,
a.s. Praha, pobočka Sokolov a Střední živnostenská škola Sokolov.
V oblasti školství zahrnovaly výdaje ve výši 8 119 tis. Kč finanční pokrytí realizace osmi druhů
titulů, z nichž finančně nejnáročnější byl cestovní ruch a projekty Sokolov-město příjemné pro
pobyt a kampaň Nová tvář Sokolovska. Finančně náročné byly i grantové zakázky města Advent
v Sokolově, Sokolovské kulturní léto, Hurá prázdniny a některé výstavy.
Odbor rozvoje města zajistil přípravu a realizaci více než třiceti akcí, převážně částečně či zcela
krytých dotacemi. Jednalo se o tituly všeho možného druhu, od infrastruktury, přes dětská hřiště,
zeleň ve městě, projektovou dokumentaci pro mnoho akcí až po toalety Toa Point ve městě.
V rámci úseku kanceláře starosty byly kromě grantů likvidovány mzdy pracovníků úřadu. Oproti
roku 2009 došlo k nárůstu o 7,5 zaměstnance, zejména u městské policie. Navýšení o 7 strážníků
představovalo i zvýšení výdajů na výstroj a vybavení technikou.
V rámci úseku městské policie bylo financováno 14 dřívějších projektů a čtyři nové, z nichž
nejpopulárnější je projekt Senioři I. a Bezpečně na procházku.
Při počtu 208 pracovníků Městského úřadu Sokolov bylo dosaženo průměrné měsíční mzdy ve výši
22 715,- Kč. Průměrná měsíční mzda uvolněných členů zastupitelstva dosáhla výše 53 306,- Kč.

Všechny příspěvkové organizace města vykázaly za hodnocené období zisk, který je zdrojem
povoleného přídělu do rezervního, investičního fondu a fondu odměn jednotlivých organizací.

Školství, zájmová činnost a kultura
V tomto roce bylo definitivně rozhodnuto o způsobu stravování na Základní škole
v ulici Rokycanova. Dodavatelem jídel se stane vyvařovna na Základní škole v ulici Běžecká.Tato
škola bude také řídit provoz vyvařovny, která bude pro zvýšení kapacity vařených jídel
dovybavena
nákladem cca 1,1 milionu korun.
Uvažuje se také o tom, že pokud by na sokolovském gymnáziu byla zřízena výdejna, mohla by
vyvařovna na Základní škole v ulici Běžecká zásobovat i strávníky gymnázia.
Pro školní rok 2010/2011 se k zápisu do prvních tříd dostavilo 298 dětí, což je o třicet méně
než pro minulý školní rok. Naopak nárůst byl zaznamenán u zápisů do mateřských škol .Dostavilo
se 272 dětí, což je o čtyřiadvacet dětí více než před rokem.
Vyhlášené soutěže
V rámci partnerství s Polskem a Itálií byla vyhlášena literární soutěž BIBLIOTECANDO
2010. Jedná se o soutěž v rámci literárního projektu, je pro děti ze všech sokolovských základních i
mateřských škol. Mateřské školy předloží výtvarné zpracování tématu knih, základní školy výtvarné
zpracování nového obalu vybrané knihy s novým názvem a novým koncem, případně esej s řadou
grafik nebo příběh s novým koncem.
Soutěž vyhlásil Istituto Comprensivo z Montefalca.
3. ročník projektu Zelené školní zahrady skončil přidělením stotisícových dotací Základní
škole v ul. Křižíkova, Zakladní škole v ulici Sokolovská a Mateřské škole v ulici Vítězná.
Vodohospodářská společnost Sokolov spolu s dalšími partnery vyhlásila celostátní soutěž
s názvem Dárek pro Zemi. Vítězem regionálního kola se stala 5.A třída ze Základní školy v ulici
Křižíkova v Sokolově se svým projektem nazvaným Čistá voda.
Regionální akce
Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvek ve výši 100 tisíc korun Karlovarskému
kraji na spolufinancování projektu Děti a kultura. Cílem projektu je posílení kulturního a
estetického vnímání, zvýšení kulturní vzdělanosti a posílení patriotismu ke Karlovarskému kraji.
Jedná se již o 6. ročník, v němž bude preferována cílová skupina 2. stupně základních škol.
Školy dle průzkumu mají zájem o dopolední divadelní představení na stálé divadelní scéně,
návštěvy galerií, hvězdárny.
Vysoká škola manažerská, informatiky a ekonomiky, a.s. Praha, pobočka Sokolov
I v letošním roce Zastupitelstvo města Sokolova posílilo rozpočet této vysoké školy.
Poskytlo částku 100 tis. Kč a mohl tak být spuštěn unikátní model výuky přes telefon mezi
centrálou v Praze a pobočkou v Sokolově. V Sokolově bylo vybudováno studio, které umožňuje
přenos výuky na dvousetkilometrovou vzdálenost.Jeho jedinou nevýhodou je, že studenti musí
pobývat ve zvláštní místnosti. Studio je využívané 110 studenty a třemi pedagogy, technologický

aparát obsluhují dva specialisté. Posluchači mohou prostřednictvím bezdrátového mikrofonu
vyučujícímu pokládat otázky. Výhodou je dále i to, že pokud nečekaně není přítomen vyučující,
může přednášku přebrat prostřednictvím telemostu vyučující v Praze. Rozšířil se tak i počet
zkouškových termínů, protože některé studenty přebírají pražští pedagogové.
Střední škola živnostenská
Také tato škola funguje za vydatné finančí pomoci města Sokolov. V letošním roce
město schválilo příspěvek ve výši 500 tis. Kč na výstavbu sportoviště, které po dokončení bude
sloužit i občanům města. Hodnota celého díla dosahuje výše 8,5 milionu korun a je dotována
částkou 7,3 mil. Kč z regionálního operačního programu.
Studenti této školy jsou zapojeni do projektu Meziregionální spolupráce v oblasti odborného
vzdělávání mladých lidí. V jeho rámci proběhly výměnné akce. Zúčastnilo se jich celkem 33
studentů ze sokolovské školy a partnerské školy z Plavna. Proběhly různé odborné soutěže z oboru
prodeje a stravování. Kromě společenského, kulturního a sportovního zážitku studenti oboustranně
obdrželi certifikát o absolvování praxe na zahraničním pracovišti.
I v letošním roce jednatřicet studentů této školy bezúplatně darovalo čtrnáct litrů krve na transfúzní
stanici v Sokolově. Akci zorganizovalo pracoviště této školy z ulice Komenského v Sokolově.
Kynšperské pracoviště zase projevilo aktivitu v oboru ekologie. Na konci dubna pořádali studenti
úklid řeky Ohře a tábořiště v Kynšperku.
Pro zlepšení výukového prostředí škola z prostředků EU před začátkem školního roku pořídila
notebooky, interaktivní tabule, datové tabule a počítačové sestavy.
Integrovaná střední škola technická a ekonomická
Výuka na této škole v tomto a ještě ve dvou dalších školních rocích bude probíhat ve
ztížených podmínkách. V okolí pavilonů, kde výuka probíhá, panuje čilý stavební ruch.
Do konce roku bylo prostavěno 20 milionů korun, modernizace ISŠTE s úpravou okolí má podle
plánu skončit v červenci 2010. Vchod do budovy bude za dva roky směrem od Lobezského potoka.
Současně by v těchto místech mělo město Sokolov provést rekonstrukci mostu a úpravu nábřeží.
Tím by došlo k propojení nově vzniklého vzdělávacího centra se Starým náměstím.
Pro zlepšení výuky v letošním roce škola o prázdninách vybavila učebnu, ve které jsou počítače,
kamera, interaktivní tabule a tiskárna. 25 pedagogů obdrželo notebooky.
Další etapou budování prochází takzvaná Solární škola. Dlouhodobě konzultuje,
spolupracuje a plánuje svoji činnost se svým saským partnerem. Nyní je na pořadu jednání možnost
umístění technologií pro výuku termiky, tepelných čerpadel nebo biomasy.
Při akci Hartenberské školnění byla připravena naučná stezka k popularizaci fyziky u žáků
základních škol. Na osmnácti stanovištích studenti ISŠTE představili fyziku v historickém hávu.
Své vynálezy zde představili Archimédes, Kepler nebo Einstein. Na jednoduchých hrách dětem
předvedli, co je jinak před tabulí hůře pochopitelné.
I letos ve sportovní hale v Sokolově proběhla pod záštitou Hospodářské a sociální rady
Sokolovska a ve spolupráci s městem Sokolov regionální výstava s názvem Škola 2011.
Prezentovalo se na ní čtrnáct středních škol regionu se svojí nabídkou studijních možností pro příští
školní rok.
Bezesporu vítanou akcí byl již 2. ročních Veletrhu zaměstnavatelů, při němž ve sportovní
hale na svých stáncích firmy prezentovaly svoje výrobky a lákaly tak žáky základních škol jako své
budoucí potenciální zaměstnance. Zastoupena byla řada řemeslných oborů, základní školy regionu
mají tímto způsobem ušetřeny cesty na různé exkurze. Převážnou většinou byly prezentace určeny
chlapecké části populace. Na ISŠTE se se žádostí o spolupráci obratil také Cech řemeslníků.
Sportovní hala posloužila také jako místo netradičních závodů. Proběhl zde druhý ročník
soutěže s názvem Newton Cup. Studenti ISŠTE zde soutěžili s vlastnoručně vyrobenými modely

vozidel na alternativní pohon. Přehlídky se zúčastnilo na tři stovky účastníků.
Významného úspěchu dosáhly studentky školy ve finále celostátní soutěže Finanční
gramotnost. Reprezentovaly Karlovarský kraj ve II. kategorii a zvítězily. Družstvo studentek ve
složení Radka Onodyová, Michaela Rybárová a Tereza Kassalová v prostorách ČNB v Praze
předvedlo, jak dobře je ve svém studijním oboru připraveno na život. Děvčata předvedla výborné
znalosti z oblasti finančního plánování, peněz, cen, půjček, úvěru či ochrany spotřebitele.
Ale nejen učením a studiem živ je člověk. To každoročně dokazují studenti ISŠTE.
V letošním roce se zapojili do veřejné sbírky nadačního fondu EMIL s názvem Svátek s Emilem.
Jednadvacet studentů třetího ročníku oboru Veřejná správa prodávalo gumové pryže. Výtěžek
sbírky je určen na podporu handicapovaných dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let.
Studenti školy se zapojili také do sbírky Český den proti rakovině s podtextem Prevence karcinomu
prostaty. Sbírku organizovala nezisková organizace Liga proti rakovině Praha.
Poděkování patří studentům také za účast ve sbírce Bílá pastelka. Vybraných 13 tisíc korun pomůže
zabezpečit služby důležité pro zrakově postižené občany prostřednictvím regionálního střediska
TyfloCentra.
Studenti i pracovníci ISŠTE podpořili sběrem věcí také humanitární sbírku Diakonie Broumov.
A právě charitativní činnost školy byla podnětem pro uspořádání výtvarné soutěže, při níž díla
neotřelým způsobem znázorňovala zkušenosti žáků s charitativní činností.. Dílka mladých umělců
byla vystavena na minivýstavě v přízemí školní budovy.
Již tradičně v listopadu proběhl Podzimní studentský pochod, který v letošním roce byl
umístěn startem do Nových Hamrů a cílem v Nejdku. Nejdelší trasa měřila 35 km, na startu se
sešla dobrá stovka účastníků.
Také kulturou žije ISŠTE. Úspěšnou divadelní premiéru muzikálového hitu Pomáda má
zasebou šestnáct členů divadelního kroužku, který na ISŠTE pracuje teprve dva roky. Pro velký
úspěch je plánována repríza pro veřejnost. Premiéru v divadle MDK sledovalo téměř 600
studentů.
Už podruhé prošel městem Sokolov průvod studentského majálesu. Uspořádali ho studenti a
pedagogové školy. Uvítání jara se zúčastnily také mažoretky z Kynšperka, nechyběl rozhlasový vůz
s hudbou. Průvod byl ve znamení roztodivných masek, které byly na závěr hodnoceny.
A na závěr školního roku ředitel školy v důstojné atmosféře sokolovského kláštera kapucínů
předal 78 absolventům učebních oborů strojírenských a elektrotechnických vysvědčení o závěrečné
zkoušce a výuční listy spolu s Europasy. Svá vysvědčení obdržela také třicítka absolventů
stavebních oborů. Kromě vedení školy odcházejícím studentům popřál šťastné vykročení do života i
místostarosta města Sokolova Ing. Zdeněk Berka.
Integrovaná škola je rovněž realizátorem projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků..
Systémem akreditovaného vzdělávání prošlo více než sto frekventantů z řad pedagogů základních a
středních škol.
Na popularitě neztrácí Univerzita třetího věku. Druhý ročník seniorských programů Zapadočeské
univerzity v Plzni absolvovalo 87 seniorů. Od září akademický rok 2010/2011 začíná studiem
nového dvouletého studijního oboru Historie Sokolovska a Práce s PC, druhým rokem pokračuje
studijní obor Psychologie.
Gymnázium Sokolov
Stejně jako na předchozí školu i na Gymnázium Sokolov pamatuje město Sokolov ve svém
grantovém systému. Studenti tak mohli absolvovat řadu aktivit, proběhla řada exkurzí, seminářů,
uskutečnila se přátelská setkání se studenty partnerských škol. Díky podpoře města může škola
studentům poskytnout kvalitní připojení k internetu. O prázdninách došlo k vybavení učebny se
třiceti počítači, každý vyučující obdržel přenosný počítač. Od září je v provozu elektronická třídní

kniha, která komunikuje s docházkovým systémem na základě ohlášení se čipem s automatickým
zápisem do třídnice.
Studenti Gymnázia Sokolov se zúčastnili řady soutěží.
- Získali třetí místo v soutěži Nejinspirativnější středoškolský časopis 2009. Cenu uděluje Klub
volných novinářů Syndikátu novinářů ČR. Měsíčník Za Bůra vydávají studenti od března 2007 .
- Studentky Kateřina Jarosilová a Eva Čermáková obsadily první a třetí místo v krajském kole a
postoupily do finále Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR
- Úspěchů dosahují gymnazisté ve středoškolském fotbalu Karlovarského kraje. Zajistili si postup
do nominačního kola na republikové finále.
- V řečnické soutěži Mladý Demosthenes se svými vlastními texty zvítězily a do celostátního kola
postoupily Jana Hliváková a Magda Drechslerová.
V rámci partnerských vztahů se uskutečnil výměnný pobyt studentů sokolovského a klingenthalského gymnázia. Akce se zúčastnilo 28 studentů, kteří absolvovali řadu kulturních a
sportovních akcí. Cílem výměnných akcí je prohloubení znalostí.
V tomto roce proběhla první část výměnného pobytu sokolovského gymnázia v Nizozemsku.
Holandští studenti přijedou do Sokolova v dubnu příštího roku. A opět se jednalo o odbourání
jazykové bariéry a prohloubení jazykových znalostí.
Studenti v rámci exkurze společenskovědního semináře navštívili Parlament ČR, kde
nejprve shlédli zasedání poslanců a poté se v přímé debatě setkali s poslancem Hojdou, senátorem
Čáslavou a ministrem Kalouskem. Jak uvedli studenti v místním denním tisku, do rozpaků je
uvedl radou: "Musíte hodně chlastat, kouřit a umřít těsně před důchodem, abyste trochu podpořili
ekonomiku. Ty dluhy, co tady totiž my dnes děláme, budou splácet ještě Vaše děti." Je to vtipné,
nebo pravdivé?
Ze soutěže o nejlepší návrh na školní button gymnázia vzešla placka studenta třetího ročníku
Filipa Titlbacha. Buttony si budou moci žáci zakoupit, budou ale sloužit i jako reklamní předměty a
dárky pro hosty. Prozatím bylo vyrobeno tisíc kusů. Placka má bílý podklad a je popsána černým
logem GYMSO okolo středového červeného.
Profesorka Jarmila Svobodová zorganizovala na škole Den Indie. Chtěla tak přiblížit
studentům zemi, v níž žije holčička Preethi, kterou gymnázium před devíti lety adoptovalo.
Součástí
akce bylo popíjení pravého indického čaje, břišní tance, cvičení jógy, přednáška o kultuře v Indii,
hraní indických deskových her, kriketový turnaj. Pro adoptovanou Prethii byla napsána řada dopisů
a byly vybírány finanční příspěvky na její školní docházku.
V aule školy proběhl tradiční Vánoční koncert. Výtěžek ze vstupného byl určen do Dětského
domova Plesná. S tímto domovem škola spolupracuje již tři roky. Akce měla velký úspěch.
Studenti gymnázia v prostorách městské knihovny besedovali se spisovatelkou,
scénáristkou, držitelkou cen Magnesia Litera a Ceny Jiřího Ortena, Petrou Soukupovou. Je
scénáristkou seriálu Comeback, populárního hlavně mezi mládeží. Na půdu Gymnázia Sokolov
v letošním roce dorazila řada dalších zajímavých lidí. Byl zde Milan Palmer, který líčil zážitky
s bratry Mašínovými a dále třeba Radim Wolák z Univerzity Karlovy Praha, který probíral se
studenty masová média a reklamu. Přednášel zde také Miloš Bělohlávek, náruživý historik, který
teprve nastupuje na studia na UK Praha.
Gymnázium Sokolov ve spolupráci s Městskou knihovnou Sokolov pracovalo na tvorbě a
vydání knihy pohádek, kterou na konci školního roku dostali všichni sokolovští prvňáčci.
Za kulturou se studenti gymnázia vydali do pražského Rudolfina na generální zkoušku
Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Vladimíra Válka.
Stejně zajímavá byla návštěva Západočeského divadla v Chebu, kde studenti shlédli Jirotkova
Saturnina.
Škola se důstojně rozloučila večírkem na rozloučenou s dlouholetou zaměstnankyní Vlastou
Tomanicovou, která po šestnácti letech opouští post sekretářky a odchází do důchodu.

Soukromé gymnázium a základní škola v ulici Mánesova
V této škole byl pořádán den otevřených dveří, tzv. Diagnostický den, při němž je možné
složit přijímačky nanečisto. Testování zájemců zajišťují pracovníci pedagogicko-psychologických
poraden.
Společně se studenty ze spřáteleného německého Schwandorfu studenti soukromého gymnázia
zkoumali několik měsíců podklady dokumentující totální nasazení. Výsledkem je zjištění
informačního deficitu zejména na německé straně a nutnost stinné stránky minulosti připomínat.
V listopadu se studenti gymnázia podíleli na výstavě s touto tématikou, která byla instalována ve
Schwandorfu.
Zajímavosti z ostatních škol ve městě
Základní škola v ulici Pionýrů pravděpodobně v souvislosti s výstavbou na sousedním pozemku ISŠTE došlo k havárii
v tělocvičně základní školy. Ta musela být uzavřena , po posouzení statikem bude provedena
rekonstrukce. Výpadek provozu této tělocvičny má negativní dopad na výuku okolních škol, ale
také sportující veřejnosti.
Základní škola v ulici Rokycanova žáci devátých tříd obhajovali před komisí absolventské práce na zajímavá témata, která
si sami mohli vybrat. Za nejzajímavější byla prohlášena práce žáka Pavla Matouška - Buddhismus,
Kateřiny Ludvíkové - Nosit u srdce Davidovu hvězdu, Jonáše Waloschka - Street art.
Koncem června proběhlo předávání certifikátů z Cambridgských zkoušek v zimní zahradě
sokolovského zámku. Ke zkoušce, kterou na škole v Rokycanově ulici posuzovala tříčlenná komise
z Britské rady se přihlásilo 52 školáků z pořádající školy, soukromé školy z Mánesovy ulice, žáci
z Mariánských Lázní a Ostrova. Zkoušky měly tři stupně obtížnosti. Ve zkoušce starters byla
nejúspěšnější Klára Černá, ve zkoušce movers Barbora Ungrová a ve flyers Jan Kindl.
Školní družina při ZŠ Rokycanova uspořádala výlet do Koněpruských jeskyní, který se
dětem velmi líbil.
Velký úspěch měl na této škole desátý ročník Noci s Andersenem. Kromě čtení pohádek,
vypouštění balónků štěstí, či stezky odvahy byl vybrán finanční příspěvek ve výši 230,- Kč pro
první dětský hospic v Malejovicích.
Základní škola v ulici Boženy Němcové žáci této školy dosáhli řady úspěchů na poli sportovním, ale i ve znalostech dovednostních.
Žáci 1. stupně vyhráli soutěž v míčovém trojboji. Starší žáci si zajistili postup do krajského kola
Orion Cupu ve florbalu, druzí byli v soutěži ve futsalu. První místo získala škola na turnaji žáků
1. stupně v bowlingu.
Na předních místech matematické olympiády skončili žáci Karel Soural a Karel Štěrba z 5. ročníku,
v kategorii 9. tříd obsadili 2. a 4. místo Jan Končel a David Juhár. Vítězkou výtvarné soutěže
Karlovarského kraje se stala žákyně druhé třídy, Natálie Alexandra Žippaiová.
Šachové družstvo školy postoupilo jako reprezentant kraje do republikového finále.
Žáci školy mají se začátkem školního roku k dispozici učebnu s dvaceti novými počítači.
Projekt byl realizován s Nadací ČEZ.
Již třináct let trvá přátelství mezi sokolovskou školou a Realschule v bavorském Coburgu.
V rámci programu EU Comenius probíhá na škole v ulici Boženy Němcové bilaterální projekt Jít
společnou cestou. Projekt navázal na spolupráci s partnerskou školou a spolupracuje na něm deset
českých a desítka německých žáků. V rámci projektu dochází k výměnným pobytům, při nichž se

žáci seznamují s kulturou cizí země a zdokonalují si cizí jazyk.
Škola adoptovala devítiletého chlapce Lokeshe z Indie. Kromě písemného kontaktu
s chlapcem jde o shánění peněz na školné a školní pomůcky.
Zajímavostí je akce žáků, kteří ve spolupráci s vyučujícím sestavili z odpadového materiálu
3D město. Je vystaveno v prostoru zimní zahrady a zaujme každého kolem procházejícího.
Základní škola v ulici Sokolovská z důvodu dlouhodobého poklesu počtu žáků na této škola Rada města Sokolova schválila
snížení kapacity ze stávajícího celkového počtu 630 žáků na 260 žáků. Současně musí být
provedena změna zápisu v rejstříku škol. Důvodem poklesu počtu žáků je častá migrace občanů
romské národnosti, jejichž děti tvoří velkou část žáků školy.
Na škole proběhla řada akcí. V projektu Velikonoce ve škole děti poznaly význam
velikonočních symbolů a lidových zvyků, ve Velikonoční dílně se učily děti plést pomlázky a
malovat vajíčka, proběhly sportovní soutěže. Úspěšný byl také předvánoční týden a oslavy
Mikuláše. Děti vytvořily vánoční stromek, který byl součástí výzdoby kapucínského kláštera
v Sokolově. Výtěžek 6. Benefičního koncertu byl věnován Domovu Sokolík. Dále žáci mezi sebou
vybrali peníze a koupili dárky do Dětského domova Horní Slavkov.
Vítězem projektu Den evropských jazyků se stala třída 9.A, která pro prezentaci Francie
připravila něco z francouzské kuchyně, ve třídě voněly parfémy, děvčata předvedla francouzskou
módu. Tento projekt již proběhl na škole popáté.
Základní škola v ulici Běžecká Den Země oslavila škola prací. 250 školáků z této školy vyrazilo na úklid města. Pro
zajištění jejich bezpečnosti město uvolnilo jako doprovod několik městských strážníků.
Ve speciálních třídách školy proběhlo velké utkání talentů. Děti soutěžily ve zpěvu, hře na
různé hudební nástroje, v tanci. Výkony v rámci akce s názvem X-faktor hodnotila porota, složená
ze zástupců žáků, učitelů a rodičů. Ve zpěvu zvítězila Valéria Slepčiková, ve zpěvu a tanci
Ladislava Strnadová a Tomáš Veseleňák.
Čtyřčlenné družstvo žáků školy se szúčastnilo soutěže ve hře Člověče nezlob se
v německém Nabburgu. Každý z 300 účastníků obdržel věcnou odměnu a škola účastnický diplom.
Soutěž byla organizována ke stému výročí vzniku této hry. Otcem této hry je Fridrich Josef Schmidt
z Ambergu.
Základní škola v ulici Švabinského žáci této školy se již sedmým rokem účastní společných projektů z Grundschule v Bad
Kissingenu. Letos přišli němečtí partneři s týdenním pobytem pouze českých žáků u nich. A akce se
podařila. Týden byl naplněn atraktivním poznáváním okolí Bad Kissingenu, ale také turistickým
pobytem v přírodě a vytvářením trasy pochodu na počítačích. Zaujalo i sportovní odpoledne se
střílením z luku a slaňováním hradních hradeb.
I v tomto školním roce škola otevírá třídu pro děti, které baví příroda, matematika a
výpočetní technika. Jedná se o šestý postupný ročník, do něhož se mohou přihlásit šikovní páťáci.
Přijati budou na základě výsledku přijímacího řízení.
I na této škole proběhl Evropský den jazyků, letos zaměřený na čtenářskou gramotnost..
Ve volném čase, většinou o víkendech, pracuje skupinka žáků na úklidu okolí hradu Hartenberg.
Všichni loňští deváťáci shlédli vystoupení ruského armádního souboru písní a tanců Alexandrovci
v Karlových Varech.
Sběrem papíru žáci školy přispívají na financování studia a nákup učebních pomůcek pro
adoptovaného chlapce Koppala Abhisheka z Indie.
Základní škola v ulici Křižíkova Při tradičním školním jarmarku žáci školy vybrali čtyři tisíce korun, které věnovali útulku
Davida Hrbáčka s názvem Pavlínčina fauna ve Vítkově. Zdrojem peněz byl prodej výrobků žáků.

Výrobky měly vztah k domácím zvířatům, např. kuchařka s psími a kočičími recepty, dózy na
potravu, ušité šátky, dřevěné cedulky na dveře apod.
Při halloweenském dni škola ožila upíry, zombíky, duchy, čarodějkami a jinými strašidly a
nestvůrami. Některé běžné hodiny se změnily v hodiny čar, kouzel a strašení. Ani učitelé nezůstali
stranou. A tak v ten den učila čarodějka Trhlimůra, ježibaba Novákula, dýňový skřítek Cabaluška a
děsivé černé stvoření Krupkonoš.
Kolektivy 1. a 2. ročníků svolaly začátkem prosince čertovskou konferenci, kde se sešli čerti ze
všech koutů země. Řešeny byly problémy s čertovským pravopisem, pekelným sčítáním a
odčítáním, na závěr čtřyřhodinové konference se dostavil služebně starší kolega čert, kterého
provázel Mikuláš a andělé a po provedeném paměťovém testu z oblasti poezie rozdali všem
přítomným dobroty.
Na škole je vydáván školní časopis Margotka, na jehož tvorbě se podílejí pod vedením
šéfredaktorky Mgr. Gabriely Cabalkové převážně žáci druhého stupně.
Dívky z Duhové dílny vytvořily za pomoci nejrůznějších technik a s použitím různých
odpadových materiálů betlém, který zvítězil ve vyhlášené soutěži O nejhezčí betlém. Hlavní cenou
pro vítěze byla prohlídka statku Bernard v Královském Poříčí. Betlém byl po celý měsíc prosinec
a leden k vidění právě na tomto statku.
Mateřské školy v Sokolově Mateřská škola v Alšově ulici se zapojila do pokusu o světový rekord. Z odpadového
materiálu po boku dalších škol vyrobila netradiční znak Sokolova. Akce vznikla z popudu agentury
Dobrý den z Pelhřimova. Znak by měl být vystaven na brněnském výstavišti u příležitosti konání
veletrhu GO a Regiontour 2011. Děti přispěly k vytvoření světového rekordu. Žáky z 992 ěkol bylo
vyrobeno z tříděného odpadu 1 025 znaků měst a obcí České republiky.
V Mateřské škole v ulici K. H. Borovského proběhl den plný překvapení pro maminky.
Děti pro své blízké vystupovaly při módní přehlídce v roli topmodelek. Akce měla jak u dětí, tak u
rodičů velký úspěch.
I v letošním roce se ředitelky mateřských škol ve městě dohodly na termínech fungování škol o
letních prázdninách.
Ředitelky mateřských školek se zúčastnily vzdělávacího semináře, který proběhl v předškolním
zařízení v Rotavě.Toto místo bylo vybráno inspektorkou jako vzorové vzdělávací předškolní
zařízení.
Základní umělecká škola Žákyně výtvarného oboru Lenka Lídlová získala ocenění v mezinárodní dětské soutěži
indického nakladatelství knih pro mládež Šankar. Svoji práci Lenka připravila pod vedením
učitelky Věry Mikolášové.
Pěvěcký sbor Zvonek vedený Andreou Plachou získal v dubnu na Mezinárodním festivalu
mládežnických pěveckých sborů v belgickém Neerpeltu první místo. Navázal tak na úspěch
předchozích let, kdy již zvítězil dvakrát. V kategorii populární hudba letos zvítězil mezi 122
soubory z celé Evropy, Ruska, Singapuru a Japonska.
Zvonek nelenošil ani o prázdninách. V rámci Kulturního léta v Senátu předvedl pěvecký sbor své
umění ve Valdštejnské zahradě v Praze a zajel i na prestižní festival Euroopera do německého
Regensburgu. Zde společně s kraslickou Harmonií a mariánskolázeňskou Canzonou zazpívali
členové Zvonku kousek z díla Carmina Burana.
Dům dětí a mládeže pracovnice tohoto zařízení zorganizovaly v roce 2010 řadu akcí:

Setkání mládeže Workcamp 2010
Jedná se již o 9. ročník. Letos se ho zúčastnilo 28 dětí ve věku 11 až 16 let ze Sokolova,
Saalfeldu a polského Zalewa. Účastníci navštívili nově etevřené muzeum na sídlišti Michal, sjížděli
řeku na raftech, poznávali krásy lázeňského trojúhelníku. V rámci programu vykonávali různé
drobné manuální práce na pozemcích Domu dětí a mládeže v Sokolově. Zahájení a zakončení akce
se zúčastnili zástupci sokolovské radnice.
Den Země
V dubnu již tradičně ke Dni Země připravil DDM řadu akcí. Byla to například výtvarná
soutěž na téma Tady žijeme, třídění odpadu, slalom s popelnicemi, hledání vlakového spoje
v jízdním řádu, stavba věže z papírových cihel. Vítězné třídy si odnesly pěkné ceny, zúčastnilo se
na 500 dětí.
Lístečkové setkání krajkářek
Již v pořadí čtvrté setkání krajkářek z celé ČR mělo velký úspěch. Současně proběhla
výstava prací různých technik. Zájemcům byla pracovnicemi Domu dětí a mládeže nabídnuta
možnost účasti veřejnosti ve výtvarných dílnách, v nichž se tvoří košíkařina či keramika.
Zajímavosti z kultury
Letošní, již šesté vyhlášení Osobnosti roku 2009 bylo zpestřeno pěkným kulturním
programem. Vystoupil v něm např. taneční soubor Mirákl, kytarista Ctibor Süsser, který své
skladby složil k vybroušeným krystalům, jichž je sběratelem a které byly doprovodně promítány
na filmové plátno. Moderoval |Jan Picka.
Oblast sportu:
kategorie sport-mládež-jednotlivci do 20 let
Jana Lorencová - střelba, vítězka Českého poháru, náhradnice reprezentace pro světový
pohár
kategorie sport-mládež-družstva do 20 let
starší dorostenky BCM Sokolov - basketbal, druhá liga, 6. místo
kategorie sport-dospělí-jednotlivci
Mgr. Ivana Sekyrová - atletika K Baník Sokolov, úspěšná sportovkyně, trenérka,
řada předních příček atletických soutěží
kategorie sport-dospělídružstva
vzpěrači TJ Baník Sokolov - Mistři České republiky 2009, stříbrní na evropské soutěží
v Rakousku
kategorie sport-veteráni
Mgr. Miroslav Kubinec - vzpírání, mistr světa na hrách v Austrálii, 1. místo na MČE
masters, sedmdesátiletý jubilant

kategorie sport-cvičitelé a trenéři
Petr Hrubý - trenér licence A, trenér mládeže
kategorie kultura-jednotlivec nebo kolektiv-zviditelnění města v ČR i ve světě
taneční skupina Mirákl - pod vedením Mgr. Andrey Burešové 5. místo na MS v Kanadě,
řada titulů v republikových soutěžích
kategorie jednotlivec nebo kolektiv-realizace významné akce v Sokolově
Ing. Miroslav Balatka a spol. - organizace Festivalu politické písně v Sokolově
kategorie školství-výrazná osobnost
Mgr. Alena Hanková - dlouholetá činnost ve školství, organizátorská činnost při
sportovních akcích, atletická rozhodčí II. třídy
kategorie školství - žák nebo student
Kolektiv Gymnázia Sokolov - Ludmila Halajová, Václav Kříž a Miloš Bělohlávek
získali 1. místo v celostátní soutěži Europasecura, členové vítězného
družstva gymnázia v debatě projektu Euroduel
kategorie Osobnost města Sokolova za rok 2009
Mgr. Gabriela Lágnerová - humanitární angažovanost, podíl na založení dvou
neziskových
organizací, které pomáhají dětem v indické Himálaji.
Festival Mitte Europa
Devatenáctý ročník tohoto festivalu byl zahájen v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kynšperku.
Sokolovský program proběhl v klášterním Kostele sv. Antonína Paduánského.Vystouplo v něm
londýnské dámské flétnové kvarteto iFlautisti. Klášterní prostory rozezněla díla starých mistrů
Bibera, Fasche, Purcella, Vivaldiho i součné variace na lidové písně východu Jana Rokyty.
Vystoupení shlédlo početné publikum, příznivců festivalu z Čech, Saska i Bavorska. Tolikrát
v počátcích zatracovaný festival se již stal tradičním kulturním zážitkem pro milovníky vážné
hudby.
Výběr akcí v kapucínském klášteře Svatého Antonína Paduánského
I v letošním roce byly prostory kláštera smysluplně využívány. Proběhla zde řada akcí,
z nichž nejzajímavější uvádím:
- v polovině ledna zavítal do kláštera mládežnický orchestr Musikschule Saalfeld. Tento
dvaadvacetičlenný orchestr má již padesátiletou tradici a pod taktovkou dirigenta souboru pana
Michaela Beiera má na repertoáru klasickou, ale i filmovou a moderní hudbu. Zazněla zde
Dvořákova Novosvětská, Carpentierovo Preludium a další jedinečné skladby. Škoda jen, že koncert
nebyl organizován společně s orchestrem partnerské Základní umělecké školy v Sokolově, přišlo by
pak zcela určitě daleko víc diváků.
- s díly Josepha Haydna, Antonína Krafta, Jacquesa Offenbacha a dalších se v kláštěře představil
jeden z předních českých violoncellistů Jiří Hošek a jeho dcera, nadějná umělkyně studující
v Izraeli.

Koncert s názvem Klasika v klášteře byl jedním z mála letos pořádaných v České republice.
- stejně atraktivní byl koncert kytarového virtuosa, skladatele, historicky prvního vysokoškolského
profesora hry na kytaru na AMU v Praze, Štěpána Raka. V Sokolově vystoupil v rámci svého
projektu Kytaroterapie osobností.
- v rámci jedinečné mezinárodní umělecké akce Jazz Bridge - Jazzový most se v Sokolově
zastavili čeští a němečtí jazzmani. Se svým mezinárodně obsazeném Rich Laughlin Ensemble
působí Rich Laughlin jako aranžér, skladatel a dirigent a předvádí impresionistický a neoklasický
hudební žánr.
- koncert známého Spiritál kvintetu, který na naší hudební scéně působí již přes padesát let , ani
tentokrát nezklamal.
- dlouholetá spolupracovnice Spirituál kvintetu, Irena Budweiserová, letos navštívila Sokolov
tentokrát s vlastní skupinou Fade in a na adventním koncertě koncem listopadu předvedla své
dynamické pěvecké umění.
- dalším koncertem v rámci adventu byl Adventní večer nevidomých a slabozrakých. Vystoupila na
něm řada muzikantů a pěvecký sbor Cubitus. Večer proběhl za moderátorského vedení Martiny
Brožové z karlovarského TyfloCentra.
- v rámci adventních koncertů zazněly písně v podání Pavly Břínkové a sokolovského rodáka
Jana Ježka. Jejich koncert měl název Vánoce s operetou.
- nevšedním zážitkem byl poslední koncert v roce. 22. prosince zde zazněla Česká mše vánoční od
Jana Jakuba Ryby v podání regionálních sborů. O svátgeční atmosféru se postaraly kraslický sbor
Vivat Musica, Harmonie a sokolovský sbor JenTak a Zvonek.
- kulturu své země v klášteře představila vietnamská komunita žijící v našem regionu.
Výstava zahrnovala tradiční vietnamskou výrobu, gastronomii a kulturní produkce. Akce proběhla
v rámci Hornické pouti, účast na vernisáži přijal i velvyslanec Vietnamské socialistické republiky
v ČR.
- výstava Můj dům - tvůj dům jednoho z nejvýraznějších současných českých sochařů Václava
Fialy představila v kostele ztracené domy, postavené ze zbytků materiálů z domů, které byly
v hraničním pásmu v minulosti zpustošeny, zbourány. Fialovo monumenty jsou pomníkem
ztraceným domům z pohraničních samot, které měly smůlu, že stály v nesprávný čas na nesprávném
místě - slovy umělce. Akci doprovázelo vystoupení varhaníka Petra Rojíka a vystavení panelů
zaniklých obcí na Sokolovsku, zapůjčených městem Březová.
- výstava předního českého výtvarníka Václava Bláhy zahrnuje existenciálně mystické obrazy
nazvané Příběhy. Zabývá se figurální tvorbou, volí abstraktní vyjádření. Výstavu doprovází jazzový
saxofonista Milan Krajíc s pianistou Lvem Rybalkinem. Kurátorem sokolovského cyklu současného
českého umění je Josef Vomáčka z Prahy.

- v rámci vernisáže výstavy Malík urvi II - komunističtí soudci proběhl společný koncer Xaviera
Baumaxy a Levorukého Edy.
- nejmladší generace českých výtvarníků hostovala v sokolovském klášteře společnou výstavou
s názvem Tudy než jinudy, přímo proti tobě. Hostoval zde Lukáš Machalický a Jan Pfeiffer. Lukáš
Machalický vycházel v Sokolově z dojmu noční svítící architektury. K prezentaci využívá texty
spisů. Jan Pfeiffer zde pracoval s imaginací a vyzařováním měst pomocí kreslených animací.
- další neobvyklou výstavou současného výtvarného umění byly videoprojekce Studie mladého
muže. Autorem je Radeq Brousil z Prahy, nominovaný za tuto výstavu Akademií designu ČR na
prestižní cenu Czech Grand Design 2009.Výstava představovala sedm bezejmenných studií, jejichž
ústředním motivem je muž, pokaždé zasazený do jiného prostředí - skákající na trampolíně,
zdrogovaný voják, cvičenec-sokol, otáčející se model atd.
- výstava velkoformátových obrazů s názvem Věříme v krizi tvůrců Roberta Šalandy, Jakuba
Matušky, Martina Káni, Michala Cimala a krále pražských sprejerů Jana Kalába představila obří
plátna o ploše dvacet metrů čtverečních. Všichni umělci působí v ateliérech vysočanské Trafačky,
kde díky šířící se ekonomické krizi získali pronájem i pro rok 2010. Jedná se rozhodně o výstavu
unikátní.
Muzeum Sokolov
Muzeum bylo úspěšné při své žádosti o financování projektu zaměřeného na propagaci,
prezentaci a ochranu cenného přírodního a kulturního dědictví Česko-bavorského geoparku.
Evropské peníze schválili členové Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko.
Muzeum chce ke svému záměru používat vedle klasických postupů také moderní technologie - tzv.
bee-tagy, GPS technologie a MP3. Informace o zajímavostech lokalit bude možné získat například
prostřednictvím mobilního telefonu.
Samotný ředitel muzea, Ing. Michael Rund, připravuje řadu aktivit. Jako spoluautor publikace
Slavné vily Plzeňského kraje a Slavné vily Karlovarského kraje komentoval prohlídku a přednášku
výstavy, která po Praze byla instalována v Sokolově. Návštěvníci na ní shlédli slavné vily Čech,
Moravy a Slezska. Současným snem ředitele muzea je vydání monografie o švýcarském
architektovi bydlícím v první polovině dvacátého století v Sokolově, Heinrichu Scherrerovi a
monografie o karlovarském architektovi Karlu Ernstbergerovi. Na vydání monografií již pracuje ve
spolupráci s historiky.O architektu Scherrerovi, který v Sokolově navrhl například přestavbu bývalé
spořitelny na Starém náměstí a je autorem několika vil a sokolovské márnice, přednášel ředitel
muzea v zimní zahradě sokolovského zámku.
Práce v muzeu se stala ředitelovi koníčkem. Založil Muzeu Sokolov na Facebooku stránky, má zde
také vlastní profil.
Všemi možnými způsoby se snaží zvýšit návštěvnost turistů. Se zajímavým projektem
například vystoupil na Hornicko-historickém semináři v Karlových Varech.
Muzeum začalo vydávat nové periodikum, vlastivědný časopis Sokolovsko. Je o něj tak velký
zájem, že se mi nepodařilo získat ani jeden ze tří letošních výtisků, dozvídám se o něm pouze
z tisku nebo od šťastlivců, kterým časopis schovalo sokolovské Infocentrum.

Velmi pěkná je také publikace autorů Romany Beranové a Vladimíra Bružeňáka Ve spárech orlice.
Zajímavým exponátem je maketa zdejšího zámku, kterou za necelé tři měsíce vyrobilo
z papíru pět odsouzených z Věznice Horní Slavkov. Model byl vyroben podle dochovaných
nákresů a jednoho obrazu z poloviny 19. století a byl slavnostně Muzeu Sokolov věnován..
Je vyroben v měřítku 1:50 a má rozměry 1 300 krát 1 400 mm.
65. výročí ukočení druhé světové války připomnělo muzeum ojedinělou akcí. Uspořádalo
výstavu přibližující vypuknutí válečného konfliktu a průběh války ve světě a v regionu.
Součástí výstavy bylo představení pomníků připomínajících na Sokolovsku období druhé světové
války. Na nádvoří představil Klub vojenské historie Elsa Karlovy Vary bojovou techniku. Výstava
trvala od května do konce srpna a byla hojně navštěvovaná. Poté byla výstava prezentována
v Nejdku, kde navíc byla obrazově rozšířena o válečné události v Nejdku.
Doprovodnou akcí výstavy Druhá světová proběhla beseda s Thomasem Graumannem,
zachráněným v roce 1939 jako jedno z 669 židovských dětí, které anglický makléř Nicholas Winton
vypraveným vlakem z Prahy poslal do adoptivních rodin v Británii.
Dalšími zajímavými výstavami byla např. expozice golfu, tématická výstava věnovaná
českým a moravským synagogám, výstava obrazů a soch místního výtvarníka Jiřího Černého, který
je například autorem nové žulové fontány v Husových sadech.
Roztomilá byla výstava Babiččiny Vánoce, na kterou část exponátů zapůjčili ze své sbírky manželé
Počepičtí z Lokte.
Zdejší muzeum připravuje pro město historickou publikaci s názvem Sokolov 1908-2008.
Od veřejnosti pro ni shání k zapůjčení potřebné podklady. Uvítají i informace pamětníků.
V zimní zahradě sokolovského zámku, který muzeum spravuje, proběhl křest Velké knihy
hornictví Karlovarského kraje, jejímž autorem je významný báňský odborník Jaroslav Jiskra. Jedná
se již o jeho pětadvacátý knižní titul a většina knih byla křtěna právě v sokolovském zámku.
Na zámeckém nádvoří a v zimní zahradě zámku probíhají také různé ryze kullturní akce.
Uskutečnil se zde například v rámci Sokolovského kulturního léta jazzový koncert muzikantů
Michala Durdise, Jana Bíska a Adély Bojarové. Proběhlo zde již páté Čtení radních, kteří tentokrát
četli Krkonošské pohádky. Trautenberk Karel Jakobec, Krakonoš Rudolf Macháček, Anče
Květoslava Nová, Kuba Jaromír Dvořák a hajný Jan Kropáček pobavili přítomné děti i dospělé.
Součástí bylo vyhodnocení nejlepších čtenářů dětského oddělení knihovny.
Velký zájem byl o Festival folkové a country hudby s názvem Sokolovská dvorana, který proběhl
na nádvoří zámku. a má velkou šanci stát se tradiční akcí. Pořádalo ho občanské sdružení Mánička
za finanční pomoci města Sokolov a nadace Život umělce.
Sokolovská knihovna
V průběhu prázdnin došlo k rekonstrukci dětského oddělení. Po jeho kompletním
vystěhování byly provedeny malby a postaven nový nábytek. Novinkou je dětský koutek, ve kterém
si děti mohou hrát. Většinu nákladů pokryla dotace Nadace ČEZ.
Knihovna se kromě svého základního poslání pomalu, ale jistě stává centrem vzdělávacího,
společenského a kulturního vyžití občanů.
V následujícím přehledu uvádím jen stručný výčet akcí, které knihovna zorganizovala:
- ze společného projektu knihovny a sokolovského gymnázia vznikla dětská knížka Pohádky na
prázdniny

- knihovna se zapojila do celostátní akce Knihovna pro všechny. Během týdne proběhla amnestie
pro čtenáře, kteří zapomínají knihy vracet, proběhlo předčítání seniorům v DOS v Dolním
Rychnově. Jeden den byl vyhrazen rodičům na rodičovské dovolené, jeden den byl vyhrazen pro
kolíčkové vyrábění, další den byl zajištěn rozvoz knih handicapovaným občanům. Po celý týden
probíhal kurz s názvem Základy práce na počítači.
- knihovna se zapojila do spolupráce mezi partnerskými městy Sokolov a Schwandorf. Vznikla
společná kniha - sborník dobrodružných povídek Za horizontem, pokřtěná v sokolovském
klášteře kapucínů.. Jedná se již o třetí společný sborník. První nese název Jak vidím své město za
1 000 let, druhý Z pohádky do pohádky.
- v kulturním sálu knihovny proběhlo autorské čtení místní spisovatelky a výtvarnice Lisy Gaman.
- byl uspořádán kreativní seminář se spisovatelem a písničkářem Jiřím Dědečkem pod názvem
Umění fejetonu
- zájem byl o přednášku geologa Petra Rojíka s názvem Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
- pod vedením astroložky Jany Najmanové uspořádal v knihovně Jan Bísek seminář Vesmír v duši
II aneb Astrologie trochu jinak
- k dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy byla uspořádána historikem Jiřím Klsákem
přednáška o životě a díle tohoto nejvýznamnějšího představitele romantismu
- do České knihy rekordů bude zapsána akce, která proběhla na nádvoří sokolovského zámku.
V rámci multikulturního festivalu Severní Amerika knihovna uskutečnila v dětském oddělení
workshop na výrobu indiánských doplňků, které děti využily při pokusu o rekord v největším
počtu indiánů na jednom místě. A podařilo se! Na nádvoří se sešlo 104 pomalovaných tváří s
čelenkou.
- pod názvem Dětské odpoledne aneb Jak se žilo v pravěku proběhlo odpoledne plné her, soutěží a
zábavy, kterou pro malé návštěvníky připravila knihovna na pátek 28. května
- oddělení pro děti a mládež připravilo pro zapomnětlivé čtenáře akci Barevné dny v knihovně.
Pro každý měsíc vyhlásí knihovna na svých webových stránkách barvu a pokud každé první
pondělí v měsíci přijde zapomnětlivý čtenář vrátit knihy a bude mít na sobě oblečení ve vyhlášené
barvě, bude mu prominuta upomínka.
Městský dům kultury
V Městském domě kultury panoval v průběhu letních měsíců čilý stavební ruch. Probíhala
zde rekonstrukce restaurace, kde kromě změny interiéru má kromě příjemného posezení dojít také
ke zlepšení poskytovaných služeb. Dalším prostorem, kde dochází ke stavebním úpravám, je bývalý
Klub mladých. Téměř za milion korun se klub promění na Hudební klub M - prostory pro pořádání
komornějších akcí. Rekonstrukce podražila o dalších 220 tisíc korun, protože po odstranění
dřevěného obložení se objevila původní podoba stropu, kterou se město rozhodlo zachovat. Hrát by
se zde měl zejména jazz, swing nebo folk. Dokončováno je také přeizolování balkonu nad hlavním
vchodem a pokračuje částečná oprava schodiště. Prostě tak jak se Městský dům kultury změnil
zvenčí, získává postupně novou tvář i uvnitř.
Současně byla provedeno dendrologické vyšetření přerostlých kaštanů v okolí Hornického domu a
protože posudky jsou varující a město má možnost získat dotaci na onovu stromového porostu, bylo
rozhodnuto stromy vykácet a nahradit všechny jírovce a javory méně monumentálními jeřáby.
Jeřabiny by měly ladit s baarvou omítky.
V letošním roce Hornický dům - sídlo Městského domu kultury - staví 85. výročí svého
vzniku. Při této příležitosti nabídl MDK občanům Den otevřených dveří. Při něm měli všichni
zájemci možnost nahlédnout do zákulisí kulturního domu, být při zkouškách souborů a kroužků a
také mohli absolvovat odbornou prohlídku budovy s ředitelem muzea Ing. Michaelem Rundem,
odborníkem na stavitelství a architekturu. Součástí prohlídky byl rovněž nově zrekonstruovaný
Hudební klub M.

Městský dům kultury formou zdarma poskytovaných prostorů pro činnost jednotlivých
zájmových seskupení podporuje tyto kroužky: taneční skupiny Formace, Country, Mirákl, Masser's
Company, Glamour, D. C. Buterfly, Divadlo bez zákulisí, Divadelní soubor Konvalinky a FOS.
Taneční škola Petra Macháčka je podporována úhradou poměrné části z kurzovného oproti
regulérnímu tržnímu nájemnému. Všechny ostatní subjekty, které si v objektu pronajímají prostory,
hradí komerční nájemné. Průhlednost hospodaření v tomto směru ředitel MDK prokazuje Radě
města Sokolova čtvrtletními přehledy o pronájmech.
Nutno pochválit MDK za periodikum Sokolovský Patriot. Ten vychází měsíčně nákladem
pět tisíc výtisků a je k dispozici i v elektronické formě na webových stránkách města v kolonce
Infocentrum. Vždy první víkend v měsíci kolportéři rozdávají měsíčník před nákupním centrem
Kaufland, zhruba tři tisíce výtisků jsou k dispozici na 43 místech ve městě.
V sokolovském Infocentru, jehož zřízení v Městském domě kultury byl dobrý nápad, je
kromě množství informací ústních i papírových uloženo také turistické razítko. A je zde hlavně
možné na základě předložení průkazu totožnosti vyzvednout klíče od rozhledny Hard, ze které je
při dobrém počasí vidět i vrcholy Krušných hor. Rozhledna pochází z dubna 1908. V průběhu času
změnila své poslání na památník obětem první světové války. Ve druhé světové válce sloužila jako
vojenská pozorovatelna a pětimetrová socha Krista z památníku od místního sochaře Schöneckera
byla roztavena. Teprve v roce 1999 se zrodil v hlavě tehdejšího městského zastupitele Ing. Martina
Volného nápad rozhlednu obnovit. A v roce 2001 byla rozhledna slavnostně otevřena.
Již třetím rokem po sobě MDK vystupoval v roli Ježíška a naděloval dárky. Ředitel Jan
Picka zamířil se spoustou dárků na dětské oddělení sokolovské nemocnice. Na dárky přispěli také
někteří sokolovští podnikatelé a vietnamská komunita. Po vystoupení kouzelníka předal ředitel
nemocnici dva LCD televizory se zabudovanými DVD přehrávači, hračky, kreslící pomůcky,
omalovánky, karetní hry, pexesa. Prostě vše, co zpříjemní pobyt malých pacientů v nemocnici.
Taneční skupina Mirákl letos oslavila patnácté jubileum. A právě v této sezoně byla
nejúspěšnější. Soutěží v lize taneční Czech Dance Organization, kde tanečníci byli třikrát mistry
ČR a devětkrát vicemistry. Získali čtrnáct nominací na mistrovství světa. Na účast na MS v modern
a jazz dance získal soubor padesátitisícovou dotaci od města Sokolova. Úspěchem Miráklu je jeho
účast v semifinále talentové soutěže televize Nova Talentmánie.
K 85. jubileu vyprodal Mirákl hlediště Městského divadla svým benefičním vystoupením. Výtěžek
ze vstupného putoval na sbírkový projekt Pomozte dětem.
Také taneční skupina Masser's Company nelení. Vyhrála první místo v soutěži s názvem
Ulita 4Dance 2010.
Kulturní dům hostil akci s mezinárodním puncem. Jednalo se o Mistrovství ČR v dětském
a juniorském country tancování a takzvaném joggingu, což je americký neboli kovbojský step.
Akce přilákala tanečníky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. K vidění byly tradiční country
a národní tance (irské, skotské, mexické), dále country show dances, country line dances a moderní
country tance. V joggingu to byly hard techniky, Free style, sóla, duety, skupinové choreografie a
capella. Součástí mistrovství byla výstava panenek v dobových tanečních kostýmech ve foyer MD
Stejně zajímavou událostí byla největší taneční událost roku v České republice s názvem
Emco Dance Life Tour 2010. Jde o soutěž, která má celkem 10 regionálních, 8 zemských kol a 8
mistrovství republiky. Z Plzeňského a Karlovarského kraje se na mistrovství v Sokolově sešlo 60
formací s 850 tanečníky.

Taneční škola Petra Macháčka pořádá každých čtrnáct dní v kavárně MDK sobotní
Taneční čaje pro střední a starší generaci. Ve spolupráci s Českým svazem tanečního sportu škola
uspořádala 39. ročník taneční soutěže O štít města Sokolova.
Swingový večer s hudebním tělesem Big band MDK Sokolov se uskutečnil ještě ve starém
Klubu mladých. Dvacetičlenný orchestr založil zdejší profesionální trumpetiska Milan Šoltéz.
Orchestr odstartoval své působení, ředitel MDK Jan Picka do něj vkládá své naděje.
Divadelní sezonu si letos pojistilo 239 předplatitelů, což zajišťuje dvoutřetinovou
obsazenost divadla. K vidění byla řada pěkných představení.
Také letošní Sokolovská čurda, během jejíž tří dnů před publikem vystoupili ochotníci
z Kraslic, Libochovic, Liberce, Plzně a Brna, přinesla řadu pěkných vystoupení.
Sokolovské Divadlo bez zákulisí opět prokázalo, že patří mezi vyspělé ochotnické soubory.
Na přehlídce jednoaktovek v Holicích herci vystoupili s inscenací scénického čtení Legendy Emöke
Josefa Škvoreckého v režii Františka Fausta. Herci Lucie Rozsypalová a Josef Beran si z Holic
přivezli ceny za své herecké výkony.
Sokolovské Městské divadlo uvedlo unikátní česko-německý projekt Čojč, který
organizuje A BASTA! na české straně a TPI Das Ei na straně německé. Tři dny účastníci
představení strávili ve městě, kde sbírali různé informace a zkušenosti. Z nich pak vzniklo
představení. Aktéři vystupovali ve svých rodných jazycích a vystoupení si užili jak oni, tak i diváci.
Zajímavý byl Skotský večer v divadle. Komponovaný program představil hru Václava
Routy na skotské dudy, skotskou a irskou hudbu v podání Caledonian clubu a skupiny Czeltic, hru
souboru skotských dudáků 1st Bohemian Pipers a taneční soubor Caledonian Club. Zajímavé byly
také ukázky kiltů, tradičního skotského oděvu a ochutnávka skotské whisky.
Ve spolupráci s místním sborem Církve adventistů se uskutečnil vynikající koncert mladého
pražského pěveckého sboru Maranatha Gospel Choir.
Na prknech Městského divadla se objevily také pěvecké legendy Ivo Jahelka a Petr Janda se
skupinou Olympic.
Benefiční představení občanského sdružení Chráněné bydlení, jehož výtěžek bude použit na
financování ozdravných pobytů klientů sdružení, přivedlo na jeviště divadla Renatu Drössler
s její polyrytmickou skupinou. Ve foyer divadla současně proběhla výstava prací klientů a
prezentace činnosti Chráněného bydlení. Jednalo se o nevšední umělecký zážitek. Škoda jen, že
zcela určitě vinou nedostatečné propagace nebylo divadlo obsazeno ani z poloviny.
Dlouho vzpomínat se bude na letošní osmnáctý ročník Reprezentačního plesu města
Sokolova. Večerem provázel známý bavič Vladimír Hron, pozoruhodnotí bylo vystoupení
tanečníka Jana Ondera s partnerkou. Jako speciální host vystoupila se sokolovským Big Bandem
zpěvačka Jitka Zelenková. V herně rozproudila zábavu diskotéka DJ Davida Smrže, v kavárně
jazzová kapela Jazz Kvé. Tradičně ples obohatilo vystoupení taneční skupiny Mirákl. Perfektní
tombola, bohatý raut, účastníci plesu ve společenském oblečení a především ohromná atmosféra
udělaly z plesu jednu z nejvydařenějších akcí tohoto roku.
Evropský punc měla výstava Fascinace fotografií, kterou ve spolupráci s muzeem a domem
kultury zorganizoval Fotoklub Sokolov v Městském domě kultury a v prvním patře sokolovského
zámku. Akce se zúčastnil také fotoklub z Rakovníka a 6 fotoklubů z Německa. Výstava se konala
již jedenáctým rokem. Celkem bylo k vidění na 150 fotografií.
Městský dům kultury byl garantem tří největších klturních akcí ve městě:
Sokolovské kulturní léto
Letošní prázdninová akce s názvem Sokolovské kulturní léto byla rozšířena i do dalších částí

města.
Na Starém náměstí, tradičním místě konáni akce, byly tři velké koncerty. Byl zde koncert folkové
skupiny Neřež, dále pop-rockové skupiny One Night Band z Chebu a koncert famózní rockové
zpěvačky Lenky Dusilové. Zejména toto vystoupení, při němž zpěvačku doprovodila při několika
písních pop-rocková formace Eggnoise dav natěšených fanoušku nadchl.
Při dalších akcích Sokolovského kulturního léta v městských sadech, v parku u zámku, u rybníčku
v parku a v ulici 5. května bylo možné vidět vystoupení Školchestru, BG4, Depeše a Za Nic
Neručíme, Mileva a Dorogovtseva - housle/bajan, ruská harmonika, Šášu Mária či Malého
divadélka Praha.
Soutěž ohňostrojů
Letošní ročník Soutěže ohňostrojů přivítal tým z Polska, České republiky a Slovenska.
Přehlídka byla závěrečnou ozdobou dvoudenní velkolepé rodinné zábavy Hurá prázdniny. Pro
pobavení návštěvníků, kterých se na akci na Bohémii sešly tisíce, byla připravena opravdu široká
plejáda zábavy - koncert funky skupiny Shoe cut, hip-hopu XINDL X, formace ZAJÍC Company.
Dále to bylo vystoupení Jiří Schelinger revival bandu, rockera Vildy Čoka s kapelou. Vystoupily
zde mažoretky, na řece Ohři proběhla neckyáda. Bylo možné se zúčastnit komerčních letů
vrtulníkem, či se vznést horkovzdušným balónem. Nechyběly ani balónky štěstí a pochopitelně
desítky stánků s dobrotami, opékaným masem, pivem, krajovými pochutinami, upomínkovými
předměty a dalšími lákadly. A také ohromný kolotoč se střelnicemi.
Ještě dlouho po půlnoci se městem hrnuly davy lidí,plných krásných dojmů ze závěrečného
ohňostroje, ale i z obou dnů perektní zábavy.
Hornická pouť 2010
Každým rokem na stránkách kroniky opěvuji tuto akci, letos však byla opravdu mimořádná.
Celé staré město bylo propojeno programem pouti. Na své si přišel i ten nejnáročnější divák, těžko
by se chytal špatně naladěný kritik.
Hlavní pódium bylo na náměsí Budovatelů, kde se vystřídalo deset hudebních skupin. Zpívala zde i
zpěvačka Anna K, hornická dechovka, Big Band ze Sokolova a Saalfeldu, Roháči atd.
Doprovodným programem byla vystoupení všech tanečních skupin, pracujících při MDK Sokolov.
V MDK opět přilákala tisíce lidí výstava minerálů, stranou nezůstalo ani foyer divadla, kde byla
výstava fotografií. V ulici 5. května prezentovaly svoji činnost sokolovské organizace a město
samotné, ulice Odboje a Pionýrů byla plná zábavy pro děti. Zábavy nebyla ušetřena ani zelená
plocha vedle a za kulturním domem. Nábřežní ulice ožila vystoupením šesti hudebních formací. Na
Starém náměstí bylo postaveno historické a etnické pódium se staročeským trhem a historickými
vystoupeními. Svoji kulturu zde předvedla vietnamská komunita. I Staré náměstí mělo doprovodný
program - ukázky maďarské a vietnamské gastronomie, pivní stan Permon, výstavy zájmových
sdružení.V loděnici za Starým náměstím sdružení Duha půjčovalo loďky a rafty.
Klášterní kostel Sv. Antonína paduánského otevřel své nitro - byla zpřístupněna hrobka Nosticů a
výstava kultury vietnamské komunity.
V lesoparku Bohémia probíhal program od samého rána až do pozdních nočních hodin. Tečkou byl
tradiční a nádherný ohňostroj.
Zpívání pod vánočním stromem
I letos proběhla akce v tradičním duchu. Kulinářský zážitek - podávala se zdarma polévka,
vánoční pečivo, chléb se škvarkovou pomazánkou a jiné dobroty - doprovázel kulturní program

a prodej tradičního vánočního zboží. Na kultuře se podíleli trubači a pěvecký soubor Zvonek zdejší
Základní umělecké školy a žesťové kvarteto z Karlových Varů. Velmi pěkný byl dřevěný betlém
v životní velikosti. V celé své kráse zde občané mohli spatřit čelné představitele města, kteří
nelenili a starali se vlastoručně o žaludky návštěvníků.
Jen ta nálada letos nebylo to pravé ořechové. Jako by lidem docházel humor !
Kino Alfa
V kině Alfa došlo k výměně plátna, které výrazně zlepší divácký zážitek zejména u 3D
filmů. Na financování tohoto projektu se podílela Unie digitálních kin a soukromá firma XC Data,
která poskytla nové plátno, náhradní lampu a stojan na speciální brýle městu jako věcný dar. Byla
tak dokončena realizace digitalizace kina Alfa. Celkové náklady dosáhly výše čtyři miliony korun.
Mezi divácky nejúspěšnější filmy roku patřily Jáklův Kájínek, Ženy v pokušení Jiřího
Vejdělka, Kawasakiho růže a Protektor. Dále mezi hojně navštívené filmy patřil Habermanův mlýn
režiséra Juraje Herze a sedmé pokračování britské dobrodružné fantasy série Harry Potter a
Relikvie smrti, či film Doktor od hroší řeky.
Ve filmu Ženy v pokušení vystupovaly sokolovské břišní tanečnice ze skupiny Sahar, které
připravila na vystoupení lektorka Vladimíra Hýská. Jejich záběr trval necelých třicet sekund.
V sokolovské kinokavárně Alfa pořádal Klub seniorů Háječek dopolední filmové představení pro
seniory. Přizváni byli také klienti Chráněného bydlení.
V kině Alfa proběhl již jubilejní desátý ročník Filmu Sokolov. Celou akci měli na starosti
studenti a předchozí dva pořadatelé, kteří o povolení Filmu Sokolov požádali, Tereza Hadravová a
Přemysl Martínek, měli nad studenty pouze supervizorskou roli.
Patnáct studentů z katedry estetiky a filmových studií v Praze si jako téma zvolili hostinu. Promítán
byl např. film Noční hlídka, v kinokavárně proběhla přednáška Davida Čeňka. Akce se zúčastnilo i
150 diváků z Prahy, kteří tvořili většinu zájemců.
Sokolovská kinokavárna hostila řadu hudebních produkcí:
- příznivce rockové hudby potěšilo vystoupení kytaristy Dodo Doležala a lomnické kapely Sknajpy
- vánoční Rock párty přivítali posluchači tvrdé muziky. Koncertovaly zde kapely Animal Re
sources, Friday, Filip Kor yta a Dankiss.
- také Alfafest 34 představil řadu hudebních formací - Fourth Face, Drag Me Pissed a chebskou Le
Bain de Maid.
- kinokavárna hostila krajskou hitparádu Karlovarské rockové mapy. Vítězem se stala karlovarská
skupina Holden.
- nevšedním zážitkem pro milovníky rockové hudby byl koncert domácích skupin Narcoleptic a
Sefexile.
Další zajímavosti z kultury
Občanské sdružení Obec Baráčníků Sokolov obdrželo od města Sokolov finanční dar ve
výši 50 tisíc korun na krytí nákladů celoroční činnosti spolku. Baráčníci na oplátku vystupují na
kulturních akcích organizovaných ve městě.
Festival politické písně v letošním roce proběhl pod názvem Festival proti pasivitě.
Probíhal po dobu celého týdne ve všech kulturních zařízeních města a vyvrcholil dvoudenním air
koncertem, na němž byly vyhlášeny výsledky internetové ankety Český papaláš 2010. Výkladní
skříně obchodů kolem náměstí Budovatelů patřily ve dnech festivalu politickým plakátům, z nichž

čišela poselství - ústa zacpaná obálkou s úplatkem, vodovodní baterie s červeným a modrým
kohoutkem, z nichž kapou slova demokracie a totalita. Uprostřed náměstí byl postaven monument
Obětiště z bukového dřeva rozštípaného blesky z nebes a rašeliny. Náměstím zněla znělka festivalu
z doby totality: Jen řekni Sokolov a ozve se Ti píseň, jen řekni Sokolov a kola roztočí se.
Výsledky ankety: titul Český papaláš 2010 získal David Rath, Komunálním Štětináčem se stal
starosta Prahy 5 Milan Jančík. Závěrečný koncert na Bohémii moderovala populární Ester
Kočičková.
Nejistý je odsud dalšího ročníku tohoto festivalu. Pokud organizátoři půjdou do příštího ročníku,
zaměří se v tématice pravděpodobně na bývalé spolupracovníky Státní bezpečnosti. Uvažují i o
změně místa konání.Láká je Praha, kde by mohla být větší návštěvnost.
Na letošní ročník krajští zastupitelé neschválili žádný finanční příspěvek, sokolovským
zastupitelům se naopak nápad líbí a finančně ho podpořili částkou 400 tisíc korun. Příspěvek
Ministerstva kultury ČR činil šedesát tisíc korun.
Luděk Jaša vydal novou knihu Pochod smrti, která obsahuje originální záznamy výslechů
očitých svědků pochodu smrti ze Svatavy a událostí kolem úmrtí dvanácti žen u Čisté.
V sokolovském Infocentru byl o tuto knihu velký zájem.
Útulek Pavlínčina Fauna pořádá téměř pravidelně Krudumské štěky. Jedná se o venčení
pejsků z útulku s procházkou na blízkou rozhlednu Krudum, kde akce vrcholí opékáním buřtů a
ukázkou práce kynologického klubu.
Na sídlišti Michal otevřel v Lipové ulici sběratel Jiří Zubko unikátní muzeum.
Vprotiatomovém krytu pro cca 1200 lidí je instalována sbírka domácích spotřebních předmětů,
zemědělských a vojenských strojů. Jsou zde také sbírky automobilů, kol a motocyklů.
I v tomto roce proběhlo v Sokolově Setkání sochařů. Vytvořená kamenná díla ozdobí Areál
zdraví. Sochařská díla z loňského symposia zdobí Husovy sady a jsou opravdu ozdobou sadů.
Sochaři opět tvoří v areálu Sokolovské bytové s.r.o. Hotová díla byla představena při slavnostní
vernisáži v klášterním kostele kapucínů. Letos v Sokolově tvořili např.sochaři Rastislav Jacko, Miro
Žáčok.
Nevídaná podívaná byla na sochu Sokolníka, která se snesla z výšin nad kašnou na Starém
náměstí na zem. Jednalo se však o promyšlenou záležitost. Město totiž reklamovalo opravu vodního
systému kašny, který po loňské opravě zůstal funkční pouhý jeden rok. Oprava proběhla celkem
rychle, řada Sokolováků využila této příležitosti a pořizovala si fotografické snímky. Při umístění
na kašně si sochy Sokolníka leckdo ani nevšimne.
Město požádalo o státní účelovou dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby od
Ministerstva obrany ČR na projekt Pomník c. k. vojensko-veteránského spolku v Sokolově.
Pomník je již zaregistrován v centrální evidenci válečných hrobů, celkový náklad na
znovuobnovení pomníku je předpokládán částkou pět milionů korun. Jeho původním stanovištěm je
dnešní parkoviště u klášterního kostela Sv. Antonína Paduánského.
Umělecký návrh obnovy kamenného pomníku zpracovala společnost ART KODIAK s.r.o.
Rokycany. Jedná se o 6,85 m vysoký monument, jehož součástí je na žulových schodech stojící
postava nesoucí prapor, vysoká 1,85 metru. Pomník bude vyroben kompletně z nových materiálů,
nalezené segmenty v řece Ohři budou uloženy v depozitáři Sokolovského muzea. Nové umístění
pomníku bude koncepčně začleněno do revitalizace kláštera, pomník bude stát v klášterním areálu.
Již pošesté se sešli příznivci tvrdé muziky na městském koupališti. Konal se zde Festival
nejen rockových skupin. A opět účinkující hráli nejen na hudební nástroje, ale také na nervy

obyvatel v blízkém okolí. Do půlnoci trvala vystoupení kapel Plexis, The Switch, Fast Food
Orchestra, Hentai Corporation a řady dalších. Příznivci této hudby odcházeli nadšení a kupodivu
spořádaně.
Na koupališti Michal se zase konal koncert kapely Support Lesbiens. Spolu s ní zde zahrály
hudební formace Goodfellas, Yellow a Xindl X. A přesto, že v blízkém amfitátru v Lokti v ten
samý den probíhal koncert stejného žánru, přišla na koupaliště početná skupina poprockových
nadšenců.
U příležitosti 65. výročí konce II. světové války proběhla v sokolovské Lipové ulici
přehlídka historické vojenské techniky a zhruba hodinová ukázka fiktivní bitvy. Část vojenské
kolony dělalo kulisu při zahájení výstavy sokolovského muzea.
Senior klub Háječek pořádá pravidelně taneční odpoledne s hudbou a tancem v restauraci
U Kláštera.
Areál Bohémie hostil Soutěž v první pomoci pro tísňové složky kraje. Za finanční
podpory města Sokolova zde soutěžila čtyřčlenná družstva policistů, dobrovolných hasičů a dalších
neprofesionálních záchranářů.
Již sedmý ročník benefičního Koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR uspořádalo
Obvodní oddělení Policie ČR Sokolov ve spolupráci s městem Sokolov. Tentokrát se akce konala
před zcela naplněným hledištěm sokolovského divadla v Městském domě kultury. Pozvání
přijal také pěvecký sbor Harmonie a Vivat Musica Kraslice a zpěvačka Bára Basiková.
Součástí programu bylo udělení čestných uznání za osobní statečnost při záchraně lidského života
a za pomoc při dopadení pachatelů trestné činnosti. Za dlouholetou spolupráci při integraci
vietnamské komunity v Sokolově byli oceněni dva zástupci vietnamské komunity. Medaili za
statečnost obdržel prap. Julius Kotas, Čestná medaile byla předána npor. Bc. Ladislavu Šimkovi.
Výtěžek ze vstupného a sponzorských darů ve výši téměř 70 tisíc korun v letošním roce obdrželo
občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov.
V rámci projektu Propagační kampaň "Nová tvář Sokolovska" proběhl letos již třetí ročník
výstavy Umění v kostce . Do výstavy se zapojily, tak jako v předešlých letech, základní a střední
školy, Dům dětí a mládeže.Několik kostek vzniklo v dílnách místních umělců, přidali se i studenti
UMPRUM Praha. Dvě kostky vytvořil i samotný Městský dům kultury . Slavnostní vernisáž
proběhla na Starém náměstí.
Již několik desetiletí působí v Sokolově Obec Slováků . Sdružení má dnes 160 členů a pod
vedením předsedkyně Starůstkové pořádá řadu akcí.. Velmi populární je tématická akce - soutěžní
vaření slovenských halušek. Tento spolek udržuje některé slovenské tradice, odebírá slovenský
časopis Koreně. Ale jak říká paní Starůstková: Slovensko je krásná zem, ale domov již mají tady.
Partnerské vztahy města
V rámci partnerských vztahů proběhl 8. ročník Běhu přátelství Sokolov - Schwandorf.
Start byl tentokrát od brány borců Lehkoatletického stdionu Baník Sokolov, na startu již tradičně
zahajoval místostarosta Ing. Jaromír Dvořák a půvabná schwandorfská běžkyně. Celkem třicet

českých běžců se střídalo na padesátikilometrové trati, která vedla přess Kynžvart na hraniční
přechod Broumov, kde se přidalo dalších 25 německých běžců. Odtud pokračovala trať v délce 100
km na stadion FC Schwandorf, kde bylo ukončení závodu odpískáno v 19.00 hodin. Po tomto
fyzicky náročném závodu přišlo vhod všem účastníkům běhu občerstvení a společná zábava,
zorganizovaná schwandorfskou radnicí.
Oslava desetiletého výročí trvání partnerských vztahů Sokolov-Schwandorf proběhla 17.
dubna 2010 v kapucínském klášteře Svatého Antonína Paduánského v Sokolově. Akce se zúčastnili
čelní představitelé obou měst. Datum bylo nejen připomínkou podpisu smlouvy o partnerství, ale
také bombardování obou měst v roce 1945 ve stejný den. Přítomní si připomněli také skutečnost, že
právě Schandorf se po válce stal novým domovem Němců, bývalých občanů města Sokolova.
V partnerském městě Schwandorfu se uskutečnil tradiční turnaj starých pánů ve fotbale.
Sokolov reprezentovala stará garda Baníku a tým sokolovské radnice. Tým radnice se sice umístil
až na sedmém místě, jeho výkon však nelze hodnotit špatně. Ve všech utkáních se hráči několikrát
ujali vedení a prohráli vždy pouze o jeden gól. Takže vlastně byli dobří. Radnici reprezentovali Jan
Picka, Tomáš Král, Karel Jakobec, Zdeněk Štípek, Jaromír Dvořák, Antonín Lebeda, Karel Vrba,
Libor Kuročka, Petr Kalinič a Petr Hronek.
Staří páni skončili na výborné druhé příčce, když finálový zápaas prohráli až v pokutových kopech.
Oba týmy si za příkladnou reprezentaci města zaslouží pochvalu.
Velmi dobře po celý rok pracovala komise pro vnější vztahy Rady města Sokolova. Komise
průběžně mapovala všechny aktivity v rámci partnerských vztahů, jejichž výčet za čtyřleté volební
období by vydal na celou knihu.
Radostné je zejména konstatování, že dochází k pravidelnému setkávání na poli sportovním,
kulturním i společenském zejména u mládežnických složek a že byly zcela odtraněny bariéry mezi
oběma národy. Dochází také k rozšíření spolupráce v rámci partnerství s městem Saalfeld,
zahraniční spolupráce různých složek ve městě se rozšiřuje také na Slovensko, viz účast členů OS
Chráněné bydlení na mezinárodním festivalu postižených a nepostižených mladých lidí v Žilině.
Kontakty byly navázány také s polským městem Sokolów Podlaski, kde na Setkání sokolních měst
EU město reprezentovali představitelé města a taneční skupina Mirákl.

Obyvatelstvo města
Počet obyvatel města Sokolova k poslednímu dni roku 2010 činil 25 232, což je o 60 osob
méně, než v roce přechozím. Počtem 24 237 se na celkovém počtu podílejí občané ČR, zbytek
představují cizinci. Stejně jako každý předchozí rok ubyli čeští občané a přibyli cizinci z i mimo
Evropskou unii.
V letošním roce se zpomalilo přestěhovávání uvnitř města, situace se zlepšila o 123 případů.
O čem to svědčí si vykládám tak, že již je více nasycena poptávka po lepších bytech, nebo nebylo
dokončeno tak velké množství bytů jako v roce minulém.
Pozitivní je údaj o odstěhovaných a přistěhovaných osobách. Odešlo o 16 osob méně než v roce
minulém, přistěhovalo se o 58 osob více.
Na adrese ohlašovny, tj. Sokolov, Rokycanova 1929 přibylo dalších 60 lidí. Osob bez své vlastní
adresy je k poslednímu dni roku 729.
Úmrtnost ve městě stoupla na 264 oproti loňským 223, počet narozených klesl oproti
minulému roku na 258, což je o 21 méně.

V tomto roce bylo rozvedeno 40 manželství, uzavřeno bylo 71 sňatků, což jsou v obou
případech nepatrně nižší čísla.
Od roku 2003 postupně stoupá průměrný věk občanů ve městě. Zatím co v roce 2003 byl průměrný
věk celkem 37,93 toku, u mužů 36,52, u žen 39,31 roku, v letošním roce to byl celkový průměrný
věk 40,27 roku, u mužů 38,71 a u žen 41,75. Je tedy zřejmé, že občané stárnou a vyššího věku se
dožívají ženy.
Město Sokolov má zájem, aby obyvatel města neubývalo. Je to možná i jeden z důvodů, proč
radnice v posledním období přiděluje byty i občanům z okolních obcí.
Prevence kriminality
Městská policie Sokolov
Svoji činnost městská policie podřizuje zásadám projektu Bezpečné město. Smyslem
projektu je úzká spolupráce subjektů, které mohou ovlivnit bezpečnostní situaci ve městě.
Město je rozděleno do 9 policejních okrsků, do každého je přiřazen policista PČR, okskový strážník
městské policie a člen Zastupitelstva města Sokolova
K poslednímu dni roku MP pracovala s 23 zaměstnanci, které tvoří 15 strážníků, 6
pracovníků na pozici dělník pro úklid města a 2 pracovníci pro obsluhu kamerového systému.
Posledních 9 osob je placeno z dotačních titulů Úřadu práce.
Všichni strážníci prošli několikadenním intenzivním kurzem první pomoci.
Pro tento rok se staly prioritní skupinou občané seniorského věku. Občané ročníku narození
1948 a výše, s trvalým pobytem v Sokolově nebo bývalí zaměstnanci SUAS po zaregistrování
obdrželi bezpečnostní balíček. V další fázi se zúčastní pracovního semináře a pravidelně se mohou
zúčastňovat kurzů sebeobrany. Zaregistrováno je 650 seniorů.
Dalším projektem je Bezpečná vycházka, oslovující cílovou skupinu dětí z mateřských škol.
Všechny děti obdržely reflexní vestičky s adresou školky a absolvovaly výukový program
s omalovánkami, jejichž autorem je dvanáctiletý chlapec.
Do projektu Bezpečné město dále patří aktivity v oblasti menšin, projekt veřejněprospěšných prací, díky němuž získalo zaměstnání na postu dělníka úklidu šest nezaměstnaných,
projekt Bezpečný podnik, který je zaměřen na boj proti podávání alkoholu mladistvým, proti
prodeji drog, fyzickému napadání a kapesním krádežím.
Projekt Bezpečný obchod je realizován ve spolupráci se státní policií, jeho cílem je předcházení
trestné činnosti v obchodních centrech v Sokolově a na jejich parkovištích.
Projekt Kamerový systém zahrnuje instalaci a obsluhu kamer v rámci Městského dohlížecího
kamerového systému. Je instalováno 15 otočných a 2 stacionární kamery. Obsluhu zajišťují dva
handicapovaní občané. Od dubna do konce roku bylo pomocí kamer zadokumentováno 151
přestupků. Na internetovém portálu města Sokolova si v kolonce městská policie - kamerový
systém může každý občan zkontrolovat aktuální situaci u jednotlivých kamer.
V roce 2010 město Sokolov uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s městem Březová a s obcí
Dolní Rychnov o výkonu činností MP Sokolov.
Pro zvýšení bezpečnosti školáků proběhl projekt Zebra se za tebe nerozhlédne. V ranních hodinách
policisté pravidelně dohlížejí u přechodů u všech škol ve městě na bezpečnost přechodu žáků přes
frekventované ulice.
Za nejlepší výsledky v soutěži s policejním psem Ajaxem se čtyřicet dětí ze základních škol
podívalo za jízdní policií v hlavním městě. Byl to pro ně ohromný zážitek.
Také pomocníci policistů, služební hlídkoví psi, nelenili. Jejich páníčkové se s nimi

zúčastnili přeborů, z nichž vítězně v kategorii hlídkový pes vyšel svěřenec Václava Petráška Pagan.
Mezi pátracími psy skončil na druhém místě svěřenec Josefa Löfflera Danek, za ním pak Adon
policisty Antonína Laslopa. Kromě těchto sokolovských přeborníků se soutěže zúčastnili policisté
z Chebu a Karlových Varů. Ocenění jim předal vedle krajského policejního ředitele Oldřicha
Tomáška také šéf kynologů Jaroslav Štochl a náměstek hejtmana Martin Havel.
Z trestných událostí
- z Nemocnice Sokolov zmizel LCD monitor z kanceláře vrchní sestry. Pachatele se podařilo chytit,
bohužel již neměli ani lup, ani peníze.
- čtvrtmilionovou škodu způsobila na vozidlech opilá řidička s 1,82 promile alkoholu v krvi. Po
srážce s autobusem ujela.
- ve Sportbaru v Sokolově si lupič odnesl částku v řádu desítek tisíc korun. Maskovaný lupič hrozil
barmance zbraní.
- při běžné kontrole vozidel zajistili policisté přímo ve městě ve vozidle kontrolovaného řidiče přepravku se sypkou hmotou, která obsahovala pervitin. Při dalším zásahu byla nalezena marihuana,
na kterou policisty upozornila specialistka na drogy, fena Orga.
- zloděje ukrytého ve křoví vyvedl za ruku policejní pes Pagan. Zloděj se zde ukryl poté, co
vykradl bistro v ulici B. Němcové.
- při kontrolách v rámci schengenského vnitrostátního pátrání byl zadržen jeden hledaný Čech a dva
Vietnamci, kteří převáželi plagiáty značkového zboží.
Co všechno, jak a kde krade:
- tržba ve výši 6,5 tisíc korun z trafiky na Vítězné ulici, 80 dřevěných kůlů sloužících k zajištění
vysazených třešní z areálu bývalého dolu Silvestr, finanční hotovost, platební karta, vkladní knížka,
LCD televizor, mobily a fotoaparát z mateřské školy v Sokolově, šperky z chirurgické oceli, zlata a
stříbra z Klenotnictví v Sokolově, kompletní zařízení bytu včetně parket z bytu v Sokolově v
hodnotě 70 tisíc korun. Dále např. ze sportovního klubu zmizely 42 tisíce korun,
pánská peněženka z kapsy seniora, kterou mu vznikla škoda 140 eur a 20 tisíc korun. Další
okradenou byla seniorka, které lupič ukradl tašku se dvěma tisíci korun a platební kartou. U
rodinného domu ze zahrady zmizel plynový gril vč. plynové lahve a přívodní hadice. Kradou se litá
šestnáctipalcová kola včetně pneumatik ze zaparkovaných aut. Kuriózní krádeží byla krádež kol na
autě, kterou původní majitel řešil dluh nového majitele vozidla vůči němu.
Co se také stalo:
- na strážníka sokolovské městské policie najel osmapadesátiletý muž autem. Stalo se tak při
řešení přestupku, strážník skončil v nemocnici.
- agresor napadl zaměstnance bezpečnostní agentury v místním obchodním domě, vyhrožoval smrtí.
- řidič cisterny rozbořil provizorní kruhovou křižovatku a ujel. Policisté při jeho stíhání byli
úspěšní.
- již dříve trestaný výtržník se svým kumpánem napadli posádku auta v Kraslické ulici, auto při tom
poškodili, ublížili i posádce auta. Byli zadrženi policejní hlídkou.

- Pavel Němeček, který v loňském roce pomohl v LPZ Sokolov uprchnout vězni Němečkovi, byl
v Olomouci zadržen.
- na sokolovské Švabinského ulici byl zastřelen několika ranami z pistole mladý muž. Střelcem byl
řidič vozidla Sotes, s.r.o. v Sokolově. Šlo o vyřizování účtů mezi oběma muži. Pachatel sám
přivolal policisty, byl vzat do vazby.
- byl vyřešen první případ stalkingu. Osmadvacetiletý muž v Sokolově omezoval svoji bývalou
přítelkyni na svobodě, obtěžoval ji soustavným telefonováním, pozorováním a čekáním na ni. Hrozí
mu až dvouleté vězení.
- po pěti letech byl projednáván případ trestné činnosti v místní pobočce ČSOB. Řízení se skupinou
pěti úředníků stále ještě není ukončeno, poslední případ řešil podíl bývalé úřednice Kamily Živné,
která byla odsouzena pouze podmínečně, protože se tato obžalovaná na škodě podílela pouze
z nevědomé nedbalosti. Při trestné činnosti skupiny úředníků došlo ke škodě ve výši téměř padesáti
milionů, které si hlavní aktér převedl z banky na svůj vlastní účet.
- plavčík sokolovského krytého bazénu byl potrestán podmíněným trestem, zákazem činnosti
plavčíka po dobu dvou let a povinností uhradit bolestné ve výši téměř 200 tisíc korun. Byl odsouzen
za nedostatečně včasnou pomoc tonoucímu se mladíkovi.
- stále ještě není dokončeno trestní stíhání učitele Petra Vaníčka, kterého jeden z chlapců obvinil ze
sexuálního zneužívání. Jedná se o žáka, který opakoval ročník a opakovaně byl projednáván za
přestupky v chování. Pedagogové, spolužáci a rodiče dětí z turistického odddílu, který učitel vede
se domnívají, že jde o mstu ze strany žáka a stojí za svým kolegou a kantorem.
- poctiví sedmáci sokolovského Gymnázia našli mobilní telefon dvanáctileté dívky a podle kontaktů
v něm našli matku majitelky, které mobil předali. Získali velkou pochvalu.
- slov díků se nedočkal muž, který zadržel zloděje kožené kabelky ze stojanu před prodejnou.
Vyčkal se zadrženým příjezdu policie a pak beze slova zmizel.
Zaměstnanost obyvatel města
Sokolovská uhelná, a. s. Sokolov
Společnost uzavřela rok 2010 s nižším ziskem než loni, výsledky ovlivnil vývoj cen na trhu
s elektrickou energií, skluz výsykpy lomu Jiří, také podzimní havárie generátoru. Tržby za vlastní
výrobky a služby společnosti dosáhly souhrnné výše cca 8,5 miliard korun, z toho 5 mld. tvořily
tržby za prodej elektrické energie. Celkový hospodářský výsledek společnosti po zdanění je
očekáván v rozmezí 1,25 až 1,5 mld. korun.
Na valné hromadě SUAS byla na základě výsledků hospodaření za rok 2009 schválena
vpoprvé v historii výplata divident akcionářům.
Definitivně v tomto roce skončila hornická činnost v západní části sokolovského
hnědouhelného revíru. Součástí ukončení báňských prací v lomu Medard bude demolice
zbývajících stavebních objektů v areálu lomu. Povrchový lom Medard byl otevřen v roce 1918.
Lom Medard I. ukončil těžbu 31. března 2000, lom Medard II. ukončil těžbu již 9. září 1975.
Na podzim letošního roku skončila výroba briket, která měla na Sokolovsku tradici dlouhou

130 let. Provoz ve Vřesové bude přestavěn na produkci multiprachu pro speciální průmyslové kotle.
Zájem o něj roste především v Německu.
Použitelní brikety z hnědouhelného mour jako první začala v Čechách vyrábět briketárna v
Kynšperku nad Ohří v roce 1880. Domácnosti, které budou chtít i nadále topit briketami, budou
muset přejít na brikety o třetinu dražší z Německa, které jsou však méně výhřevné.
Protože se očekává ještě další ekonomické zhoršení hospodaření společnosti, zejména
zavedením zdanění přídělu takzvaných emisních povolenek, uvažuje vedení společnosti ve
spolupráci s odborovou organizací o minimálním zvýšení mezd. Ve shodě oba subjekty
upřednostňují zachování pracovních míst před zvyšováním mzdových tarifů.
Povrchově se bude v okolí Sokolova těžit ještě do roku 2036. Těžba bude klesat ze
současných deseti milionů tun ročně na zhruba 8 milionů a méně. Současný stav zaměstnanců 4 600
bude postupně snižován přirozenými odchody a nepřijímáním nových zaměstnanců.
V září došlo v komplexu SUAS ve Vřesové k výbuchu a požáru generátoru. Havárie měla
tragické následky, na místě zahynul 56letý muž, další tři utpěli zranění. Na místě zasahovalo deset
hasičských jednotek, škody na generátoru dosáhly 200 milionů korun, oprava generátoru trvala tři
měsíce.
V tomto roce SUAS významně podpořila Nemocnici Sokolov. Díky daru ve výši 3,5
milionu korun již od poloviny listopadu slouží pacientům videoendoskopický sestava Olympus,
nové operační stoly na očním a chirurgickém oddělení, několik transpoprtních, pevných i
nastavitelných lůžek a vybavení gynekologické ambulance.
S velkým zájmem sledují lidé dění okolo budoucího jezera Medard u Sokolova. V letošním
roce generální ředitel Sokolovské uhelné František Štěpánek a z Povodí Ohře Jiří Nedoma otočením
kohoutů otevřeli napouštěcí kanál.. Protože jsou ještě dokončovány práce v pobřežní linii, bude
napouštění pozvolné, teprve v roce 2013 by napouštění mohlo být masivnější. Zatápění zbytkové
jámy Medard-Libík odstartovalo již v červenci 2008. Hladina se zvedala tím, že těžaři přestali
čerpat povrchovou a důlní vodu. Kohouty napouštěcího kanálu byly otevřeny teprve po dosažení
kóty 365.
Budou jezero bude dlouhé čtyři kilometry, na šířku bude měřit jeden a půl kilometru. Maximální
hloubka bude 50 metrů. Vodní plocha bude mít rozlohu 500 hektarů.
Jezero bude zaměřeno na vodní sporty, bude zde cyklostezka, dráha pro kolečkové bruslaře, golfové
hřiště. Stavěny budou pouze aktivity, které se budou schopny samy uživit.
Momentive Specialty Chemicals
To je nový název pro sokolovskou chemičku po fúzi dvou firem vlastněných americkou
skupinou Apollo Menegement - Momentive a Hexion. Je to již pátá změna názvu od roku 2000.
Současná nově vytvořená globální společnost Momentive zaměstnává více než 10 tisíc lidí
a disponuje 117 výrobními zařízeními. Nový název byl zvolen právě pro zavedenost této firmy na
světových trzích.
Změna vlastníků se nijak nedotkne programu chamičky a počtu zaměstnanců. Současných cca 360
pracovníků bude vyrábět materiály v oblasti akrylátové chemie a disperzí. Provoz v Sokolově
zůstává jedinečným výrobou monomerů kyseliny akrylové, které jsou na trhu zařazeny jako
komodita.
Celkový objem výroby v letošním roce dosáhne asi 89 tisíc tun a meziročně se tak výroba zvýší až
o 8 procent. Je to důvodem předpokladu dosažení mírného zisku, který bude použit na krytí ztrát z
let předchozích.

Wieland Electric
Sokolovská pobočka přestěhovala do Sokolova další část výroby elektrosoučástek z
německého Bambergu. K dosavadním necelým šesti sstům zaměstnanců přijme proto v letošním
roce dalších 120 lidí. Již v prvním pololetí náboruje lidi především na obsluhu strojů, seřizovače,
skladníky a několik techniků.
V letošním roce společnost Wieland oslavila po celém světě sté výro čí svého trvání. Do
obchodního rejstříku byla zapsána 7. října 1910 zakladatelem Franzem Wielandem. Ten za svůj
život vymyslel 46 patentů, z nichž nejúspěšnějším produktem se podle současného vedení stala
svorkovnice.
V Sokolově oslavy proběhly v Městském domě kultury. A slavilo se po celém světě. Wieland má
své provozovny v Německu, ve Francii a v Číně. Obchodní zastoupení má ve všech světadílech.
Sokolovské strojírny, a.s.
Nová éra firmy vznikla privatizací v roce 1992, od kdy samostatně působí na trhu. V roce
2009 z bývalých výrobních divizí Sokolovských strojíren byly vytvořeny dceřiné akciové
společnosti Sostroj, a. s. a Strojírny Cheb, a. s.
Všechny roky hospodářský výsledek společnosti končí ziskem, firma svůj výrobní progrtam
neustále inovuje. V letošním roce usiluje o uvedení na trh strojů na recyklaci pneumatik.
Na trhu práce však naráží na realitu - nešdostaek odborníků, techniků a zkušených řemeslníků.
Tesco
Nový hypermarket Tesco představuje v Sokolově přírůstek stovky pracovních míst. Od
poloviny roku probíhal nábor pracovníků a jejich proškolování v již otevřených provozovnách.
Lasting Sport
Tato firma existuje na našem trhu již téměř dvacet let, v současné době zaměstnává padesát
osob, její prolvozovna v Sokolově prošla velkými stavebními úpravami, ke stávající budově přibyla
další dvě patra.
Firma vznikla v roce 1991 pod značkou YUCCA. Specializovala se na výrobu ponožek pro denní
nošení od kojenců až po seniory. Po roce 1998 firma změnila svůj název a vrhla se na výrobu
nových nových kolekcí thrmoponožek pod ochrannou známkou Lasting. První kolekce byla
vystavena na veletrhu Spor Praque Ispo Mnichov. Od roku 2003 firma vyrábí thermoprádlo. V
současné době jsou výrobky vyváženy do více než třiceti zemí světa. Nejzajímavější je výroba
prádla z Merino vlny značky Woolsens a bezešvého prádla. Jako jediná tuto technologii firma
používá v České republice.
Vyrábí prádlo i pro řadu sjiných sportovních značek, zvyšuje podíl vývozu. Zásobuje prádlem také
ozbrojené složky doma a v zahraničí.
Cílovou skupinou jsou včak sportovci amatéři i profesionálové, ale také hasiči, rybáři, myslivci.
Firma využívá při svém podnikání nabízené finanční projekty Evropské unie. Ředitelkou firmy je
paní Marta Walterová.

Sotes s.r.o. Sokolov
První a poslední čtvrtletí roku bylo jako vždy náročné na zimní údržbu. Každoročně je
zimní údržba finančně náročnější, zejména z důvodu zvyšování pohonných hmot, posypových
materiálů. V letošním roce došlo ke změně technologie údržby chodníků. Po celé zimní období
převážně převládaly dny s celodenními mrazy a zataženou oblohou bez slunečního svitu. Proto
namísto používání soli byly chodníky sypány výhradně kamennou drtí a nedocházelo k vytváření
sněhové kaše a břečky. K dispozici byli také pracovníci veřejné služby, kteří byli nasazováni na
místa, kde nelže použít techniku.
Sotes také smluvně zabezpečoval zimní údržbu pro městys Svatava a Nemocnici Sokolov.
Po volbách došlo k výměně jednatelů, odcházejícího Pavla Dlouhého nahradil Ing. Jaromír
Dvořák, za odvolanou Annu Fábikovou byl jmenován Miloslav Čermák.
Nově bylo zavedeno umístění 4 mobilních sběrných dvorů, které usnadní občanům ukládání
víceobjemového odpadu z domácností. Novinkou je vyhlášená soutěž o nejčistší a nejhezčí místo
pro ukládání odpadu. Soutěž byla zveřejněna vylepením letáku na popelnici v každém
popelnicovém stání.
Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanost s koncem roku stoupla o O,33 % na 11,87 %. Růst dle sdělení Úřadu
práce púotrvá až do konce zimy. Nejpočetněji je zastoupena skupina mezi dvacátým a
čtyřiadvacátým rokem, zatímco v minulosti to byla skupina lidí kolem padesáti let.
Největší míra nezaměstnaosti byla koncem měsíce září, kdy dosáhla v Sokolově 12,32 %. Na
Sokolovsku je ještě řada obcí, které jsou na tom daleko hůře, celkově v sokolovském regionu o
jedno volné místo usiluje třicet nezaměstnaných.
Bytová výstavba, stavební činnost, životní prostředí rozvoj města
Velkou pozornost věnuje město již dlouhé období zeleni ve městě. Spolu s rozhodnutím o
obměně stromů v těsné blízkosti bylo rozhodnuto o revitalizaci území U Háječku. Dnes je to místo
sloužící k vytváření černých skládek a mělo by sloužit v budoucnu k odpočinku seniorů z blízkého
Domu klidného stáří, ale také studentům z blízkých škol a občanům blízké bytové zástavby.
Projekt je financován pouze městem, práce potrvají přibližně jeden rok, bude pokáceno 197 stromů
a keřů a naopak se počítá s výsadbou 163 nových stromů a 411 keřů.
Místem další příměstské rekreace jsou Husovy sady, které čítají neuvěřitelných 800 kusů
stromů a zámecký park s třemi sty kusy. Stromy stárnou a musí se neustále obměňovat. Bylo zde
vysazeno devět nových druhů stromů, mezi nimi i méně známý štědřenec, magnolie nebo katalpa.
Součástí parku jsou rybníky, které doznaly výrazné změny díky realizaci projektu odbahnění a
úpravy břehů, spolufinancovaném Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí ČR.
Občany města také zajímá budoucnost lesoparku na Jižním lomu. Město při stavbě
západního silničního obchvatu rozdělí park valem se třemi průchody. Celý prostor bude prořezán a
upraven jako park, bude upravena travnatá plocha v místě loděnice.
Firma Dronte má zájem o pronájem pozemku od města a od TJ Baník Sokolov v místech
soutoku Svatavky s Ohří a zřídit zde vodácké tábořiště s toaletami, sprchami, občerstvením a
dalším zázemím. Půlhektarový pozemek byl městem vodákům přiklepnut.Výhodou je, že v místech
tábořiště je zavedena voda i kanalizace, dnes by v zátopové oblasti již nikdo tyto stavby nepovolil.

Na bývalé výsypce od Dolního Rychnova až po Citice vzniká Antonínské arboretum, které
odborníci považují za velmi unikátní. Město na něj použije finanční prostředky z půjčky ve výši 1,8
milionu korun, studii uhradí dotace z regionálního operačního programu.
Arboretum završí rekultivace bývalého důlního prostoru Antonín, který byl dlouhá léta nevyužíván.
Budou zde vysazeny neobvyklé dřeviny, kterých je tu již dnes na 220 druhů. Vzniknout by zde měl
park s rybníčky a cestami.
Již několik volebních období město hledá způsob, jak se zbavit nevzhledného parovodního
potrubí, které hyzdí Sokolov. Spásnou myšlenkou bylo začlenění této akce do projektu
protipovodňových opatření. Bohužel tak velká investice byla přísliš velkým soustem a proto byla
projektová dokumentace upravena a řešení změny uložení potrubí musí být vzhledem k ekonomické
situaci odloženo.
V rámci protipovodňových opatření však vznikne protipovodňová zídka oplocení ISŠTE a ZŠ
v ulici Pionýrů, úprava pravé nábřežní zdi a mobilní hradící konstrukce na Lobezském potoce.
I nadále má město pokračovat s revitalizcí areálu Bohemia. Bylo schváleno podání žádosti
o dotaci se sedmiprocentní účastí města. Cílem projektu je realizace nové cyklostezky (in-line dráha
- okruh) v délce 1 000 m, chodníky, 27 kolmých parkovacích stání v ulici K. H. Máchy a úprava
vegetačních ploch. Zahájení realizace projektu je uvažována ve druhém čtvrtletí 2011.
V tomto roce postavilo město v areálu Bohemie venkovní posilovnu. Hřiště s bytelnými posilovacími stroji bylo slavnostně otevřeno v rámci celosvětové kampaně Evropský den mobility, do které
se i v tomto roce město Sokolov zapojilo.
V březnu došlo k poklepu na základní kámen stavby ojedinělého projektu Toa Point. Tento
projekt umožní zdravotně postiženým lidem a rodičům s malými dětmi využít deset moderních,
bezbariérových sociálních zařízení na evropské úrovni. Mezi MDK a Úřadem práce Sokolov zde za
podpory Národní rady zdravotně postižených ČR a Evropským institutem pro udržitelný rozvoj
vyroste zařízení s možností přístupu takzvaným Euroklíčem. Město poskytne na realizaci tohoto
projektu bezúročnou půjčku ve výši 2,7 milionu korun, která bude vrácena do třiceti dnů po
ukončení realizace a samotné město se bude podílet částkou pouze cca 230 tisíc korun. Akce byla
zahájena za přítomnosti představitelů města, hejtmana Karlovarského kraje a předsedy NROZP.
Pokračují práce na rekonstrukci Městského úřadu. Rekonstrukce změní vzhled budovy
v přední části, kde bude vybudována nová vrátnice s recepcí. Jinak půjde o výměnu oken, výtahů
všech rozvodů v budově a zateplení budovy vč. nové fasády. Pak přijde na řadu zušlechtění
interiérů zasedací místnosti a kanceláří. Cílem všech prací je snížení finančních nákladů na provoz
budovy, ale také zvýšení bezpečnosti, protože budova je ve svých třiceti letech ve velmi špatném
stavu.
Na většinu prací se podařilo radnici získat dotace z několika dotačních fondů ve výši více než 40
milionů korun. Občané by tak měli získat větší komfort při svých návštěvách úřadu. V průběhu
stavby je však nutné počítat s některými krátkodobějšími omezeními.
V letošním roce pokračuje budování cyklotras. Za zhruba 135 milionů korun vzniknou
v Karlovarské kraji další úseky, které propojí Karlovy Vary s Nebanicemi. Městem Sokolov
prochází úsek v délce 1,2 km, který začíná u tzv. Krejcarovy lávky přes řeku Ohři. Do května
příštího roku by měla cyklostezka být přes pěší lávku u bývalého hotelu Ohře napojena na úsek za
vybudovaným dopravním terminálem směrem na Královské Poříčí.
Již nyní je v celém Karlovarském kraji k dispozici zhruba 1 770 kilometrů cyklotras. V podstatě se
dá říct, že se již dnes dá dojet z Chebu až na Klínovec.

Nákladem cca třicet milionů korun se město rozhodlo zlepšit situaci automobilistům.
Již letos bylo rekonstruováno parkoviště vedle Komerční banky a v příštím roce bude dokončeno
prakoviště naproti hasičům směrem k bývalé hygienické stanici a parkoviště u polikliniky
Vylepšeno bylo parkoviště v Sokolovské ulici u Brány borců TJ Baník Sokolov. Bylo obnoveno
vodorovné značení, jehož používání bude městskými strážníky kontrolováno. Došlo k vylepšení
osvětlení a plocha je nonstop monitorována kamerovým systémem. Vzniklo tak první bezpečné
parkoviště s kapacitou až 160 vozů.
Pro téměř stovku automobilů vzniklo parkoviště před dopravním terminálem..
Dalších 450 parkovacích míst vzniklo výstavbou nového obchodního centra Michal. Na
stejnojmenném sídlišti byl slavnostně počátkem listopadu otevřen supermarket Tesco a dalších
jedenáct prodejen. Výstavba centra trvala 638 dní a vyrostla nákladem asi půl miliardy korun.
Součástí této stavby bylo budování dvou kruhových objezdů, které podstatně zlepšily podmínky
dopravy při vjezdu do Sokolova.I když v průběhu stavby byla akce pro vzniklé průběžné a
neodmyslitelné problémy některými občany kritizována, rozhodně po dokončení díla je nutné
konstatovat, že klady převýšily negativa.
Již desítky let město hledá uplatnění pro rozestavěný objekt krytu pro civilní obranu.
Několikrát přišel zájemce, který však ještě před podpisem smlouvy, vždy ze strany města velmi
velkorysé, odstoupil. Areál má hruba 10 tisíc metrů čtverečních. Nyní je ve hře další zájemce, který
má s plochou několik plánů. Jedním z nich je veřejné parkoviště. Tak uvidím, o čem budu psát
příští rok!
Do lokality Husitská - Vítězná město za poslední roky investovalo cca 130 milionů korun.
Pro příští rok připravuje vybudování propojovací komunikace a přípravu parcel pro stavbu dalších
rodinných domů. Pro výstavbu deseti až patnácti domů bude připravena plocha , kde dosud stojí
bývalá kasárna.
Hned počátkem roku začala výstavba nového silničního propojení mezi Sokolovem a
Královským Poříčím. Vznikne nový most, který překlene most poblíž sokolovské chemičky.
Součástí stavby je protipovodňový val v Královském Poříčí. Na celkových nákladech 208 milionů
korun se podílí desetimiliony město Sokolov, 4 miliony Královské Poříčí, firma Hexion 23 miliony.
Zbylých 171 milionů bylo pokryto dotací z Evropsklé unie a Regionální rady ze státního rozpočtu
ČR. Projekt navazuje na dokončený Severní obchovat Sokolova. Po realizaci Západního obchvatu
bude doprava ve městě Sokolov vyřešena.
V mimořádně rekordní době byla provedena rekonstrukce mostu přes Lobezský potok
mezi Základní školou v ulici Pionýrů a Základní školou v ulici Rokycanova. Protože bylo nutné
most při rekonstrukci oboustranně uzavřít, byla poněkud zkomplikována dopravní situace, protože
současně vznikají nové provizorní kruhové křižovatky na hlavním tahu, které mají usnadnit zvýšený
průjezd městem. K němu dochází vlivem prací na nově budované silnici I/6 a uzavřením mostu u
Transmotelu. Také kruhové křižovatky na Michalu a výstavba obchodního centra dávají celému
městu punc rozkopaného města. Rozumný člověk by si však v tomto případě měl říci" Všechno zlé
je pro něco dobré" a těšit se na dokončení těchto náročných prací.
Po dokončení prací na mostě u Transmotelu a vyvedení dopravy opět mimo město by měly
být silnice ve městě opraveny díky úspěšně vyjednané finanční kompenzaci s Ředitelstvím silnic a
dálnic.
V listopadu došlo k propojen obou břehů Ohře u mostu u Transmotelu. Práce na mostě
budou trvat i v průběhu zimy, zastavit je mohou je extrémní podmínky. Most bude oproti
původnímu o šest metrů širší, dlouhý je 297 metrů a téměř o 2,5 tisíce tun lehčí. Vysouvání
jednotlivých mostovek asistovalo devadesát pracovníků, pod mostem to shora vypadalo jako
v mraveništi.

Město Sokolov vyslyšelo petici občanů části Novina a vyspraví komunikaci nákladem až 4
miliony korun. Silnice se opravovala naposledy před třiceti pěti lety. K opravám dojde i přes to, že
polovinu cesty vlastní Karlovarský kraj, který tvrdí, že komunikace není komunikace. V katastru je
cesta vedena jako komunikace, kraj by se proto k dané problematice měl postavit čelem.
Projekt Měšťanský pivovar Sokolov byl pro nezískání dotace rozdělen na dvě etapy. V té
první se bude stavět vlastní pivovar se sociálním zázemím, protože budoucí nájemce a provozovatel
má již zajištěnu technologii. Stavebníkem bude Sokolovská bytová s.r.o.
Druhá etapa bude zahrnovat restaurační část s kuchyní a byla zatím odložena.
Na základě podpisu zakladetelské listiny se svým podílem 462 tisíc korun stalo město
Sokolov spoluzakladatelem Komunální odpadové společnosti, a.s. Karlovy Vary.
Město požádalo o další dotaci pro projekty Snížení tepelných ztrát předškolních a
sportovních zařízení . Tentokrát se jedná o 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ, ubytovnu Baník, kino Alfa a I.
etapu rekonstrukce budovy MěÚ.
4. září bylo slavnostní otevření nově opraveného Zimního stadionu TJ Baník Sokolov.
Akce proběhla za přítomnosti téměř tří tisíců diváků, kteří přišli shlédnout zápas v rámci oslav 65
let sokolovského hokeje. Celkové náklady se vyšplhaly na 150 milionů korun.
Pro příští rok město Sokolov ukončilo podporu bytové vystavby formou přímé dotace
z rozpočtu města na dokončenou bytovou jednotku. Důvodem je napjatý rozpočet a také skutečnost,
že město již má k dispozici minimum pozemků, kde by nové rodinné či bytové domy mohly
vzniknout a ani bytová situace ve městě není již nijak napjatá. Město výše uvedeným způsobem
podpořilo výstavbu 159 bytových jednotek, z toho 71 dotací šlo právnickým a 88 fyzickým osobám.
Zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor
Nemocnice Sokolov
Uplynulo pouze pět let a fúze tří nemocnic - v Karlových Varech, Chebu a Sokolově - do
jedné akciové společnosti s názvem Karlovarská krajská nemocnice doznává konce.
Krajská rada jako valná hromada Karlovarské krajské nemocnice rozhodla o vyčlenění Nemocnice
Sokolov a o jejím pronájmu firmě Nemos Plus, která již provozuje nomocnici v Ostrově.
K vyčlenění dochází k poslednímu dni tohoto roku, pronájem bude uzavřen na dobu dvaceti let.
Nový management plánuje rekonstrukci oddělení, nákup přístrojů, zateplení a stavbu parkovacích
míst. Nemocnice má udržet a posílit základní obory a specializovat se na služby celému kraji
v ortopedii, očním lékařství a neurologii. Stane se iktovým centrem pro celý region.
Mecenášem Nemocnice Sokolov se stává Sokolovská uhelná, a.s. s generálním ředitelem
Ing. Františkem Štěpánkem, která již v letošním roce poskytla nemocnici nemalé finanční
prostředky na vybavení nemocnice a na špičkové lékařské přístroje. Blíže je dar specifikován
v kapitole Zaměstnanost. Podmínkou generálního ředitele je, že vše, co se za dar SUAS
v nemocnici v Sokolově pořídí, to tam také nezcizitelně zůstane. V minulosti totiž krajská
nemocnice nově pořízené přístroje převáděla jinam. Nyní nové přístroje budou sloužit občanům
sokolovského regionu.
Podařilo se zažehnat problémy na sokolovském interním oddělení , kde hrozilo uzavření pro nedostatečné personální obsazení. Problém vznikl proto, že v červnu podalo hromadnou výpověď všech

osm lékařů , kterým došla trpělivost. Pro jejich dlouhodobě nízký počet zajišťovali chod oddělení
s vypětím svých sil za pomoci přesčasů a byli již unaveni.
Tým je postupně doplňován novými lékaři, kterým byl dán příslib umožnění přípravy k atestacím.
Sokolovští oční lékaři v čele s bývalým primářem očního oddělení MUDr. Pavlem
Studeným opět v letošním roce realizovali kataraktovou školu. V sokolovském Parkhotelu se
v letošním ročníku opět na prasečích očích učilo operovat šedý zákal 25 začínajících očních
operatérů. Dnes již operace šedého zákalu probíhá i v samých začátcích jeho vzniku, operanti jsou
čím dál mladší. Ročně se v České republice odoperuje až devadesát tisích pacientů s tímto
postižením.
Chystaný celorepublikový exodus lékařů, který děsil řadu krajů v republice se Nemocnice
Sokolov nedotkl. Výpověď nepodal ani jeden z lékařů. Situaci již zřejmě poztivně ovlivnilo
plánované vyčlenění sokolovské nemocnice z krajské akciové společnosti a přechod pod nového
vlastníka od ledna příštího roku.
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
KKN skončila hospodaření předchozího roku se ztrátou padesáti dvou milionů korun.
Počátkem března opouští svůj post generálního ředitele Jiří Fojtík. Nemocnici povede představenstvo, vyšší pravomoce obdžela ekonomická ředitelka Ivana Svobodová. Spolu s Fojtíkem
odchází náměstek pro lékařskou péči Brázdil a ředitel pro lékařskou péči Berger.
Novým generálním ředitelem byl jmenován právník Zdeněk Horák, který má vyvést KKN
z mnohamilionových ztrát. Do konce roku bylo rozhodnuto pouze o vyčlenění Nemocnice Sokolov
Urologické oddělení nemocnice v Karlových Varech začalo v říjnu provádět radikální
prostatektomii. Jedná se o unikátní operaci rakoviny prostaty v počáteční fázi, při níž se dá zhoubný
nádor zcela odstranit a rakovinu tak vyléčit.
Špičkovým pracovištěm se stává také kardiovaskulární centrum, které vzniklo v roce 2005 a
letos získalo dotace na nákup jedenácti přístrojů. Provádí se zde radiální katetrizace, implantace
kardiostimulátorů.
Domov se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově čeká v nejbližší době celková
rekonstrukce za zhruba 52,3 milionu korun. Dojde sice k poklesu počtu k lientu na cca 33, ale
budou vytvořeny daleko lepší podmínky života v tomto zařízení. Pokoje budou jedno i dvoulůžkové
s vhodným sociálním zařízením. Bude tak naplněn trend, přiblížit život klientů co nejvíce
přirozenému životu.
Sokolovská pobočka Člověk v tísni otevřela předškolní nízkoprahový klub pro děti a
klub pro matky. Účast cílových skupin je dobrovolná a služby jim jsou poskytovány zdarma.
Sociální klastr pořádá zdarma kurzy výuky cizích jazyků, základů na počítači nebo
manuální kurzy. Jsou určeny především zdravotně znevýhodněným občanům a uchazečům, kteří
jsou v evidenci úřadu práce.
Pod názvem Odpoledne pro sociální služby pořádá odbor sociálních věcí sokolovské
radnice v červnu akci, jejíž součástí je prezentace poskytovatelů sociálních služeb veřejnosti.
Akce proběhla na náměstí Budovatelů a kromě prezentací zde zazněl i doprovodný kulturní
program.
Přímo v Sokolově byla otevřena pobočka TyfloCentra. Tato pobočka poskytuje pomoc
nevidomým a slabozrakým občanům. Eviduje v současné době 36 klientů, kteří se ve středisku
naučí připravovat jídlo za pomoci různých pomůcek, seznámí se se zvukovou váhou, s počítačem
s hlasovým výstupem. Naučí se komunikaci ve společnosti a na úřadech, poznají Colortest, přistroj,
který po přiložení k oblečení určí hlasově jeho barvu.

Krizové sociální centrum Kotec otevřelo koncem října v ulici Marie Majerové v Sokolově
nové prostory pro svůj terénní program. V nabízených službách je testování na HIV, hepatitidu B, C
a syfilis.
Obecně prospěšná společnost Dolmen zavádí v Sokolově sociální službu, díky níž klienti
s mentálním postižením ze zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík
mohou buď sami nebo ve dvojicích až čtveřicích užívat byty. V prvních měsících jsou jim po dobu
24 hodin denně k dispozici asistenti, postupně se noční služby omezují a klientům je dán prostor žít
samostatně. V Sokolově do městských bytů byli umístěni klienti díky ochotě radnice byty pro ně
uvolnit a díky projektu Karlovarského kraje, finacovanému Evropskou unií.
Zajímavé sportovní události
Nejúspěšnější atletkou roku byla opět Mgr. Ivana Sekyrová. Její úspěchy jsou nejen jejími
historickými osobními úspěchy, ale i úspěchy celé sokolovské atletiky.
V letošním roce se stala mistryní ČR v běhu do vrchu a mistryní ČR v silničním běhu, třikrát
se stala vicemistryní ČR v běhu na 10 tisíc metrů, 3 tisíce metrů překážek a v půlmaratonu.. Na
Mistrovství Evropy v běhu do vrchu přispěla svým patnáctým místem k výbornému 6. místu české
reprezentace. Na veteránském mistrovství v běhu do vrchu se stala mistryní světa v kategorii žen do
35 - 39 let. O jejích úspěších lze číst každý týden na sportovních stránkách všech deníků. Město
Sokolov schválilo této atletce finanční dar ve výši dvacet tisíc korun, od hejtmana obdržela
finanční dar ve výši patnácti tisíc korun.
Maminku již také následuje dcera Tereza, která již získala řadu předních umístění a zaběhla např.
svůj osobní rekord v atletickém tunelu.
Za zmínku zde však rozhodně stojí také výkony atletky sokolovského Ultrasportu Dagmar Hůrkové,
či Jana Sokola a Pavla Procházky z AK Sokolov. I oni dovezli z různých soutěží různé barvy
medailí a výborně reprezentovali sokolovský sport.
Na vodní nádrži Michal se uskutečnila Velká cena města Sokolova v krátkém triatlonu.
V kategorii mužů 40 - 49 let zvítězil Václav Sobotka z pořádajícího Tri-Čeko Sokolov.
Několik úspěchů ve vzpírání:
Veterán Miroslav Kubinec stanul na místě nejvyšším na Mistrovství světa v polském Ciechanowě.
Příští rok se chystá na mistrovství světa, které proběhne v Kanadě.
V rakouském Lochenu na 9. ročníku mezinárodního turnaje získal sokolovský Jan Kounovský 6.
místo, Terezka Svatochová rovněž 6. místo, 4. místo Jakub Sufčák a Jiří Sliška 5. místo, každý ve
své váhové a věkové kaategorii.
Členové oddílu silového trojboje TJ Baník Sokolov bodovali na 18. mistrovství oblastí západních a
jižních Čech. Všichni čtyři, Marek Pačan, Petr Hrubý starší, Emil Balogh a Karel Štork předvedli
dobré výkony a získali po jedné medaili z každé barvy.
Boxeři Petr Brodský, René a Václav Hejdovi, Petr Arkenberg, Filip Coufal, to jsou svěřenci
trenéra Jana Malého a přivezli ze svých klání rovněž řadu medailí. Úspěšní byli na Evropském
turnaji v Třeboni, na mezinárodním turnaji v Aachenu, dva bronzy získali na Mistrovství ČR kadetů
a školní mládeže, Václav Hejda vybojoval bronz na Mistrovství České republiky juniorů.
Úspěšný je sokolovský cyklista Zdeněk Makoň z MCB Sokolov, který ve svých
dvaasedmdesáti letech sbírá jeden úspěch za druhým. Ve své věkové skupině získal během sezony
dvě bronzové a jednu stříbrnou medaili.
Úspěšný je také sokolovský Ludvík Killinger starší z Cyklo Teamu Killi Sokolov, který v Extralize
Masters na Memoriálu Evžena Cihláře získal stříbrné umístění. Po čtyřech závodech tohoto seriálu

drží Killinger starší vedoucí pozici, Killinger mladší je prozatím na druhém místě. Stejně jako
sokolovští atleti i tito sportovci plní svými úspěchy sportovní stránky časopisů.
Florbalisté TJ Baník Sokolov se v letošním roce probojovali do druhé ligy.
V okresním kole šachového turnaje 2. stupně základních škol družstvo šachistů Základní
školy v ulici B. Němcové z 24 partií zvládlo 21 vítězných, 2 remízové a pouze v 1 partii odešel žák
této školy se skloněnou hlavou. Družstvo ve složení Petr Hladký, Lukáš Kostlivý, David Juhár a
Tomáš Berka soutěží pod vedením Mgr. Lenky Kaloudové.
Z Baníku Hexion sbírá medaile šachista Zdeněk Lipták, Miroslav Vopička a Petr Hladký. Proto
také putovní pohár z dvanáctého ročníku turnaje mládež zůstal opět v Sokolově.
Stará garda HC Baník Sokolov vybojovala v Barceloně na mezinárodním turnaji bronz.
Průvodcem jim byl sokolovský odchovanec Martin Toms, který působí ve španělské nejvyšší
soutěži a je držitelem mistrovského titulu s týmem Hielo Jaca.
Při oslavách 65. výročí sokolovského hokeje sokolovští hokejisté přivítali celek prvoligového
Chomutova.V týmu Sokolova se představila řada sokolovských odchovanců,jako jsou David
Hruška, Radek Duda, Martin Toms a další.
Sokolovská odchovankyně Jana Lorencová se stala absolutní vítězkou soutěže O pohár
hejtmana Karlovarského kraje. Při Hornickém kahanu soutěžila ve střelbě družstva ze Saalfeldu,
Waldsassenu a sportovně střeleckého klubu policie UNITOP Sokolov. Zlatí byli senior Karel
Schlee a juniorka Lucie Jägrová ze Sportovního gymnázia. Na mistrovství ČR UNITOP zvítězilo
silné domácí družstvo ve složení P. Žiaček, P. Radkov a P. Krčka
Sokolovský golf navštívila bývalá olympijská vítězka v gymnastice Věra Čáslavská ve
společnosti olympijského vítěze ve střelbě Jana Kůrky a mistra světa v hokeji z roku 1972 Jana
Klapáče.
Sokolovské golfové hřiště hostilo jeden z vrcholů sezony - PGA Czech Masters.Golfisté Sokolova
vybojovali postup do druhé ligy.
Volejbalový tým starších žákyň VSK Baník Sokolov se zařadil mezi českou elitu. Na
přeborech ČR ve volejbale se umístil na šesté příčce.
V Poháru nadějí si pod vedením trenéra Josefa Pospíšila tým mladších žákyň vybojoval senzační
prvenství. Kadetky VSK Baník Sokolov budou i v příští sezoně startovat v I. lize
Mezi nejúspěšnější sportovce okresu Sokolov roku se i v letošním roce probojovala
běžkyně Ivana Sekyrová, Dagmar Hůrková, vzpěrač Lukáš Cibulka, Aleš Tirinda, střelec Jan
Klepáček, boxer Petr Arkenberg, veteráni Miroslav Veselý, Miroslav Kubinec a Ludvík Killinger,
družstvo kadetek VSK Baník Sokolov, družstvo A mužů FK Baník Sokolov, cvičitelka Ludmila
Nováková.
Zmínit se je také nutné o gymnastkách z TJ Baník Sokolov, kde exceluje veterán, trenér
Viktor Mráček se stříbrem z Veteran Prix 2010, stříbrná z krajského přeboru Adéla Doležalová.
K dobrému umístění v různých soutěžích přispívají i Veronika Diosegi, Isabel Formica, Anna
Nguyenová a Kateřina Lisá.
Do sezony dobře odstartovala krasobruslařka Jaroslava Francisková z TJ Baník Sokolov.
Na Chebském špalíčku si vybruslila zlato, v závodech v Roudnici nad Labem skončila pátá.Při
Sokolovském kahanu skončily se zlatem Adriana Dobroňová, Kamila Žmucká, se stříbrem opět
Jaroslava Francisková.

Velmi úspěšný je oddíl SKP Shodokan Karate Sokolov, který přivezl šest medailí
z Vánočního turnaje mládeže Gorenje Cup.Z 10. ročníku Poháru ke dni dětí přivezl celkem devět
medailí, z Hrádku u Rokycan jich bylo již jedenáct. Stejně řádili karatisté v Domažlicích a
v Blovicích, nezklamali ani v Lounech. Na prvním mistrovství ČR v karate ČABK se stala mistryní
ČR pro rok 2010 Tereza Jůnová. Mistrem republiky se stal také Dan Krhut, stříbro posbíral Jiří
Jirásek a bronz Vladimír Vrabec. Na úspěchu má zcela bez diskuzí zásluhu trenér Jiří Jirásek, který
je mistrem republiky v kategorii masters GOJU-RYU.
Pohárek 2010 byl již devátým v pořadí a přilákal do sokolovského bazénu 128 zdravotně
handicapovaných plavců.
Akce se velmi líbila, slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo na společenském večeru
v lázeňském karlovarském hotelu Thermal. V minulosti byli účastníky tohoto závodu např. plavci
Kateřina Lišková a Vojta Franěk, účastníci paralympijských her 2000 v Sydney a 2004 v Athénách..
Bazén hostil také 170 dětí v rámci akce Sokolovský kapřík, nebo další ročník plaveckých závodů
partnerských měst Sokolov-Schwandorf - Saalfeld. Zde v konkurenci 70 plavců zvítězili domácí
z Baníku Sokolov. Oporou plaveckého oddílu jsou již tradičně Jakub Zrůst, Sarah Kastlová, Lucie
Šteinfeldová, Adéla Hrabáková, ale i řada dalších.
Na pláži sokolovského koupaliště Michal soutěžili členové Vodní záchranné služby ČČK.
Sokolovští orientační běžci, Karel Rambousek mladší, Lukáš Knepr a Karel Pilař opanovali přebor
západních Čech. Úspěšná byla také juniorka Monika Procházková. Karel Rambousek vybojoval na
mistrovství ČR čtrnácté místo, když se do soutěže probojoval z dvouset závodníků. Úspěch slavil
také v kategorii mužů H 21 Elita v mezinárodním orientačním závodě ve Velenicích, kde doběhl na
sedmém místě mezi 46 účastníky.
Největší senzací fotbalové sezony byla výhra Baníku Sokolov nad pražskou Spartou, který
tím ve 3. kole Ondrášovka cupu vystavil ligové Spartě stopku.
V rámci mezinárodních her Bavíme se sportem byl nejsledovanějším fotbalový turnaj veteránů nad
38 let O pohár starosty. Mužstvo FK Baník Sokolov obsadilo 3. místo mezi deseti soutěžícími
družstvy.
Ostatní zajímavosti
Již tradičně přivítala vietnamská komunita žijící na Sokolovsku příchod lunárního nového
roku. Datum může připadnout na kterékoliv datum mezi 21. lednem a 21. únorem. Letos tuto
slavnost opět navštívilo velké množství vietnamských rodin s dětmi.
Ruský generální konzul Sergej Venjaminovič Ščerbakov předal šesti veteránům 2. světové
války medaile podepsané ruským prezidentem. Akce se konala při příležitosti 65. výročí konce
války. Osobně si medaili přišli převzít veterání Miloslav Přišovský a Josef Andrle.
Zajímavá beseda proběhla s regionálním spisovatelem Horstem Haslbauerem v kulturním
sále sokolovské knihovny. Kocour, jak ho zná většina jeho vrstevníků, chodil až do čtvrté třídy
do školy v Sokolově, od 5. třídy žila rodina v Rychnově. V roce 1983 emigroval do tehdejší SRN.
Ve svých knihách Ruksak nebo Transfuze Antona Horsta vzpomíná na osudy své i svých předků.
Církev husitská pořádala v listopadu Páteční čajovnu, večer s vyprávěním o Taizé a
Burgunsku s prohlídkou fotografií a s hudbou.

Městská policie nabídla občanům možnost objednat si technickou skupinu Městské policie
Sokolov telefonicky. Jedná se o úklid veřejných prostranství kromě popelnicových stání.
Na protest proti zřízení technické skupiny u MP, kterou považuje před volbami za
populismus, oblékl aktivista Jiří Korbel reflexní vestu a uklízel jedno kontejnerové stání na sídlišti
Michal. Jedná se o ekologa ze sdružení Natura 99. Sdružení současně pořádá úklid listí jírovců
napadených klíněnkou jírovcovou.
Řada občanů si již zvykla na možnost ukládat nebezpečný a víceobjemový odpad ve
Sběrném dvoře sokolovských technických služeb. Stále málo jich však ví, že měsíčně mohou
ukládat až 100 kg zpoplatněných druhů odpadu zdarma.
Ani použitý textil nemusí skončit v odpadu na komunální odpad. Před sokolovskými
prodejnami Penny jsou postaveny dvě sběrné nádoby, odkud čistý a suchý textil a spárovaná obuv
v igelitových taškách putují k charitativním organizacím.
Šek na 22 370 korun předali vietnamští fotbalisté sokolovské záchranné službě. Jednalo se o
výtěžek fotbalového utkání s policisty.
Po ničivých povodních v severních Čechách si přivezl majitel psího útulku ve Vítkově
David Hrbáček jednu kočku, psa a březí fenku. Fenka se po porodu na přání majitele vrátí zpět do
Hejnic.
Studenti ISŠTE v Sokolově se v září vydali na dvanácti loďkách vyčistit od odpadků řeku
Ohři v úseku Kynšperk - Sokolov. Na akci se finančně podílelo město Sokolov.
Od září mohou občané potkat bezdomovce, klienty Azylového domu a Nízkoprahového
centra pro osoby bez přístřeší v Sokolově, jak nabízejí za cenu 40 korun časopis Nový prostor..
Polovina tržby jde na sbírkový účet.
Přes noc se Sokolov na náměstí Budovatelů, před gymnáziem, před ISŠTE a na zastávkách
pokryl křížky a kolečky. Jednalo se o přípravu desítek aktivistů, kteří tímto způsobem upozornili na
chystající se Mistrovství České republiky v piškvorkách - PIŠQWORKY. Ne u všech lidí se nápad
setkal s pochopenín, malbu obyčejnou křídou považovali za graffiti.
V sokolovském Parkhotelu se sešly mladé adeptky na Miss Junior, finalistky jedenáctého
ročníku. Pět dní se zde připravovaly na slavnostní vyhlašovací ceremoniál.
V úspěšném filmu letošního roku Kájínek si nesmlouvavého bachaře zahrál amatérský
herec, Sokolovák Stanislav Vogl. Komparzy vyhledává již deset let a zná se s řadou režisérů, kteří o
něm ví a sami si ho pozvou. Patří mezi ně třeba Zdeněk Troška, který si Standu pozval do
Kameňáku, kde pomáhal s motorkou Dolly Baster.
Zajímavou akcí byla Monster truck show, konaná na parkovišti u zimního stadionu. Tato
kaskadérská podívaná přilákala značný dav lidí.
Na městském koupališti se konalo první sokolovské vinobraní. Návštěvníci mohli ochutnat
burčák, starší víno z Kyjova a Žernošic, francouzské klobásy a sýry, domácí jitrnice a další
speciality. Zatímco budou rodiče hodovat, děti mají připravený skákací hrad, kolotoče a řadu
soutěží.

Ani pivovar Permon nausíná na vavřínech. Novinkou vánočního trhu je prodej pivních speciálů v
třetinkových skleněných lahvích. Připravena je Štědrovečerní jantarová 14i stupňová
novinka.
Z radnice:
- Město Sokolov chce adoptovat osmiletou sokolici, kterou nabízí záchranná stanice Drosera v
Bublavě. Nutné je však sehnat vyškoleného sokolníka.
- Vylepšit rozpočet chce od října město Sokolov zpoplatněním videoterminálů. Upravilo proto
vyhlášku , na jejímž základě by poplatky mohly přinést do rozpočtu cca 1,4 milinu ročně.
- Odměnu 5 tisíc korun nabízí radnice tomu, kdo přispěje k odhalení vandalů, kteří odcizili
na cyklostezce za klášterem lavičky v hodnotě 25 tisíc.
- Soutěž Kvetoucí okno bude letos mezinárodní. Hodnotit se budou i přihlášená okna občanů města
Schwandorf. Vyhodnocana budou tři nejhezčí pomyslná okna z každého města.
- Město Sokolov se prezentovalo na Holiday World 2010 v Praze ve stánku Karlovarského kraje.
- Byla provedena změna výběru dodavatele služby Zhotovení propagačních materiálů a publikace
v rámci projektu Sokolov - město příjemné pro pobyt. Stala se jím firma Fornica Graphcs s.r.o.
Sokolov.
- Krátce po svém zvolení převzal starosta města Ing. Zdeněk Berka ocenění v kategorii Obec
desetiletí. Město tento titul získalo za všestranný rozvoj, kterým město v posledních deseti letech
prošlo. Podle slov hejtmana Josefa Novotného jde podle názoru komise o město, které opravdu
viditelně změnilo svoji průmyslovou tvář na příjemné místo k životu.
- Jak rozdílný je pohled na život ukazuje výsledek studie MasteCard. Společnost vyhlásila 3. ročník
unikátní socioekonomické studie, kterou zpracoval tým odborníků z VŠE v Praze. Z padesáti
zkoumaných měst se naše město umístilo na 45. místě.
- Ocenění v rámci ankety Spokojený zákazník roku 2010 dostala i sokolovská firma Fornica
Graphics., která například v letošním roce vyrobila pro rok 2011 městu 3D nástěnný kalendář.
- Dvě sokolovské ulice mají pravopisnou chybu v názvu, přesto se však nebudou z ekonomických
důvodů měnit. Ulice Rooseweltova i nadále zůstane s dvojitým w, nábřeží Petra Bezručova se i
nadále bude psát s malým "n".
- Sokolovští zastupitelé mají jednodušší hlasování při svém rozhodování. Zasedání tak mohou být
efektivnější, současně je pořizováno automatické nahrávání, zařízení přiděluje slovo k diskuzi a
velmi zjednodušuje sčítání hlasů při hlasování. Protože vše zachycuje záznam, je možná i
následná kontrola, pokud by byly vysloveny námitky o správnosti výsledků.
Splnil se tak můj sen, o jehož realizaci jsem bojovala posledních pět let ve funkci tajemnice.
- Zastupitelstvo města neschválilo žádost občanů z části Novina a jejich převod do správního
území obce Březová
- Vedení města zadalo přípravu prací pro uskutečnění výběrového řízení na dodavatele elektrické
energie. Veřejnou soutěží by chtělo získat úspory nákladů v řádu několika milionů korun.
Počasí v roce 2010
Hned několika rekordy se letošní zima zapíše do meteorologických statistik. Pochmurné
počasí trvající již od konce listopadu minulého roku nezažil Karlovarský kraj desítky let.
Slunečního svitu, který se počítá na hodiny jsme zažili nejméně za posledních osmnáct let. Po
šestnácti hodinách v prosinci v lednu svítilo pouhých dvacet hodin.
V první dekádě ledna se teploty noční i denní pohybovaly do mínus pěti stupňů, koncem
dekády přišla sněhová vichřice Daisy, která přinesla dvaceticentimetrovou vrstvu sněhu během
krátké chvilky. Všechny silnice jsou pokryty sněhovou vrstvou, silničáři nestačí sníh odklízet. Také
chodníky ve městě díky sněhu a nové metodě údržby (solí se minimálně) zůstávají pokryté bílým

sněhem a drobnými černými kamínky proti skluzu.Mrazivé byly i další dvě dekády, okolo 25. ledna
bylo několik dnů, kdy i denní teploty nevystoupily nad deset stupňů mrazu.
Také měsíc únor je mrazivý, až kolem dvacátého začíná do sněhu pršet a teploty stoupají
nad nulu.
Teprve začátek března přináší teplotně lepší situaci, Evropou se přehnala vichřice Xynthia,
která přinesla v západních zemí unie povodně velkého rozsahu. Těsně na sklonku zimy dorazila
poslední zimní bouřka, která přinesla několik velkých blesků. Padal při ní sníh, kroupy, sněhová
zrna a foukal silný vítr. A opravdu těsně po prvních jarních dnech vystoupaly teploty až k patnácti
stupňům nad nulou. Lidé si oddechli, již měli dost ranního škrabání námrazy a zimního oblečení.
Měsíc duben byl skutečně aprílový, po celý měsíc byla proměnlivá oblačnost, několikrát po
ránu ještě překvapil přízemní mráz.Kolem desátého dubna vystoupaly denní teploty až na + 20
stupňů Celsia. Velikonoční svátky byly velmi teplé, i když sem tam sprchlo.
Květen byl teplý, noční teploty se pohybovaly již okolo plus pěti stupňů, jen počátek druhé
dekády měl dva dny, kdy po celý den svítilo slunce. Jinak se objevovaly přeháňky, několikrát i
bouřilo.Od devátého do čtrnáctého června vládlo téměř tropické počasí. Teploty vystoupaly až ke
třicítce a při velké vlhkosti vzduchu, protože občas zapršelo, bylo ve městě nedýchatelno.
Stejný ráz počasí pak nastoupil okolo dvacátého osmého června a potrval až do 16. července.
Teploty šplhaly několik stupňů nad třicítku, objevovaly se tzv. bouřky z tepla.17. červenec
znamenal ohromnou spoušť. Vichřice a prudká bouře, která se přehnala nad Západním Českem se
však našemu městu vyhnula obloukem. I zde však došlo k ochlazení. Počátkem druhé dekády se
na několik dnů vrátily tropické hodnoty, konec měsíce teploty nepřesáhly dvacet dva stupně.
Srpnové teploty pokračovaly v průměru dvaceti stupni, nejchladnějším dnem byl 17. srpen,
kdy denní teploty klesly na šestnáct stupňů. Až do 27. srpna teploty byly příjemné, kolem dvaceti tří
stupňů, často však pršelo. Poslední srpnové dny znamenaly déšť a chladno.
První zářijové dny přinesly teplotní ranní šok, teploty se pohybovaly málo nad nulou.
Devatenáctého září motoristé ve spodní části města poprvé vytáhli škrabky a odstraňovali z oken
ranní námrazu. Den na to již odpolední teploty byly nad dvaceti stupni, začaly však ranní mlhy.Po
pár nádherných slunečných dnech 27. září poklesly teploty o deset stupňů, prší, na severu Čech se
opět zvedly hladiny řek a přišla druhá povodňová vlna.
Kolem desátého října přišlo babí léto, ranní teploty se pohybovaly kolem mínus jednoho
stupně, odpoledne bylo slunečno, příjemné šestnáctistupňové teploty. Třetí dekáda již je klasicky
říjnová, teploty kolem osmi stupňů, déšť, mrholení.Již kolem desátého října přiletěli havrani, což je
prý předzvěstí kruté zimy. Meteorologové předpovídají až třicetistupňové mrazy.
Velmi zvláštním měsícem plným rekordů byl měsíc listopad. Počátek správně podzimní, 10.
listopadu hustě sněží, čtrnáctého listopadu teplota vyšplhala ke dvacítce, 24. listopadu sněžení
zkomplikovalo dopravu, problémy vytváří namrzlá vozovka jak na vozovkách, tak i na chodnících.
V poslední dekádě již ani přes den nevystoupily teploty nad nulu.
Počátkem prosince sněží, sněhová kalamita je po celé republice. Šestého až osmého prosince
nastává obleva, zdá se, že již je po zimě a že Vánoce budou na blátě. Ale již od poloviny druhé
dekády sněží a teplotyjsou pod bodem mrazu, někdy i pod mínus deseti stupni a trvají až do konce
roku. A opět počasí kopíruje konec loňského roku, sluneční svit se téměř neukáže, střechy úpí pod
tíhou velkých vrstev sněhu, z velkoplošných střech musí být odstraňován, aby nedošlo ke zborcení.
Ale Vánoce v tomto roce byly nádherné - bílé, idylické a dětem přemíra sněhu rozhodně nevadila.
.
Projednáno a schváleno Radou města Sokolova, dne 28. června 2011

