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Úvod k roku 2011
Z mého pohledu byl rok 2011 zcela výjimečný. V naší republice se nekonaly
žádné volby, kromě několika v obcích, kde se nepodařilo dát dohromady samosprávné orgány
v termínu řádných voleb. Nás se tato skutečnost ale netýkala, sokolovské zastupitelstvo města
pracovalo zcela bezproblémově, jedinou nečekanou a smutnou událostí bylo úmrtí
dlouholetého zastupitele Václava Dobřemysla.
Potěšující je, že Sokolov patří do regionu, jehož hejtman Josef Novotný je podle
exkluzivního průzkumu společnosti SANEP nejlépe hodnoceným krajským hejtmanem.
Na druhé straně je alarmující výsledek průzkumu, který každoročně realizuje VŠE a
společnost MasterCard. Letos byl průzkum zaměřen na sociální situaci 63 velkých měst
a město Sokolov skončilo na 62. místě, když jeho sociální situace byla zařazena do skupiny
zhoršená, ještě pod podprůměrnou.
Další výsledek však je zase potěšující, v 6. ročníku ankety Karlovarského kraje nejvíce
návrhů na titul Obec roku dostalo město Sokolov.
Potěšující změnou v kraji je, že od června je možné do Vídně a do Paříže létat z Karlových
Varů.
Oproti našemu klidnému městu se Evropa zmítá v ekonomických problémech.
Na summitu EU na přepsání unijních smluv, kterým měl být zajištěn plán na záchranu
společné měny, jednoznačně kývly pouze státy eurozóny. Nepřidala se ani Česká republika a
nejvýznamnějším odpůrcem se stala Velká Británie. Premiér Cameron prohlásil, že jeho země
euro nikdy nepřijme. Náš premiér sice nepodepsal, ale ve vyjadřování byl diplomatičtější.
Také je pravděpodobné, že Česko poskytne z devizových rezerv ČNB půjčku Mezinárodnímu
měnovému fondu na záchranu evropské měny.
Naše špičková politická garnitura v parlamentu prodělává jednu krizi za druhou, díky
koaličnímu seskupení s většinovým počtem hlasů se však nepodařilo vyslovit vládě nedůvěru.
Z tohoto důvodu se také daří pravicové koalici prosazovat tvrdé reformy, které mají zajistit
snížení deficitu státního rozpočtu. Ani stávky, které organizuje odborový svaz, nezastavily
schválení balíku zdravotních a důchodových úprav.
Došlo však k šesti změnám na ministerských křeslech, odchody některých ministrů provázejí
nechutné kauzy. Vládní stranou Věcmi veřejnými zmítá jeden skandál za druhým, hrozí
její rozpad.
Prezident republiky Václav Klaus oslavil v letošním roce sedmdesátiny. Stále se
pohybuje na přední příčce popularity. Jeho popularita poprvé klesla pod padesát procent na
jaře, kdy světová média ovládl šot z Klausovy návštěvy Chile. Zde si na tiskové konferenci
strčil do kapsy drahé pero a svět měl na dlouhou dobu o čem hovořit. Jako by nebyly
důležitější problémy.
Zcela mimořádně byl letošní rok naplněn tragickými událostmi.
24. ledna 2011 teroristé pronesli výbušninu do příletové haly největšího ruského
letiště Domodědovo. Zde ji muž kavkazského vzhledu v davu cestujících odpálil. Výsledkem
bylo více než třicet mrtvých.
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22. červenec 2011 otřasl Evropou, stejně jako 11. září 2001 Amerikou. Nor Anders
Behring nejprve v Oslu ve vládní čtvrti odpálil nálož, která zabila 7 lidí a desítky zranila.
Hodinu nato zaútočil na ostrově Utoya, kde v té době probíhal tábor mládeže vládní strany a
během hodiny a půl zastřelil nejméně 85 mladých lidí. Chtěl prý změnit svět, chtěl zastavit
příliv islamismu.
Také jinak poklidná Belgie zažila masakr. 13. prosince 2011 v Lutychu napadl
šílenec Nordin Amrani lidi čekající na autobusové zastávce. Hodil mezi ně výbušniny a střílel
ze samopalu. Zemřeli zde nejméně čtyři lidé, těsně předtím zastřelil hospodyni svého
souseda.
Perné chvíle zažíval v srpnu Londýn. Z chudé čtvrti Tottenham, kde byl policistou
zastřelen devětadvacetiletý mladík, se nepokoje přestěhovaly do středu Londýna, kde došlo
k drancování obchodů, ničení majetku, k bitkám s policisty. Výsledkem bylo sto lidí
v poutech, devět zraněných policistů. Olympijský park ve Stratfordu těmito událostmi nebyl
dotčen.
K mnoha neklidným událostem dochází po celém světě. Ze země prchá před revolucí
tuniský prezident bin Alí. K revoluci se přidává také Egypt, který volá po odstoupení
prezidenta Husní Mubaraka. Běsnící davy braly útokem nejen vládní budovy, poničily také
řadu vzácných památek. Počátkem února Mubarak rezignuje, vlády se ujímá armáda.
2. května 2011 byl americkými vojáky zabit vůdce sítě al-Káida Usáma bin Ládin.
20. října byl dopaden a zastřelen libyjský diktátor Muammar Kaddáfí.
Do cely byl v červenci umístěn také poslední Srb hledaný haagským tribunálem Goran
Hadžič, obviněný z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.
Mimořádně bohatý byl letošní rok na přírodní katastrofy.
11. března 2011 jedny z nejsilnějších otřesů za poslední století zdevastovaly Japonsko. Tisíce
lidí připravily o život, statisíce o bydlení. Zemětřesení vážně poškodilo jadernou elektrárnu
Fukušima, do okolí se začala šířit radiace, nad moře se vznesl radioaktivní mrak. Následky
bude Japonsko odstraňovat desítky let, některé škody jsou nevratné.
A aby toho nebylo málo, v září Japonsko bičuje tajfun Roke, který ohrožuje hlavní město i
jadernou elektrárnu Fukušima.
V září se otřásla země i u nás. Epicentrum bylo tentokrát v Německu, otřesy o síle 4,2 stupně
Richterovy stupnice byly cítit na Chebsku, v Sokolově, Karlových Varech a Kraslicku.
V říjnu zasáhlo zemětřesení východ Turecka, způsobilo materiální škody a oběti na životech.
Tragické následky má zemětřesení na Novém Zélandě se stovkami mrtvých a ohromnými
škodami na budovách a infrastruktuře ve druhém největším novozélandském městě
Christchurch.
Povodeň, která letos postihla sever, východ a střed naší republiky byla zanedbatelná proti
záplavám, které vznikly ve Vermontu a části New Yorku při tropické bouři Irene. Zahynuly
zde desítky lidí.
18. prosince 2011 obletěla celý svět zpráva o úmrtí našeho porevolučního prezidenta Václava
Havla. Zemřel krátce po svých pětasedmdesátinách. K jeho katafalku po dva dny proudily
zástupy lidí, kteří mu přišli vzdát čest a poklonili se jeho památce. Na jeho státní pohřeb se
sjely všechny politické špičky světa.
V tomto roce odešly i další vůdčí osobnosti disentu: politik a novinář Jiří Dienstbier, politik a
umělec Jiří Gruša, věčný rebel Magor, vlastním jménem Ivan Martin Jirous, diplomatka
Markéta Fialková.
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Na věčný odpočinek se odebrala hlasatelka Milena Vostřáková, trenér Emila Zátopka Jan
Haluza, scénárista a špičkový autor Jiří Hubač, výtvarník, autor populárního krtečka Zdeněk
Miler, velký spisovatel Arnošt Lustig, ekonom Eduard Janota.
Do hereckého nebe se odebral Ladislav Lakomý, Blažena Holišová, Zuzana Šavrdová,
skladatel Jiří Bažant, sochař Vojtěch Adamec st. Zemřel mistr ironie Jiří Winter Neprakta,
skladatel Karel Mareš.
Při leteckém neštěstí v ruské Jaroslavli zahynuli naši tři hokejoví reprezentanti Jan Marek,
Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
V americkém Clevelandu zemřel odbojář Ctirad Mašín. Rakousko se rozloučilo s Otto von
Habsburgem.
Také hezké věci však přinesl tento rok.
V dubnu celý svět prostřednictvím televizních obrazovek přihlížel svatbě anglického
prince Williama a Kate Middletonové.
Na Diamantové lize v Monaku zvítězila naše oštěpařka Barbora Špotáková. Vítězkou
slavného Wimbledonu se stala tenistka Petra Kvitová.
S 98 miliony se vrátil z Las Vegas domů náš pokerový hráč Martin Stazsko, když skončil ve
finále nejprestižnějšího světového turnaje druhý.
Z Mistrovství světa v hokeji si naši hokejisté přivezli bronzové medaile, z Mistrovství Evropy
ve sledge hokeji handicapovaní hokejisté přivezli medaili stříbrnou.
Rychlobruslařka Martina Sáblíková zářila na všech dlouhých tratích.
Náš region se velmi dobře zviditelnil, karlovarská KV Arena letos hostila Mistrovství Evropy
ve volejbale mužů.
A na závěr ještě směsice různých zajímavostí:
- hlavní město Prahu v prosinci navštívil šéf Kremlu Medveděv
- na Slovensku padla vláda Ivety Radičové, ve funkci zůstává až do předčasných voleb
- po 540 dnech Belgičané sestavili vládu, kabinet povede socialista Elio Di Rupo
- pozdvižení vzbudil v Austrálii náš prezident. Odmítl se podrobit bezpečnostní
prohlídce v parlamentu v Canbeře, kde měl přednášku
- americká Socha Svobody oslavila 125. výročí
- po 12 letech opouštějí čeští vojáci Kosovo
- za deset miliard vydal stát pilotní emisi spořících dluhopisů. Jen se po nich zaprášilo.
- člověk s pořadovým číslem sedm miliard se narodil letos v indickém státě Uttarpradéš
- letos na dlouhou dobu začalo jaro 21. března. K tomuto datu se vrátí až v roce 2102,
v mezidobí bude kolísat mezi 20. a 19. březnem.
- 31. březen 2011 byl posledním dnem papírových padesátikorun
- na seznam tradic UNESCO byla zapsána slovácká Jízda králů
- letošní rok je také zajímavý z hlediska numerologického. Objevila se čyři neobvyklá data:
1. 1., 11. 1., 1. 11. a 11. 11. 2011. Po celé republice tato data přivedla do svatební síně
svatební páry, přestože jedničky prý značí nezávislost a spoléhání se sám na sebe, což
není pro manželství vhodné.
Také říjen má raritu. Po 823 letech má tento měsíc 5 nedělí, 5 pondělí a 5 sobot.
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Z jednání volených orgánů města

a) Rada města Sokolova
Rada města Sokolova se scházela pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech
dle schváleného plánu práce. Účast vždy umožnila přijetí usnesení, případná neúčast byla
vždy předem omluvena.
Pravidelně byly radou města projednávány finanční záležitosti vč. rozpočtu a jeho úprav,
majetková problematika, poskytování dotací v rámci svých kompetencí z jednotlivých kapitol
rozpočtu, spravovaných příslušnými odbory. Byla projednávána činnost komisí rady města,
prováděna kontrola plnění přijatých usnesení rady i zastupitelstva. Bylo rozhodováno o
vyhrazených parkovištích pro zdravotně handicapované občany.
Rada města pracovala rovněž jako valná hromada společností, v nichž má město majetkovou
účast, při zasedání zastupitelstva města jednání předsedala.
U záležitostí, o kterých rozhoduje zastupitelstvo, předkládala zastupitelstvu svůj návrh na
usnesení.
Některé závažné body jednání dále konkretizuji:
1. jednání - 11. ledna 2011
- prvá jednání komisí rady
- aktualizace PSER B1
- plán oprav komunikací na rok 2011
- výběr dodavatele stavby Snížení tepelných ztrát objektu kino Alfa
- výběrové řízení na dodavatele elektrické energie pro město - podmínky
- vyhlášení soutěže Zelená školní zahrada
- nominace osobností v anketě Osobnost roku 2010
- finanční příspěvek Českému svazu bojovníků za svobodu Sokolov
2. jednání - 25. ledna 2011
- změna výše nájemného - trhy na nám. Budovatelů
- regenerace zeleně v ulici Karla Čapka - žádost o dotaci
- revitalizace areálu Bohemia - II. etapa - žádost o dotaci
- společné akce s partnerskými městy Saalfeld a Schwandorf
- návrh finančního daru pro o.s. Obec baráčníků
- granty na rok 2011
- změna rozpočtu - poř. č. I/2011
- smlouva o odchytu psů a umisťování volně pobíhajících psů v útulku
Pavlínčina fauna
3. jednání - 8. února 2011
- parkovací automaty v ul. U Divadla a v ul. Rooseweltova
- schválení projektu prevence kriminality - informační brožura
- zmocnění místostarosty Čáslavy k podpisu memoranda
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4. jednání - 22. února 2011
- stavební úpravy ulice Vítězná
- vyhodnocení "Soutěže o nejčistší a nejhezčí místo pro ukládání odpadu"
- žádost a.s. Autobusy o dotaci
- smlouva o poskytnutí dotace na akci "Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ"
- zprávy o realizaci vítězných projektů soutěže "Zelená školní zahrada" z r. 2009
- smlouva o dílo s firmou PE-REZA, spol. s r.o. - péče o území lomu Gsteinigt
- finanční dotace pro rok 2011 subjektům - kapitola školství a kultura
- žádost o dotaci na projekt "Informační systém a propagace města Sokolov"
- vyhodnocení VŘ na nábytek do kanceláří MěÚ
- smlouva s městem Březová o činnosti MP Sokolov
5. jednání - 8. března 2011
- zpráva na úseku veřejné zeleně
- vnitřní předpis města o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
- stížnost RM na provoz MHD ředitelovi a.s. Autobusy Karlovy Vary
- výsledky řádné inventerizace majetku a závazků města za rok 2010
- roční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2010
6. jednání - 22. března 2011
- Valná hromada společnosti Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s r. o.
- výběrové řízení na dodavatele stavby "Areál Baník - ozvučení"
- výběrové řízení na dodavatele silové el. energie pro město Sokolov a organizace
- ideový výhled na řešení areálu SOTES s.r.o.
- odměny dobrovolným hasičům za nezištnou pomoc městu při povodních
- změna úrokové sazby k hypotečnímu úvěru
- změna rozpočtu města poř. č. II/2011
7. jednání - 5. dubna 2011
- vyhlášení soutěže "Hravě o Sokolově" pro rok 2011
- plnění plánu oprav společnosti SOTES Sokolov, s.r.o. za rok 2010
- postup města při přípravě realizace akce "Protipovodňová ochrana Sokolova
na Lobezském potoce"
- smlouvy o výpůjče telefonů pro subjekty zařazené v projektu Bezpečné město
8. jednání - 5. dubna 2011
- aktualizace materiálu Bezbariérová trasa městem Sokolov
- zprávy o realizaci projektů soutěže Zelená školní zahrada za rok 2010
- schválení dodavatele akce "Areál Baník - ozvučení"
- schválení dodavatele PD zakázky "Jižní lom - regenerace území"
9. jednání - 3. května 2011
- zpráva o stavu komunitního plánování za rok 2010
- zpráva o činnosti OSVZ - orgánu sociálně-právní ochrany dětí
- schválení smlouvy o dílo o zhotovení zápisu do kroniky města za rok 2010
- dohoda o spolupráci subjektů činných v cestovním ruchu
- zpráva o činnosti odboru stavebního a ÚP za rok 2010
- převzetí pozůstalosti po občance bez dědiců
- změna rozpočtu města poř. č. III/2011
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10. jednání - 17. května 2011
- žádost o úhradu zvýšených nákladů na provoz MHD
- zadávací podmínky VŘ na TDI Intenzifikace ČOV Sokolov - I. etapa
- umístění pomníku bývalých kasáren (zajateckého tábora) v lokalitě Vítězná
- schválení dodavatele el. energie pro všechny sdružené zadavatele zakázky
- vyhlášení soutěže "Kvetoucí okno"
- zřízení kurzu pro získání základního vzdělání a přípravných tříd na IV. ZŠ
- nákup osobního automobilu pro Městskou policii Sokolov
- ukončení smluv s firmou Systém NET Sokolov s.r.o.
- vyhlášení kategorií pro anketu Osobnost roku 2010
11. jednání 31. května 2011
- uzavření smlouvy na softwar Spisová služba ELISA
- vyhodnocení soutěže Zelená školní zahrada
12. jednání - 14. června 2011
-Valná hromada SOTES Sokolov s.r.o.
- záměr prodeje hlavní středové části budovy školy vč. pozemku
- převzetí dědictví po zemřelé občance, které město uhradilo pohřeb
- likvidace plastiky na budově Kina Alfa (autor František Pacík)
- schválení výsledku VŘ na dodavatele stavby "Sokolov-Halasova-Slovenská"
- změna rozpočtu města poř. č. IV/2011
13. jednání - 28. června 2011
- Valná hromada Správy sportovních zařízení Sokolov, spol. s r.o.
- Valná hromada Sokolovské bytové s.r.o. Sokolov
- Valná hromada SOTES Sokolov s.r.o.
- ozdravné rekondiční pobyty
- smlouva o poskytnutí přístupu do Nálezové databáze AOPK ČR registru LPIS
- zápis do kroniky města za rok 2010
14. jednání - 26. července 2011
- zpráva o stavu válečných hrobů a pietních míst za obec III. typu
- dopravní terminál Sokolov - pronájem pozemků ve vlastnictví města
- novelizace Grantového systému podpory vybraných aktivit občanů a institucí
15. jednání - 23. srpna 2011
- smlouva o umisťování odchycených psů do Městského útulku v Chebu
- zadávací podmínky pro VŘ na Sběrný dvůr Sotes
- umisťování prodejních stánků ve městě
- zadávací podmínky pro VŘ na akci "Rekonstrukce dvou tanečních zkušeben
v MDK"
- jmenování zástupců zřizovatele do Školských rad při základních školách na
volební období 2011-2014
- závěrečné hodnocoení akce "Běh přátelství Schwandorf - Sokolov 2011"
16. jednání - 6. září 2011
- podmínky pro výstavbu rodinných domů ve městě
- zadávací podmínky pro VŘ na akci "Oprava a sanace mostu v ul. J.K.Tyla
přes Lobezský potok"
- zpráva o stavu jednotlivých etap Husitská-Vítězná
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- oceňování bezpříspěvkových dárců krve
- rozbory hospodaření města za I. pololetí 2011
- zpráva o předání portfolia
- úprava rozpočtu města poř. č. V/2011
17. jednání - 20. září 2011
- vyhodnocení soutěže "Kvetoucí okno"
- servisní smlouva s v.d. Tetronik na HW a SW zvacího zařízení
- zpráva o průběhu rekreačního tábora pořádaného OSPOD
- zpráva o činnosti odboru dopravně-správních agend
- schválení výsledku VŘ na dodavatele akce "Rekonstrukce dvou tanečních zkušeben
v MDK"
18. jednání - 4. října 2011
- smlouva o podmínkách zajištění stavby "Vjezd do areálu firem Pematex, Prima
a Nábytek " - Kraslická ulice
- zadávací podmínky pro VŘ na akci "Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ"
- zadávací podmínky pro VŘ na dodavatele akce "Výměna povrchu malá kopaná"
- záměr pronájmu pozemku pro akci "Vánoční trhy na Starém náměstí v Sokolově"
- zimní údržba místních komunikací v zimním období 2011-2012
- Nařízení města Sokolova č. 1/2011 o zákazu reklamy na veřejně přístupných
místech mimo provozovnu
- prodloužení rámcové smlouvy s a.s. Telefónica O2 Czech Republic a vyhlášení
VŘ na nového mobilního operátora
- rejstřík škol a školských zařízení - úprava max. povoleného počtu žáků
- vyhlášení VŘ na zpracování medailonků významných osobností "Osobnost roku"
- zpráva o průběhu 10. ročníku Mezinárodního setkání mládeže 2011 v Saalfeldu
19. jednání - 18. října 2011
- výběr dodavatele akce "Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ - 3. etapa"
- zadávací podmínky pro VŘ na akci "Oprava správní budovy Areál Baník"
- zadávací podmínky pro VŘ na akci "ZUŠ - ateliér - půdní vestavba"
- Strategický plán udržitelnosti rozvoje města Sokolov na roky 2011 - 2025
- veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů MP Sokolov v obci Lomnice
20. jednání - 1. listopadu 2011
- školské spádové obvody a OZV města Sokolov o jejich určení
- organizační struktura Základní školy Sokolov, Běžecká 2055 od školního roku
2012/2013
- finanční příspěvky pro Mikroregion Sokolov - východ
- OZV o ochraně veřejného pořádku ve městě Sokolov
- plán oprav místních komunikací na rok 2012
- schválení výsledků VŘ na dodavatele akcí "Rekonstrukce vnitřních prostor
MěÚ" a "Výměna povrchu malá kopaná"
- úprava rozpočtu města poř. č. VI/2011
- zadávací podmínky pro VŘ na akci "Dodávka docházkového systému pro MěÚ"
21. jednání - 15. listopadu 2011
- finanční příspěvky - Mikroregion Sokolov - východ, změna stanov
- smlouva o dílo na zhotovení dětského hřiště u MDK v Sokolově
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- likvidace neupotřebitelného majetku po dvou mrtvých občanech bez dědiců
- zadávací dokumentace veřejné zakázky "Vzdělávání zaměstnanců MěÚ"
- nová domovenka Městské policie Sokolov
- termíny svatebních obřadů na rok 2012
- odvolání ředitelů III. a IV. ZŠ v souvislosti s organizační změnou
- smlouva o výrobě a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů o městě
22. jednání - 29. listopadu 2011
- paušální částky náhrady ušlého výdělku neuvolněným členům ZM
- peněžité dary pro členy výborů ZM a komisí RM za činnost v roce 2011
- ceník nájmů v klášterním kostele sv. Antonína Paduánksého
- souhlas zřizovatele s finančním partnerstvím PO v projektu "Nadané děti (ne)víme jak na ně"
- VŘ na veřejnou zakázku na vybavení Sběrného dvora - SOTES
- zrušení a odstranění 33 hrobů
- úprava cen za svoz komunálního odpadu od 1. 1. 2012
- smlouva o zřízení a provozu sběrného místa systému EKOAMP od 1. 1. 2012
- změna rozpočtu města poř. č. VII/2011
- nabídka pozemků pro výstavbu rodinných domů veřejnou elektronickou aukcí
- výsledky VŘ na dodavatele akce "Areál Baník - oprava správní budovy"
- zadávací podmínky VŘ stavby "ZŠ Pionýrů - stavební úpravy stravovacího
pavilonu, zřízení učeben a rekonstrukce sociálního zařízení"
- OZV města Sokolova o místním poplatku za provozovaný VHP
23. jednání - 13. prosince 2011
- kupní smlouva společnosti Autobusy K. Vary, a.s. na 4 nízkopodlažní autobusy
- směrnice o nakládání s majetkem, odpisovém plánu a inventarizaci majetku
- bezúplatný převod mobiliáře města do spol. SOTES Sokolov
- pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- změna Organizačního řádu MěÚ Sokolov
- schválení dokumentů Městské policie Sokolov - Pracovní řád, Organizační řád
mimořádná jednání:
1. jednání - 10. června 2011
2. jednání - 1. července 2011
3. jednání - 21. října 2011
b) Zastupitelstvo města Sokolova
Zastupitelstvo města Sokolova se v tomto roce sešlo sedmkrát na řádném a
dvakrát na mimořádném jednání. Všechna jednání tohoto orgánu byla usnášení schopná.
Nejnižší účast je vykazována na 2. mimořádném jednání, kdy počet zúčastněných činil 17.
V ostatních případech byla účast minimálně dvacetičlenná.
Při posledním, tj. prosincovém jednání byla uctěna památka zemřelého zastupitele města,
pana Václava Dobřemysla. Při tomto jednání složila slib nová členka zastupitelstva, paní
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Lenka Šípová, která po zemřelém získala mandát.
Čtvrtému jednání předcházelo ve dnech 29. - 31. 3. 2011 výjezdní jednání zastupitelstva
v Hotelu Schvarz v Nových Hamrech.
Zastupitelstvo na svých řádných jednáních projednávalo v rámci své
kompetence problematiku v oblasti majetkových vztahů, zejména prodeje bytů, nebytových
prostor či pozemků, rozpočet města, případně jeho průběžné úpravy, poskytování grantů,
žádosti o získání dotací pro realizaci různých akcí, schválených v plánech rozvoje města.
Nedílnou součástí jednání byly úpravy Organizačního řádu Městského úřadu Sokolov,
problematika související s činností Městské policie Sokolov, schvalování Obecně závazných
vyhlášek města Sokolov a kontrola plnění usnesení obou samosprávných orgánů města.
Opomíjena nebyla ani činnost kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města.
K mimořádnému jednání bylo zastupitelstvo starostou města svoláno dvakrát
Důvodem byla nutnost schválení změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci projektu "Rekonstrukce
bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy", vyvolaná státem změněnou výší spoluúčasti města. Dalším
důvodem byla změna financování projektu "Snížení tepelných ztrát objektu - kino Alfa", kdy
bylo rozhodnuto o odstoupení od dotace a financování z vlastních finančních prostředků
města.
Termíny konání :
3. jednání
4. jednání
5. jednání
6. jednání
7. jednání
8. jednání
9. jednání

3. února 2011
31. března 2011
12. května 2011
23. června 2011
22. září 2011
10. listopadu 2011
15. prosince 2011

1. mimořádní jednání
2. mimořádné jednání

22. února 2011
26. dubna 2011

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2011

Na rok 2011 byl rozpočet města Sokolova schválen na prosincovém jednání
zastupitelstva města jako schodkový. V průběhu roku bylo provedenými sedmi úpravami
rozpočtu dosaženo konečného objemu rozpočtovaných příjmů a výdajů ve výši 884 633,2 tis.
Kč. V mezidobí bylo záporné saldo vyrovnáno zapojením přebytku hospodaření z minulých
let a úvěrem na financování investičních akcí.
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Ke konci roku bylo dosaženo přebytku hospodaření ve výši 87 305,3 tis. Kč
a to i přes skutečnost, že nebyly naplněny rozpočtované příjmy o cca 190 tis. Kč.
Podstatněji však nebyly čerpány plánované výdaje, kde deficit překročil 277 tis. Kč.
Ve struktuře činnosti města nedošlo v roce 2011 k žádným změnám. Nezměnil se ani počet
příspěvkových organizací, u nichž je město zřizovatelem, ani společností s ručením
omezeným ve výlučném vlastnictví města. Město i nadále vlastní obchodní podíly ve třech
společnostech s ručením omezeným a v jedné akciové společnosti.
K 31. 12. 2011 bylo město Sokolov členem v následujících svazcích a sdruženích:
Euregio Egrensis, Mikroregion Sokolov - východ, Místní akční skupina Sokolovsko,
Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska, Hospodářská a sociální rada Sokolovska,
Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les. Do těchto svazků město ročně vkládá
příspěvky v celkové výši 837,7 tis. Kč.
Zdrojem financování města v roce 2011 byly:
výnos z daňových příjmů

245 145,5 tis. Kč

Propad u této položky představuje zejména jednorázová vratka přeplatku daně z nemovitosti,
který daňový subjekt uplatnil u správce daně zpětně za 3 roky.
nedaňové příjmy

130 505,6 tis. Kč

Rozpočtovaný objem byl překročen na 102 % vlivem zvýšených příjmů téměř ve všech
položkách. Negativní dopad mělo hlavně snížení příjmů z bytových a nebytových jednotek
spravovaných Sokolovskou bytovou s.r.o.
kapitálové příjmy

11 897,7 tis. Kč

Tuto položku negativně ovlivnily snížené příjmy z prodeje pozemků a bytů.
dotace

220 949,8 tis. Kč

V tomto roce dotace ve svém úhrnu představují 32% z celkových příjmů. Za rok 2011
nižší objem způsobil časový posun projektů do roku 2012 a s tím související posun dotací do
následujícího roku. V plné výši byla poskytnuta dotace na výkon státní správy, na výkon
sociální právní ochrany dětí a dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb.
Město Sokolov v tomto roce zadministrovalo celkem 47 dotací různých výší a náročností.
Úředníkům všech odborů je nutné vyjádřit obdiv za zvládnutí tak náročného úkolu.
Nejzajímavější položky ve výdajové části rozpočtu města Sokolova:
dávky sociální péče
péče o seniory
fond sociální podpory

112 041 tis. Kč
286 tis. Kč
7 423 tis. Kč
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správa majetku
z toho: doprava
vodní hospodářství
školská zařízení
památky,kultura
tělovýchova
bydlení
budova MěÚ
komunální služby
vnitřní věci
školství
kultura
rozvoj města
grantový systém
životní prostředí
městská policie
prevence kriminality
odbor informatiky

75 794 tis. Kč
11 666 tis. Kč
7 185 tis. Kč
13 148 tis. Kč
1 726 tis. Kč
4 210 tis. Kč
139 tis. Kč
29 174 tis. Kč
8 546 tis. Kč
15 865 tis. Kč
4 305 tis. Kč
4 298 tis. Kč
20 393 tis. Kč
8 798 tis. Kč
463 tis. Kč
2 512 tis. Kč
1 772 tis. Kč
16 209 tis. Kč

Výše uvedené položky nejsou vyčerpávajícím přehledem výdajů města. Za většinou je
však nutné vidět realizaci dříve uvedených 47 druhů dotací, protože většina akcí, které
město realizuje je z podstatné části nebo zcela kryta získanými dotacemi.
Agenda byla zajišťována 215 pracovníky, průměrná mzda činila 22 925 Kč, což představuje
pouze O,9 % nárůst. Průměrná výše mzdy uvolněných členů zastupitelstva činila 50 528 Kč.
Vyšší průměr u této položky o 5,2% v roce předchozím byl způsoben výplatou odměn při
ukončení volebního období.
Objem závazků města činil k 31. 12 2011 4 964 tis. Kč. Tato částka představuje zůstatek
hypotečního úvěru na přestavbu hotelu Ohře na byty. V souladu s harmonogramem splátek
bude tento závazek splacen v roce 2012.
Hodnota majetku města dosáhla k 31. 12. 2011 hodnoty 2,5 mld. Kč.
Všechny příspěvkové organizace vykázaly za sledované období zisk.
Při přezkoumání hospodaření města Sokolova nebyly auditorem zjištěny neodstraněné chyby
a nedostatky.
Školství, zájmová činnost a kultura
Nejožehavějším problémem vedení města se v tomto roce stalo řešení neustále se
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snižujícího počtu žáků v základních školách města Sokolov.
Po dlouhých debatách ve všech orgánech města a na samotných školách a za pomoci
výsledků ze zpracované zprávy o školství odbornou expertní komisí došlo město k závěru, že
bude k 30. 6. 2012 ukončen provoz 4. ZŠ v ulici Sokolovská a dojde ke sloučení 3. a 5. ZŠ
pod jedno vedení s tím, že výuka bude zajišťována jak na škole v Běžecké, tak ve škole
v ulici B. Němcové. Vznikla řada petic občanů, jejichž dětí se tato změna dotkne.
V souvislosti s tímto sloučením škol musela být provedena a schválena změna organizační
struktury školy v Běžecké ulici. Současně byly odsoouhlaseny změny pro zápis v rejstříku
škol, týkající se počtu žáků na jednotlivých školách.
S účinností od 1. 1. 2012 se snižuje nejvyšší povolený počet žáků
- u školy v ulici Pionýrů
z 840 na 680 žáků
- u školy v Rokycanově ulici
z 650 na 600 žáků
- u školy v Křižíkově ulici
z 690 na 620 žáků.
S účinností od 1. 1. 2012 se zvyšuje nejvyšší povolený počet žáků
- u školy v Běžecké ulici
z 550 na 760 žáků
nejvyšší povolený počet stravovaných
z 500 na 1 100 strávníků
nejvyšší povolený počet žáků v družině
ze 150 na 180 žáků.
O osudu opouštěné školy v Sokolovské ulici bude rozhodnuto počátkem příštího roku.
Vyhlášené soutěže
Ve 4. ročníku soutěže Zelená školní zahrada obdržely na realizaci svých projektů po
100 tisících korun Mateřská škola v ulici Alšova, Mateřská škola v ulici Pionýrů a Základní
škola v ulici Pionýrů.
V krajské soutěži Nejlepší nápad desetiletí byl oceněn nápad jedenáctileté Báry
Steinmüllerové ze Sokolova, vybudovat hřiště pro psy.
10. ročník výměnného setkání mládeže - Workcamp 2011
Tohoto jubilejního ročníku se v letošním roce v partnerském městě Saalfeld zúčastnilo
celkem 80 účastníků. Ze Sokolova vyjelo 9 dětí, kromě nich zde byly delegace z partnerských německých měst, děti z Francie, Polska a dobrovolní hasiči z Volar. Přestože se dětem
pobyt líbil, byl pro ně připraven velmi zajímavý a bohatý program, odjela česká delegace o
jeden den dříve. Důvodem byla agresivita a neadekvátní chování dvou členů francouzské
skupiny vůci našim dětem a vedoucím.
Při závěrečném hodnocení se naše i německá strana shodly na nutnosti návratu k původní
myšlence, pořádat setkání mládeže pouze za účasti partnerských měst Sokolova.
Příští ročník takto proběhne v Sokolově.
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Integrovaná střední škola technická a ekonomická
I tato střední škola bojuje o každého žáka, aby naplnila svou kapacitu. Nemile se jí
proto dotklo rozhodnutí Rady Karlovarského kraje, neotevřít zde od září studijní obor
Ekonomika a podnikání, který bude otevřen pouze na Střední živnostenské škole. Dotklo se
to i žáků, kteří tento obor chtějí studovat, protože ISŠTE od září zavádí prospěchová
stipendia, která v nejlepším případě mohou činit až 600,- Kč u oborů stavebních,
strojírenských a elektrotechnických a 500,-- Kč u oborů ekonomických a dopravních. Týká se
to i oborů učebních, kde stačí průměr 2,20 oproti maturitnímu průměru 1,50.
Do lavic ISŠTE přivádí projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků také
učitele základních a středních škol. Systémem akreditovaného vzdělávání v nově
vybudovaném a špičkově vybaveném středisku projde více než sto frekventantů. Absolventi
obdrží o své účasti certifikát.
Na dnu otevřených dveří v lednu tohoto roku byla veřejnosti poprvé ukázána Solární
škola. Toto středisko patří mezi nejvybavenější pracoviště tohoto typu ve střední Evropě.
Se školou úzce souvisí nově nabízený obor - mechanik instalatérských a elektrotechnických
zařízení budov.
Po celý rok panoval v areálu ISŠTE čilý stavební ruch. V průběru prázdnin vyrostl
skelet architektonického unikátu hlavní budovy. Stavební činnost byla zorganizována tak, aby
podstatněji nenarušila výuku na škole. Nejhůře se žáci loučili se svojí oblíbenou kantýnou,
které před jejím uzavření vystavili smuteční parte.
Od září zde již funguje nová svářečská škola, která byla rozšířena o nové technologie
sváření plastů a neželezných prvků, o které je v současnosti velký zájem.
V říjnu škola rozjela zcela nové webové stránky školy.
Revitalizace školy bude stát okolo 380 milionů korun a dokončena by měla být v dubnu
2012.
Z aktivit studentů ISŠTE:
- školní tým zvítězil v okresním kole celostátní soutěže Finanční gramotnost. Tým tvořili
studenti Tomáš Ertl, Jan Tomusko a Kateřina Schoberová.
- v celostátní soutěži s názvem TITAN, organizovanou vzdělávací organizací Junior
Achievement zvítězili studenti Patrik Kart a Tomáš Váša. Certifikát přebrali studenti z
rukou
amerického velvyslance. Ceremoniál probíhal v angličtině. Smyslem soutěže bylo řízení
fiktivní firmy.
- na druhém místě skončili studenti ISŠTE v soutěži SAPERE - vědět, jak žít. Uspěli
v konkurenci téměř 19 tisíc žáků ze 419 škol.
- na škole proběhla výstava prací samotných studentů. K vidění byla nápaditá, jednoduchá i
složitá díla, která hovořila o zlatých českých rukách z oboru strojní mechanik.
- pro zatraktivnění studijních a učebních oborů u žáků končících základní školy škola
uskutečnila další ročník Veletrhu zaměstnavatelů regionu.
- nastartovat zájem a vytvořit si představu o strojní obory měl přispět projekt Merkur. Každé
škole, která projevila zájem, připravili pedagogové program na míru. Zejména děti
uvítaly práci přímo v odborných dílnách. Posunula se tak jejich představa o budoucím
povolání.
- pro své žáky škola uspořádala v Městském domě kultury v Sokolově maškarní Studentský
ištáles. Účastníky čeká soutěž masek o den školního volna navíc.
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- u příležitosti Světového dne boje proti AIDS se studenti ISŠTE zapojili do sbírky Červená
stužka. Vybrali celkem 11 404 koruny.
- i letos proběhla akce Čištění řeky Ohře. Zúčastnilo se jí 35 lodí se sedmdesáti žáky a
zaměstnanci školy.
- pod záštitou Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny si studenti školy vyzkoušeli
práci poslanců. Diskutovali jako zástupci jednotlivých politických stran o přijetí nového
vysokoškolského zákona a absolvovali i závěrečnou tiskovou konferenci. Školu zastupoval
tým ve složení Patrik Hart, Tomáš Váša, Bára Štefková a Sára Adamová.
- rozloučení se školním rokem opět proběhlo ve znamení rocku. Organizátorem akce byl
již tradičně pedagog Karel Ivan.
Střední škola živnostenská
Budova školy, slavnostně otevřená 19. září 1926, prodělala náročnou rekonstrukci a
spolu s dalšími budovami architekta Rudolfa Welse upevnila svoji architektonickou kvalitu.
Málokdo o této budově ví, že po krvavých dnech v září 1938, kdy padla v Habartově,
Krajkové a na Bublavě řada četníků, se tělocvična školy stala místem posledního rozloučení
s padlými.
O studium na této škole je zájem, do letošního školního roku v září nastoupí nově 351 žáků
do čtrnácti prvních ročníků. Celkový počet všech studentů školy denní i dálkové formy studia
činí 1 166 žáků. Závěrečná vysvědčení a výuční listy škola již tradičně předává absolventům
v prostorách kostela sv. Antonína Paduánského za přítomnosti starosty města Zdeňka Berky.
Studenti školy pravidelně navštěvují transfúzní stanici. Letos jich padesátka odevzdala 22,5
litru krve.
V Městském domě kultury v Sokolově žáci Střední živnostenské školy pořádali již třetí
regionální veletrh studentských fiktivních firem. U pánských návštěvníků akce byly nejvíce
obléhány stánky, které prezentovaly dopravu a výrobu piva. Ženská populace obdivovala
prezentaci kadeřnic a kosmetiček.
U příležitosti Dne životního prostředí byla kvůli vyhlášenému požáru prováděna evakuace
školy, byl předváděn zásah hasičů při úniku nebezpečné látky z cisterny. Studenti současně
získali znalosti z třídění odpadu a označování různých nebezpečných látek.
Gymnázium Sokolov
Velkým zklamáním pro pracovníky i studenty gymnázia bylo rozhodnutí kraje o
zrušení záměru vybudovat na škole alespoň výdejnu jídel, když již bylo definitivně zamítnuto
vlastní stravovací zařízení.
V listopadu si gymnázium připomnělo 65. výročí svého založení. Zhruba pětistovka studentů
před budovou školy svými těly vytvořila číslo 65. Oslavy proběhly ve velkém stylu, pořádána
byla spousta akcí, po škole byly rozmístěny výstavy, byl pořádán mimořádný den otevřených
dveří. Vrcholem oslav pak byl společenský večer v Městském domě kultury v Sokolově.
Jednou z akcí byl například turistický pochod Gympl na vejšlapu.
Při Gymnáziu Sokolov vzniklo Krajské vzdělávací centrum po další vzdělávání
pedagogických pracovníků mateřských škol.
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V září navštívil školu prezident republiky Václav Klaus spolu se svou manželkou
Livií a tajemníkem Ladislavem Jaklem. Proběhla beseda, kde na otázky studentů prezident
odpovídal svým diplomatickým jazykem. Pro studenty byla tato návštěva rozhodně velkým
zážitkem.
V rámci akce Čím chci být besedovali žáci gymnázia a osmých ročníků dvou
základních sokolovských škol s velitelem Městské policie Sokolov Petrem Kubisem a
s primářem dětského oddělení sokolovské nemocnice Lubošem Vaňkem
Škola podnikla několik zahraničních cest. Skupina patnácti studentů navštívila
partnerskou školu v bavorském Amberku, studenti zajeli do partnerské školy v nedalekém
Klingenthalu, navštívili Drážďany a Bamberk. V rámci výměnného pobytu čtrnáct studentů
prožilo týden u holandských rodin v Nizozemsku.
Německé i holandské studenty na oplátku přivítalo Gymnázium Sokolov u nás.
Ostatní aktivity školy:
- v aule gymnázia proběhlo školní kolo již pátého ročníku celostátní rétorické soutěže Mladý
Demosthenes
- student Václav Slabyhoudek vyhrál okresní kolo i krajskou soutěž v anglické konverzaci
- dobře školu reprezentuje studentka Eva Brichtová, která vyhrála v krajské chemické olympiádě. V budoucnu se chce věnovat výzkumu v oblasti chemie a biologie.
- velmi se vydařila soutěž žáků primy až kvarty v recitaci. Překvapující byl zájem o poezii.
Prostě sokolovští gymnazisté mají poetickou duši, hlavně však zásluhou profesora Kašpara.
- již zvykem se stává návštěva gymnazistů v chebském divadle. Tentokrát je zaujala
shakespearovská komedie Mnoho povyku pro nic.
- také sportem žije gymnázium. Poslední den před vysvědčením byl zpestřen sportovním
kláním v malé kopané, volejbale, přehazované. Ve volejbale se utkala mužstva žáků a
profesorů. V bojovném duchu se zcela setřel rozdíl mezi oběma stranami školy.
- na závěr roku proběhl tradiční vánoční koncert. Letos proběhl i v duchu ohlédnutí se za
šedesáti pěti lety trvání školy. Při koncertě vystoupil kytarový duet, pěvecký sbor žáků
s vlastní písní, Kolband pod vedením učitele Koláře a pěvecký sbor pedagogů pod taktovkou Mgr. Holmanové.

Základní umělecká škola
Ředitel Základní umělecké školy v Sokolově získal podporu města k podání žádosti o
zařazení do projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oboru
Vzdělávání učitelů ZUŠ. Tento projekt navazuje na již fungující projekt Učitel ZUŠ, v němž
je sokolovská ZUŠ partnerskou školou.
Vynikajícího úspěchu dosáhla tato škola v soutěžích pěveckých sborů.
Pěvecký sbor Zvonek získal pod vedením Andrey Plaché a Zuzany Kolářové stříbrné pásmo,
přípravný sbor Kolibříci zlaté pásmo v soutěži Zahrada písní v Praze.
Andrea Plachá byla oceněna v kategorii Zviditelnění města Sokolov v ČR i ve světě v rámci
ankety Osobnost roku 2010.
Soubor Zvonek a další smíšený sbor JenTak zazpívaly také při velikonoční mši v kostele sv.
Jakuba na Starém náměstí v Sokolově.
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Do své koncertní síně Základní umělecká škola zve na koncerty i přední hudební
umělce. Hostovala zde např. klavíristka Božena Englerová, nebo zde zabubnoval při
bubenickém workshopu Pavel Valdman, student Berklee College if Music Boston.
Dům dětí a mládeže
Sokolovský Dům dětí má široké spektrum zájmových aktivit. Zájem upoutala výstava
modelářů, která byla součásí oslav Dne dětí.
Konalo se zde oblastní i krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů . Dětští chovatelé
vypustili ve spolupráci s mysliveckým sdružením Chlumek do přírody dva páry mladých
bažantů, které od kuřátek odchovali.
Po prázdninách ožil areál Domu dětí a mládeže pohádkovými postavami při akci Pohádkový
les. Stejně úspěšná byla akce Halloweenský prázdninový den.
Roztleskávačky Falcons Sokolov z domu dětí obsadily 8. místo v konkurenci 27 týmů na
Mistrovství ČR v cheerleadingu v Praze.
Zajímavosti z ostatních škol ve městě
Základní škola v ulici Rokycanova Učitelka této školy Petra Šišková se stala vítězkou soutěže Zlatý Ámos 2011.
Zvítězila za podpory svých žáků, fanoušků do Prahy odjely čtyři autobusy. Škola i
sokolovská radnice je na učitelku velmi pyšná. Je to první Ámos v Karlovarském kraji,
navíc je vítězka nositelkou dvou korunek - dětské i poroty.
Do hodin této školy zavítalo šestnáct učitelů ze čtyř partnerských evropských zemí, kteří se
školou spolupracují na aktivitách projektu v anglickém jazyce Comenius - partnerství škol.
Kromě prohlídky školy se učitelé z Německa, Itálie, Francie a Anglie zúčastnili výuky.
Žáci ve sportovní části setkání předvedli učitelům florbal, odpoledne si učitelé vyzkoušeli
golf pod vedením profesionálních trenérů a navštívili také starostu města Sokolova.
V tlumočení vypomáhal žák 5. ročníku školy.
Radou města Sokolova byla škole povolena výjimka z maximálního počtu žáků. Pro 6. třídu,
která zajišťuje rozšířenou jazykovou výuku, byl povolen maximální počet 33 žáků.
Základní škola v ulici Boženy Němcové Na této škole proběhlo několikadenní setkání dětí z Polska, Maďarska, Německa a
České republiky. Při setkání žáci navštívili radnici, kde je v angličtině seznámil starosta
Zdeněk Berka s historií a současností města a jeho okolí. Dále žáci ve skupinách navštívili
dvacet vybraných míst ve městě, zajeli poznávat krásy Mariánských Lázní, na raftech
absolvovali cestu ze Sokolova do Karlových Varů se zastávkou na hradě Loket. Poslední den
setkání vyvyrcholilo výletem do Karlových Varů.
V září se žáci setkali v Maďarsku, v prosinci v Německu.
Cílem je vytvoření dvou stolních her o památkách zúčastněných zemí v rámci projektu Frame
a game, financovaného z programu EU Comenius a Česko-německého fondu budoucnosti.
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Velmi cenného úspěchu dosáhl žák této školy Jakub Dietl , který jako vítěz krajského kola
reprezentoval kraj v celostátním finále v Praze.
Základní škola v ulici Sokolovská I v letošním školním roce na této škole probíhá kurz pro získání základního vzdělání
pro osoby, které ještě základní vzdělání nezískaly.
Rovněž zde byly i pro tento školní rok zřízeny dvě přípravné třídy pro děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a návštěva
přípravné třídy vyrovná deficit v jejich vývoji.
Základní škola v Běžecké ulici o tom, že se tato škola stává nástupnickou školou zrušené Základní školy v ulici
Sokolovská a sloučenou Základní školou v ulici B. Němcové je psáno v prvním odstavci
kapitoly o školství.
Aktivity této školy svědčí o tom, že je tato škola nástupnickou organizací oprávněně.
Ředitelka školy Hana Hrubá u dětí podporuje ekologické cítění. Škola je zapojena do
mezinárodního projektu Ekoškola. Do jeho rámce patří výchova k ekologickému nakládání
s odpady, děti se učí šetřit energiemi, chránit životní prostředí. Byl založen zookoutek, cílem
je naučit děti péči o zvířecí mazlíčky, vést je k zodpovědnosti za jejich výživu a bezpečnost,
čistotu a zdraví.
Báječné byly na této škole oslavy Dne dětí, výlet do Nepomuku a akce Pohádkový les.
Skvělých zážitků si užili druháci a páťáci na škole v přírodě na Mariánské u Jáchymova.
Základní škola v ulici Švabinského díky úspěchu v soutěži Zelená zahrada vyrostla na školním pozemku moderní,
všestranně využitelná záhrada . Bylo zde založeno jezírko s rostlinami a rybkami, u přírodní
učebny byly vytvořeny základy pro pergolu, pod níž bude zahradní krb. Zelená učebna je
využívána nejen k výuce, ale také pro zábavu.
Součástí výuky je environmentální výchova a ochrana životního prostředí. Tradicí na škole je
Den Země. V tomto roce se škola zaměřila na úklid města. Ve spolupráci se SOTES Sokolov
byl proveden sběr odpadků na sídlišti Michal, na koupališti Michal, sokolovském koupališti a
cyklostezce směrem na Loket. Dvě třídy vypomohly na farmě v Hřebenech. Po skončení
akce proběhlo společné opékání vuřtů na koupališti.
Deváťáci se naposledy sešli na hradu Hartenberg. Při té příležitosti zde přiložili ruku k dílu
a slíbili si, že se zde budou o víkendech scházet i po ukončení základní školní docházky.
Na projekt Fascinace kameny, muzikál Ptačí svatba, projekt Jedno nebe nad všemi a Pohádky
navázal v letošním roce projekt Tabaluga aneb Putování s rozumem.Jedná se o muzikál
německého rockera Petera Maffay a vzniká během osmi dnů vzájemné spolupráce 6. základní
školy a partnerské školy z Dörfles-Esbachu. Během tohoto pobytu se nacvičovalo, ale
podnikaly se i poznávací výlety. Na samotné vystoupení přijely dva autobusy a ještě řada aut
s diváky, totéž z německé strany. Teď již školy čekají na další projekt!
Základní škola v Křižíkově ulici škola letos oslavila třicáté narozeniny. Oslavy byly pojaty velkolepě, užily si je hlavně
děti. Zúčastnil se také úplně první ředitel školy, Mgr. Jan Štěpánek, který zavzpomínal na
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uplynulá léta. Škola oslavy připravovala celý měsíc pod vedením současného ředitele
Vladimíra Vlčka. Program začal Výročním jarmarkem. Jako každý rok děti z prodeje svých
výrobků, případně dobrot od maminek, nakoupily potřeby a krmivo pro psy v útulku ve
Vítkově. Tam šel i výtěžek z prodeje školního časopisu. Akce se zúčastnili i pedagogové
z partnerského Schwandorfu. Symbolicky žáci vypustili třicet balónků v barvách školy.
V soutěži základních škol v tvorbě novin nebo časopisu byla škola vyhodnocena jako druhá
nejlepší.
Mateřské školy v Sokolově stejně jako v celé republice se i v sokolovských mateřinkách projevuje potřeba zvýšit
počet dětí v jednotlivých třídách. Rada města proto na základě žádosti jednotlivých
mateřských školek povolila zvýšení počtu, který je dle vyhlášky 24 dětí, na 27 ve čtyřech
třídách u školky v ulici Marie Majerové a u školky v ulici Kosmonautů na 26 v pěti třídách a
na 25 dětí u dvou tříd.
Neuvěřitelný výtvarný talent prokázala teprve pětiletá Petra Galánová z mateřinky
v ulici K.H.Borovského. V konkurenci 3 542 výtvarných prací získala v kategorii mateřských
škol třetí místo se svým obrazem svaté Anežky České s miminkem v soutěži na téma
Přemyslovna svatá Anežka Česká a její doba. Zvláštní byla také její malířská technika,
malovala kávou a tuší. Spolu s ní se slavnostního aktu v Anežském klášteře v Praze zúčastnili
rodiče a její učitelka z mateřinky Dana Štácová. Setkala se zde s ministrem školství
Dobešem a pražským arcibiskupem Dominikem Dukou, což byl pro ní mimořádný zážitek.
Mateřské školy v ulici Kosmonautů, Marie Majerové a Alšova se zúčastnily
akce v rámci projektu Městské policie Sokolov a Policie ČR Bezpečná procházka. Projekt
je zaměřen na pravidla bezpečného chování na ulici, dětských hřištích či komunikace s cizími
lidmi. Součástí akce byl i druhý projekt BENE- bezpečně a nebezpečně, který realizují
pracovníci Domu dětí a mládeže v Sokolově. Děti si zopakovaly základní znalosti ze
zdravovědy, prevence kriminality, drog, ekologie a požární ochrany.
Vše probíhá velmi hravě a názorně a děti takovýto způsob výuky vnímají velmi kladně.
Na závěr ještě zmínka o velmi úspěšné akci Mateřské školy v ulici Kosmonautů zahradní slavnost ke Dni dětí. Celého dne se jako překvapení zúčastnili také rodiče dětí.
O činnosti mateřských škol v Sokolově by se dala napsat celá kniha. Toto jsou jen střípky.
I ty však svědčí o tom, jak odpovědná je činnost učitelek a jak velké štěstí mají sokolovské
děti při předškolní výchově.
Zajímavosti z kultury
7. ročník Osobnost roku města Sokolov
Letošní ročník vyhlášení Osobnosti roku 2010 proběhl v divadle Městského domu
kultury v Sokolově. Kulturní program zajišťovali tentokrát studenti Gymnázia Sokolov se
svojí taneční koridou a taneční soubor Mirákl. Celým večerem provázel moderátor Vladimír
Keblůšek.
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Oblast sportu:
kategorie sportovní mládež Jana Lorencová - střelkyně, vítězka Českého poháru, reprezentantka
kategorie dospělí Mgr. Ivana Sekyrová - běžkyně, trenérka, nositelka významných mistrovských
titulů, nejúspěšnější sportovkyně roku 2010
kategorie trenéři .
Petr Tarant - střelec
Oblast kultury:
Andrea Plachá - sbormistryně dětských sborů ZUŠ Sokolov
Marcela Ryšavá - organizátorka mládežnických mistrovství v country tancích
Oblast školství:
Zuzana Šteklová - pedagožka
Klára Benešová - studentka
Osobností roku 2010 se stal Ing. František Štěpánek, generální ředitel Sokolovské uhelné.
Oceněn byl jeho přínos při rozvoji města, zejména pak sponzorská podpora sokolovského
sportu a sokolovské nemocnice. Je spoluvlastníkem největší těžařské firmy v regionu,
významným zaměstnavatelem nejen sokolovských občanů.
Festival Mitte Europa
Letošní jubilejní 20. ročník bavorsko-česko-saského Festivalu uprostřed Evropy
do sokolovského kostela svatého Antonína Paduánského přivezl renomovaný soubor trubačů
s bicími a varhany, Dresdner Trompeten Consort. Hudebníci jsou členy dalších komorních
těles a někteří z nich se věnují pedagogické činnosti na Vysoké hudební škole v Drážďanech.
Toto osmičlenné těleso připravilo svým vystoupením nezapomenutelný hudební zážitek
milovníkům komorní hudby.
Sokolovské kulturní léto
Městský dům Sokolov se i v letošním roce ujal této akce. V jejím rámci na Starém
náměstí proběhl vždy v úterý od 16.OO hodin kulturní program, který na náměstí přilákal
řadu návštěvníků. Při deseti akcích zahrály swingové, folk-country, bluegras, ale i dechové
kapely. Návštěvníci využili předzahrádek místních podnikatelů. Ve všech případech šlo o
skvělou zábavu.
Výběr z akcí v kapucínském klášteře
Od letošního roku se dramaturgie uměleckých a společenských akcí v klášterním
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ostele svatého Antonína Paduánského ujal Městský dům kultury Sokolov. Dosud na
jednotlivé akce dostával od města granty, nově mu byl navýšen rozpočet na zajištění výstav
a kulturních akcí, které zařadí do svého dramaturgického plánu.
A potvrdilo se, že to je rozumné rozhodnutí. Klášter byl po celý rok nabit akcemi:
- výstava Sochy, objekty i prádlo výtvarnice Pauliny Skavové
- výstava VRSTVY karlovarského výtvarníka Jana Samce
- výstava Davida Böhma a Jiřího Franty Skoro nic není úplně
- koncert Jaroslava Svěceného a Jitky Navrátilové na housle a cemballo
- výstava s názvem Bílý králíček v kostele výtvarnice Margity Titlové-Ylovsky
- kytarový koncert dua Fred Benedetti a George Svoboda z Ameriky
-výstava Sokolovští učitelé malující
- výstava pod názvem Vlci, ptáci, kalhotky pražského sochaře a designera Štěpána Beránka
- výstava fotografií Zdeňka Haška Křížová cesta ženy.
V listopadu a prosinci zde proběhly adventní a vánoční koncerty. Představil se soubor
Gentleman Singers, Mikulášská nadílka pro děti z Azylového domu, Nízkoprahového centra
a Domova pro osoby se zdravotním postižením Sokolík. Zahrál zde na kytaru známý
kytarový virtuos Štěpán Rak, proběhla výstava vánočních stromků sokolovských škool,
mateřských školek, ZUŠ a Domu dětí a mládeže. Dále se zde konal 3. adventní koncert
MUSICA Bohemica s Jaroslavem Krčkem, Vánoční koncerty tanečního orchestru Sokrat
Sokolov a komorního pěveckého sboru La dolce vita Sokolov. 4. adventní koncert skupiny
Nezmaři
klášter zaplnil do posledního místa.
Prostě, po celý rok se bylo na co dívat a co poslouchat.

Hurá prázdniny
Tato tradiční akce byla v letošním roce dvoudenní. Její součástí byla opět soutěž
ohňostrojů.
Největším trhákem pátečního programu byla rocková kapela Tublatanka a sokolovský Eternal
Fire. Po jejich koncertě byl spuštěn takzvaný navnaďovací ohňostroj. Po celý sobotní den
byl program nabitý zábavou pro děti i dospělé. Aplaus sklidil Jakub Třasák, Roháči z Lokte.
Zajímavou zábavou byl astrobus s pěti dalekohledy. Zájem byl o let vrtulníkem, nechyběly
lunaparky a spousta lahůdek a občerstvení.
Večer byl zakončen soutěží ohňostrojů, tentokrát střelmistrů z České republiky, Ruska a
Rakouska. Velmi dobře bylo zajištěno parkování a regulování dopravy při nočním rozjíždění návštěvníků.

Hornická pouť
Program letošní Hornické akce proběhl po celém městě Sokolov. Slavilo se na
náměstí Budovatelů, ve velkém sále MDK, v divadelním foyer MDK, v ulici Odboje,
Pionýrů, 5. května, na zelených plochách okolo MDK, na Nábřežní ulici, na Starém náměstí,
v loděnici
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na řece Ohři, v klášterním kostele sv. Antonína Pauánského, v lesoparku Bohemie.
Program byl připraven i na stadionu Baník a ve vzpírárně školy v Křižíkově ulici. Akce se
zúčastnili zástupci partnerských měst Schwandorf a Saalfeld i se svým kulturním programem.
Každý z tisíců návštěvníků si užil dle libosti a svého zájmu.
Vyvrcholením byl opět ohňostroj v lesoparku Bohemie.
Organizátorem byl Městský dům kultury, díky finanční podpoře města byl na všech akcích
bezplatný vstup. Akci přálo také počasí, prostě tento ročník neměl chybu.

Z činnosti Městské knihovny v Sokolově
Svoje služby v letošním roce rozšiřuje o dvě nové služby pro handicapované občany.
V oddělení pro nevidomé a slabozraké se půjčují magnetofonové kazety a CD s nahrávkami
knižních titulů. Služba je bezplatná. Druhou službou je rozvoz knih přímo ke klientovi,
který je zajišťován jedenkrát v měsíci. Tuto službu si pochvalují zejména senioři.
V září loňského roku byl založen při městské knihovně Dámský klub, který měl ke konci
roku 28 členek. Ve svém jarním programu Dámský klub uvítal na besedě Dagmar Kludskou,
která je první registrovanou porevoluční kartářkou se živnostenským listem. Dnes je i
spisovatelkou, po besedě si dámy mohly nechat podepsat její knihy, vč. novinky, Dětského
horoskopu.
Stejně jako v minulých letech proběhla v knihovně řada akcí:
- knihovna podpořila literární soutěž sdružení Samoděj s tématem První cesta ke hvězdám
- pořádala literárně-výtvarnou soutěž Vzpomínka na prázdniny
- před vánočními svátky proběhla akce Den pro dětskou knihu aneb Inspirace na Vánoce.
Následovala akce Mikulášské překvapení a přednáška Stanislava Burachoviče Vánoční
tradice a zvyky na Karlovarsku
- v knihovně proběhl festival Vietnam, při němž se uskutečnila řada zajímavých akcí vědomostní soutěže, výroba létacích dráčků, balení tradičních závitků a vaření zeleného
čaje, cestovatelská přednáška Zdeňka Nepustila
- v kulturním sále knihovny proběhla řada přednášek - Knižní vazby Jarmily Jeleny Sobotové
a Jana Bohuslava Soboty z Lokte, Obojživelníci Sokolovska přírodozpytce Petra Krásy,
Koncentrační tábor ve Svatavě s historikem Luďkem Jašou
- knihu Bílej kůň, žlutej drak, která získala cenu Knižního klubu, představil v knihovně
spisovatel Jan Cempírek
- proběhla beseda se spisovatelem Alexandrem Stainforthem, představitelem historického a
hororového žánru
- o svých nejzajímavějších objevech ze svých cest do více než osmdesáti zemí světa
v knihovně pobesedoval spisovatel Arnošt Vašíček
- zorganizován byl seminář s výtvarníkem Adolfem Dudkem s názvem Výtvarný seminář
a víkendový seminář s názvem Historie jako literární téma, který vedl spisovatel a historik
Vlastimil Vondruška.
Při příležitosti dvoustého výročí od narození K. J. Erbena připravila Městská
knihovna Sokolov spolu s Divadlem bez zákulisí projekt Erben po Sokolovsku, který za
finančního přispění Ministerstva kultury přiblížil veřejnosti a žákům a studentům škol tvorbu
tohoto spisovatele, básníka, sběratele lidových pohádek, představitele literárního romantismu.
Herci divadla tento projekt zrealizovali ve všech jedenácti knihovnách regionu.
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Muzeum Sokolov
Sokolovské muzeum má velmi široké spektrum činnosti. Spadá pod něj několik
poboček - sokolovský zámek, Muzeum Horní Slavkov, Hornické muzeum Krásno a štola č. 1
v Jáchymově. Protože vše je o penězích, snaží se muzeum získat finanční podporu kde se dá.
Z největší části je muzeum jako příspěvková organizace kraje financováno Karlovarským
krajem, dále jsou to příspěvky jednotlivých měst, kde má muzeum pobočky. Jsou to ale i dary
od sponzorů a v neposlední řadě dotace z různých fondů Evropské unie. V letošním roce
podalo muzeum žádost o dotaci na akci Geopark, s jejíž pomocí by mohl být zpřístupněn
středověký důl Jeroným v Čisté u Rovné a bylo by vytvořeno zázemí štoly číslo 1 v
Jáchymově.
Vstupní portál dolu Jeroným zdobí nově pamětní deska Františku Barochovi, který
tuto unikátní hornickou památku v roce 1982 objevil. Tento badatel bohužel ve svých 64
letech zemřel, zástupci Nadace Georgia Agricoly, sokolovského muzea a Spolku horníků
Barbora Krásno proto k odhalení pozvali manželku, Janu Barochovou.
Úspěšné bylo muzeum při své žádosti u dotačních titulů na vybudování tzv. beetagů,
MP3stezky, speciální internetové stránky, na vydání publikace a geoturistické mapy a
přípravu nové putovní vystavy.
Za velký úspěch za dobu svého působení považuje ředitel muzea Michael Rund
odhalení pamětní desky režiséru Samuelu Fullerovi na sokolovském zámku, které proběhlo
ve spolupráci s karlovarským filmovým festivalem.. A proč právě Fullerovi? Tento muž byl
scénáristou, režisérem a novinářem. Jako vojín 1. pěší divize, která osvobozovala západní
Čechy, byl přítomen nálezu zajateckého tábora pro sovětské vojáky na místě dnešního sídliště
Vítězná v Sokolově. Situaci v tehdejším Falkenau vojín natočil, zachytil průvod , který
v doprovodu amerických vojáků odváží těla padlých 2 200 Sovětů na městský hřbitov. V roce
1987 se záběry objevily poprvé. Fuller své záběry sestříhal a ve spolupráci s francouzskou
televizí z nich vytvořil dokumentární film. Teprve v roce 2005 si dokumentu na francouzské
televizi všiml nedávno zesnulý sokolovský historik Jiří John.
U odhalení pamětní desky na americký svátek Den nezávislosti se v sokolovském zámku
sešla rodina Samuela Fullera. Přijela jeho vnučka Samira, dcera Samantha a manželka
Christa.
Akci moderoval Marek Eben, přítomen byl také kulturní atašé David Gainer.
Novým exponátem muzea se stala část kmene topolu černého, který v centru města
Sokolova stál 120 let a dosáhl výšky 27 metrů. Pokácen byl na základě posudků odborníků
pro svůj špatný zdravotní stav.
V srpnu, v průběhu Muzejní noci, zažil sokolovský zámek mimořádnou slávu.
Nadace Georgia Agricoly zde vysvětila nový prapor sdružení hornických a hutnických
historických spolků České republiky. Pod taktovkou předsedy nadace, Rudolfa Tomíčka,
a za zvuku doprovodné hudby kapely Barbora zde zazněla hornická hymna.
Při Muzejní noci mohli návštěvníci zhlédnout výstavu o hornictví a geoparku, vyslechnout
přednášku Petra Rojíka.
V zimní zahradě sokolovského zámku byla pokřtěna kniha Vladimíra Prokopa j.
Franz Gruss - Opomenutý umělec Kraslicka.
Kmotrem knihy se stal ředitel muzea Michael Rund, který symbolicky polil knihu vodou
z Rájeckého potoka. Tento potok protéká krajinou, kde Franz Gruss dvacet dva let žil na
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samotě v Nancy u Stříbrné.
Proběhla zde také přednáška Vladimíra Prokopa na téma Malíř Zdeněk Burian, jehož
je přednášející obdivovatelem.
alší přednáškou v zimní zahradě byla přednáška Lubomíra Zemana z Národního
památkového ústavu nazvaná Slavné vily Karlovarského kraje. Šlo o doprovodnou akci
k výstavě mapující vilové architektury v Karlovarském kraji.
Opomenout nelze křest knihy Sokolovská náměstí v proměnách času autora Jana
Runda. Ve své knize na 160i stranách představuje čtyři sokolovská náměstí - Budovatelů,
Růžové, Staré náměstí a Švermovo. Je to obddivuhodná kniha hovořící o architektuře, majitelích a historii využití jednotlivých domů na náměstích.
Některé další akce v sokolovském zámku, organizované muzeem:
- výstava grafické tvorby akademické malířky Mariny Richter Vzpomínka na Antverpy
- výstava kuriozit ze sbírek členů kroužku kuriozit při DDM Habartov
- výstava Sudetoněmečtí sociální demokraté - Od NSDAP k Seliger - Gemeninde, připravená
ve spolupráci muzea a Seligerovy obce
- výstava dvou tisíc kreseb autora Vladimíra Lepše s názvem Pocta starým stromům
- putovní výstava fotografií ze Zanskaru v severní Indii. Svědčí o životě v podhůří Himaláje,
kde žije řada uprchlíků z Tibetu. Na výstavě se podílelo občanské sdružení BlueLand,
založené sokolovskou rodačkou Gabrielou Lágnerovou. Výstava má název Pod modrým
nebem aneb Jak jsem potkal jaka
- vánoční výstava hraček, pořádaná Mobilním a kamenným muzem Petra Počepického
z Lokte.
Přiblížit historii zábavnou formou i těm nejmenším se rozhodl ředitel muzea.
Pozval do muzea děti z mateřských škol z celého Karlovarského kraje. Připraveny pro ně
byly hry, výtvarná dílna, na nádvoří hrálo divadlo Z bedny. Součástí akce byla zábavná
prohlídka muzea, děti si vyslechly pověsti o zazděných skřítcích a zakletém purkrabím.
Akce sklidila velký úspěch u dětí i pedagogického doprovodu.
Nelení ani sám ředitel muzea. V galerijní kavárně Galerie výtvarného umění
v Chebu rozprávěl na téma Rudolf Wels. Tohoto architekta při přednášce představil v rámci
přednáškového cyklu o významných regionálních architektech německého původu.

Městský dům kultury
V roce 2011 dosáhl Městský dům kultury Sokolov historických rekordů v počtu akcí a
v jejich návštěvnosti. Vyplývá to z jejich výroční zprávy. Velký podíl na tom má nový
dramaturgický plán divadla a klášterního kostela svatého Antonína Paduánského a zvýšená
propagace akcí. Ta nyní probíhá nejen na plakátech a webových stránkách, jsou rozesílány
také hromadné SMS zprávy a je využívána internetová síť Facebook.
Letos bylo uspořádáno 66 akcí s průměrnou návštěvností 206 diváků. Nabídnuto bylo celkem
16 divadelních představení, z toho 10 v rámci divadelního předplatného. Ostatní
představovala představení místního Divadla bez zákulisí a Konvalinky. Abonentů
divadelního představení bylo v této divadelní sezoně 280. Probíhají divadelní představení pro
děti, kde se zatím nedaří podchytit mládež středních škol. Naději vidí ředitel Jan Picka v nově
upraveném klubu M, který je zapojen do projektu Hudební sklepy.
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Klub M se stal místem pro pořádání sokolovské části jazzového festivalu Jazzfest Karlovy
Vary - Sokolov, při níž vystoupily tři regionální big bandy.
Koncertů MDK v tomto roce uspořádal 35, s průměrnou návštěvností 140 posluchačů.
Popularitu postupně získává sokolovský Big band MDK.
Na rockové scéně je špičkou regionu rockový Alfafest, konaný již tradičně v kinokavárně
Alfa. Ten nyní navštěvuje pravidelně šedesátka mladých lidí.
Špičkovou kvalitu postupně získávají i plesy konané v tomto kulturním zařízení.
Nejpopulárnější je Reprezentační ples města Sokolova, který je každým rokem beznadějně
vyprodán.
Vedení Městského domu kultury spolu s radnicí chystá stále nějaké novinky. Nyní se
pozornost zaměřila na projekt Informační systém a propagace města Sokolov. Turisty
by do informačního centra měla nasměrovat zvonkohra, která bude každou hodinu vyzvánět.
Současně by na sloupu byly informace o čase, datu, teplotě, předpovědi počasí. Do projektu
jsou zahrnuty i propagační materiály. Pro příští rok chystá infocentrum procházky
s doprovodem po historické části města
Tanečníci nejen z kroužků MDK se dočkají renovace tanečních zkušeben. Kromě
nových podlah a osvětlení vznikne i nové ozvučení, nové protihlukové dveře a malba.
Opět velmi úspěšný je taneční soubor Mirákl. Z regionálního kola soutěže Topgal
Dance Life Tour 2011 přivezl osm zlatých medailí. Z Mistrovství Čech v Chomutově přivezl
Mirákl čtyři tituly vicemistrů Čech. Kam Mirákl vyrazí, tam boduje.
Z německého Riese si Mirákl přivezl pět titulů mistrů světa, třikrát byli druzí, jedenkrát třetí.
Celkem čtrnáct medailí vybojoval Mirákl na Mistrovství ČR v Bohumíně. Z Mistrovství
světa jazz a modern dance soubor Mirákl přivezl pět medailí.
A není to jen díky jejich vedoucí Andree Burešové, je to výsledek práce celého kolektivu a
hlavně mladých tanečních nadšenců.
Velký úspěch sklízí taneční skupina D.C.Butterfly s choreografiií Nikoly Bernatové Snění.
Stejně tak dětská taneční skupina Glamour Sokolov. Oba celky zabodovaly v rámci
Festivalu tanečního mládí v Plzni.
Velký zájem je o Sokolovskou čurdu. Letošního ročníku se zúčastnilo vybraných
sedm ochotnických souborů z republiky. Ochotníci se scházejí již na 9. ročníku s pestrou
divadelní nabídkou. Přijeli divadelníci z Plzně, Neratovic, Brna, Českého Krumlova, Přerova,
Volyně a Libochovic. Nechyběli ani ochotníci z Aše.
Kromě ochotníků divadelní scénu hojně využívají hostující přední, především pražská
divadla v rámci divadelního předplatného. Proběhla zde však i řada dalších kvalitních akcí.
Jmenujme například vystoupení pěveckého sboru Marantha Gospel Choir z Prahy, trampské
písně Miki Ryvoly, kulturně-zábavnou akci pro seniory (Ne)bezpečné stáří s Tomášem
Töpferem, hudební benefici Vivat musica organizovanou Občanským sdružením Chráněné
bydlení Sokolov. Mimořádné bylo vystoupení Petra Nárožného a Simony Stašové,
nezapomenutelné pak bylo vystoupení zpěvačky Radůzy.
Opomenout nemohu ani Taneční školu Petra Macháčka. Letos proběhl již 40.
ročník taneční soutěže O štít města Sokolova a Mistrovství Karlovarského kraje ve
sportovním tanci pro rok 2011. Štítu se zúčastnilo přes sedm desítek tanečních párů.
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V uplynulé taneční sezoně navštívilo taneční kurzy Macháčkovy školy 548 žáků všech
kategorií v celkem 25 třídách. Největší zájem byl o taneční kurzy dětské pohybové výchovy.
Pro příští rok manželé chystají pro Sokolov světový hit - výuku zumby.
Výběr akcí v kině Alfa
Budova sokolovského kina Alfa prošla kompletní rekonstrukcí. Zabudována byla
nová klimatizační jednotka, cílem rekonstrukce je snížení tepelných ztrát objektu a zlepšení
zvukových parametrů, kterými se město snaží eliminovat dopady hluku pátečních hudebních
akcí na občany bydlící v okolí kina. Vzniklo zde také několik upravených prostor, které bude
možné pronajmout například podnikatelům ve službách. Dominantní na budově již není
plastika nad hlavním vchodem, ale grafika Heleny Čubové, které dominuje úryvek z písně
The End z tvorby skupiny The Doors. Plastika zprvu působila avantgardně, postupem času si
však na ni okolojdoucí lidé zvykají a dokonce je považována za zdařilou.
V letošním roce došlo k úbytku filmových diváků. Podstatně se zvýšila návštěvnost kina
při uvedení druhé části filmu Harry Potter a relikvie smrti. Do Alfy přišlo přes tři tisíce
diváků.
V kinokavárně probíhaly jednotlivé ročníky již výše zmíněného Alfafestu, s účastí předních
rockových, punkových a metalových skupin. Střídají se zde nejen regionální skupiny, ale i
např. švédští Pantokrator, Time for Plan B z Waldsassenu, nebo pražští Afterspoon.
Ostatní zajímavosti z kultury
V pořadí již čtvrtý ročník sokolovské pouliční výtvarné akce Umění v kostce
v letošním roce představil celkem 26 krychlí, které tvoří dřevěný rám o hraně dlouhé 2,5
metru. Tentokrát byla výstava zahájena na Starém náměstí před kostelem svatého Jakuba
Většího a uvedl ji místostarosta města Pavel Čáslava. Studenti Vysoké školy
uměleckoprůmyslové z Prahy v kostkách dle své fantazie umístili své výtvory. Kostky lze
vidět po celém městě, tři z nich také na statku Bernard v Královském Poříčí
Nově se v tomto roce přesunul z Karlových Varů do Sokolova dvoudenní festival
Folková loděnice. Město na tuto akci přispělo nemalou částkou, organizátor akce Míla
Pražák si pro konání festivalu pronajal loděnici na soutoku Svatavky a Ohře a zřídil zde
adekvátní zařízení pro akci, vč. toalet, sprch, občerstvení. Přijela zhruba dvacítka kapel.
Doprovodnou akcí byly jízdy na lodích po řece Ohři.
Osobností roku Karlovarského kraje v oblasti kultury a služeb veřejnosti se stal primář
sokolovského Dialyzačního střediska MUDr. Jiří Vlasák. O chod tohoto zařízení se doktor
Vlasák stará již od roku 1985. Středisko patří mezi prestižní zdravotnická zařízení
v republice.
Město Sokolov se prezentovalo na veletrhu Regiontour 2011 v Brně. Ve spolupráci
se Sokolovským infocentrem byl na ve veletrhu předveden stánek, vytvořený podle předlohy
sokolovského zámku. Byl na něm umístěn televizní panel, kde diváky zaujalo DVD o
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Sokolově. K dispozici bylo množství propagačních materiálů, publikace o městě od
sokolovských autorů, milovníci piva ochutnali nejrůznější příchutě městského piva Permon.
Tento stánek je koncipován tak, aby mohl být použit i na jiných akcích cestovního ruchu.
Použit byl také na veletrhu Holiday World 2011 v Praze.
Jedná se o pozoruhodný nápad, který měl na obou veletrzích úspěch. Na obou veletrzích
upoutal návštěvníky sokolník Milan Straka, který se zde pohyboval v dobovém kostýmu se
sokolem na ruce a lákal kolemjdoucí k návštěvě sokolovského stánku.
Taneční orchestr Sokrat Momentive Sokolov oslavil letos padesát let svého
působění. I když jeho název prošel tolika změnami, jako jeho zřizovatel, na jeho kvalitě to
vůbec nic neubralo. Od roku 1975 je jeho kapelníkem Petr Pfeifer. Právě v tomto roce
tehdejší Chemické závody začaly vyrábět jako finální výrobek sokrat - odtud název kapely.
Existence kapely byla ohrožena pouze jednou. Bylo to v roce 1981, kdy byla zavražděna
zpěvačka Eva Grebeňová. Tehdejší ředitel chemičky Miroslav Krejčí kapelu svojí podporou
donutil, aby šla dál. Přijel ji podpořit i při oslavách jejích 50. narozenin, které se uskutečnily
v Městském divadle Sokolov. Akce proběhla i díky finanční podpoře města.
Osmdesáté narozeniny oslavil sokolovský muzikant Jan Zmrzlý, skladatel dechových
písní, kapelník Městské hudby Kynšperk, dlouholetý učitel Základní umělecké školy
v Sokolově, kapelník Hornického orchestru v Sokolově, dříve člen velkého dechového
orchestru Amati Kraslice, člen Vojenské hudby Karlovy Vary a kapelník malé hudby
Laděnka.
S kynšperskou hudbou a souborem mažoretek ve svých letech absolvuje řadu festivalů
doma i v zahraničí. Na letošním festivalu získal řadu ocenění nejen pro kapelu, ale i pro sebe.
Za svůj dirigentský výkon a dramaturgii získal ocenění nejvyšší.
K jeho narozeninám mu přišla pod okna domu, kde bydlí, zahrát celá kapela. Pozdvižení
způsobil i průvod mažoretek, které svému kapelníkovi přišly pod okna zatančit.
Letošní ročník Festivalu politické písně Sokolov se nekonal v Sokolově, byl
z finančních důvodů přesunut do Prahy . Při loňském ročníku přišlo na tři hlavní koncerty
velmi málo diváků. Město Sokolov přesto tento festival podpořilo i letos. Nedílnou součástí
tohoto festivalu je anketa Papaláš roku, letos v ní zvítězil prezident Václav Klaus, za ním
v těsném sledu zabodoval středočeský hejtman David Rath, Skokanem roku se stal Radek
John, Prasárnou roku uzavření koalice na pražské radnici mezi ODS a ČSSD. Anketa
humorným způsobem mapuje stav na naší politické scéně.
Technické muzeum, zřízené nadšenci v bývalém krytu civilní ochrany v Lipové ulici,
láká k prohlídce stále více zájemců. Je zde skutečně na co se dívat, od historických aut, přes
zemědělské stroje a vybavení krytu z doby studené války až po vybavení domácností.
Do tradiční celostátní akce Noc kostelů se letos poprvé zapojilo i město Sokolov.
Program zahájila prohlídka a program v kostele svatého Jakuba na Starém náměstí, poté
pokračovala akce v evangelickém kotele na nábřeží Petra Bezruče. Následoval Husův sbor na
rohu ulic K. H. Borovského a Obce Ležáky, prohlídka kaple Nejsvětější Trojice u kláštera.
Závěr programu byl opět v kostele svatého Jakuba, kde byla umožněna noční vyhlídka
z věže.
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V lesoparku Bohemie proběhla celodenní oslava pod názvem 100 let Nemocnice
Sokolov. Při akci vystoupila řada populárních umělců, byla zde řada lákadel pro děti i
dospělé, vč. bohatého občerstvení.
Zajímavou akci připravil Klub dvojčat a vícerčat. Tradičně se členové i nečlenové
již počtvrté sešli na ranči Vránov u Sokolova.
První farní ples pořádala letos Římskokatolická církev Sokolov v městském domě
kultury. Nechybělo předtančení, tombola a také diskotéka pro mládež.
Novinkou plesové sezony byl Charitativní ples na pomoc FOD Klokánek.
Benefiční vánoční koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se uskutečnil
v Městském divadle Sokolov. Výtěžek ze vstupného a sponzorských darů byl věnován
organizaci Člověk v tísni. Hlavním hostem orchestru byla zpěvačka Petra Janů. Součástí akce
bylo předání ocenění pánům Hladíkovi a Pečenkovi, kteří jako dobrovolníci zkontrolovali
detektorem kovu všechna dětská hřiště a pískoviště ve městě. Ocenění přijala i paní
Hernadyová, která za ČSŽ velmi aktivně spolupracuje s Městskou policií Sokolov v rámci
projektu Senioři - prevence kriminality. Dalšími oceněnými byli dva občané, kteří se
zasloužili o dopadení pachatelů výtržnictví a krádeže.
Padesáté výročí svého trvání letos oslavil Fotoklub FOS Sokolov. A jak jinak, než
výstavami fotografií. Tři proběhly v Sokolově, jedna v Saalfeldu. Jedna byla k vidění
v sokolovském zámku současně s putovní výstavou sdružení G 7, nazvaná Fascinace
fotografií. Vystavovalo zde 37 autorů ze všech sedmi klubu sdružení G 7. V sokolovské části
jubilejní výstavy vystavovalo 17 sokolovských autorů s celkem 105 snímky.
Zakladateli FOS Sokolov byli dnes již nežijící František Bílek, František Smola a Karel
Tvarůžek. V současnosti sokolovský fotoklub sdružuje sedmnáct fotoamatérů, posledním
přihlášeným je fotograf z Aljašky a proto dnes již hovoříme o mezinárodním fotoklubu.
Velmi slušnou návštěvnost mají rockové festivaly. Letos to byl například první
ročník
Hard Rockfestu, uskutečněný v areálu Bohémia, Rock Beach na městském koupališti, nebo
vystoupení populární skupiny Tři sestry na koupališti Michal.
Opomenout nemohu koncert populární skupiny Chinaski, která v Sokolově udělala hudební
zastávku jako v jediném městě v západních Čechách.
Sál Městského domu kultury v Sokolově by musel mít trojnásobnou kapacitu, aby uspokojil
všechny zájemce.
Obyvatelstvo města
K 31. 12. 2011 činil počet obyvatel města Sokolova dle webové stránky Ministerstva
vnitra ČR 25 062 osob, z toho dle údajů oddělení evidence obyvatel MěÚ občané ČR 24 141
osob. Stejně jako v předchozích letech trvá úbytek obyvatel, trvale ubývají občané ČR a
přibývají cizinci. Dle ministerských údajů je k pobytu k poslednímu dni roku přihlášeno 100
občanů ze zemí Evropské unie a 928 občanů z ostatních zemí světa.
Do města se přistěhovalo 532 nových občanů, odstěhovalo se jich však 653.
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Oproti minulému roku se zvýšil počet přestěhování uvnitř města, svoji adresu letos změnilo
908 občanů, což je o 115 více než v roce minulém. Pravděpodobně se jedná o přesun
mezi bytovými jednotkami, ať již z důvodu koupě do osobního vlastnictví, odchod z většího
bytu do menšího či naopak, umístění v DPS, přesun do vlastních nově postavených domů či
bytů.
Na adrese ohlašovny, tj. adrese Městského úřadu Sokolov je vedeno 789 občanů bez vlastní
adresy. I v tomto roce činil přírůstek 60 osob.
V roce 2011 zemřelo 209 občanů, což je o 55 méně než v roce 2010, rovněž počet
narozených poklesl o 35 dětí. Celkem se jich v tomto roce narodilo pouze 223.
Sňatků bylo uzavřeno v porovnání s minulým rokem o 17 více, jejich počet činil 88.
O 10 však také stoupl počet rozvodů. V letošním roce bylo rozvedeno 50 manželství.
Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 40,27 na 40,62, z toho mužská populace zestárla
o O,43 roku na 39,14, ženy dosahují průměrného věku 42,02, tedy o 0,27 roku více oproti
roku předchozímu.
Lze se domnívat, že se narodilo více děvčat než chlapců, nebo se do města přistěhovalo více
mladších žen než mužů.
Dle údajů Českého statistického úřadu se naše město neliší od ostatních měst.
I v Karlovarském kraji loni ubylo celkem 192 obyvatel. Ubyli však občané ČR a přibyli
cizinci.
Celkem k 31. prosinci 2010 žilo v regionu 307 444 obyvatel, údaje za rok 2011 se nebudou
nijak výrazně lišit. Zajímavý je také údaj o počtu stoletých občanů v kraji. K 1. 1. 2011
jich zde žilo 17, což je nejmenší počet ze všech krajů v republice
Zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor
Nemocnice Sokolov
Velmi trefný je titulek v Deníku o sokolovské nemocnici: Léčba nájmem zabírá.
Pod vedením nového nájemce - společnosti Nemos Plus - renomé nemocnice stoupá.
Ekonomická situace se stabilizovala, mzdy narostly cca o 9%, byla zpracována koncepce,
zajištěny zdroje. Došlo k dohodě se zdravotními pojišťovnami.
Při celostátní akci Děkujeme, odcházíme, nedal v nemocnici Sokolov výpověď ani jeden
lékař. Vedení nemocnice v čele s novým ředitelem Davidem Soukupem všech svých 700
zaměstnanců, z toho 70 lékařů, informovalo o budoucnosti a záměrech.. Změna nastane
v obměně lůžkového zařízení, ale i lůžkovin a ostatního prádla, budou nakoupeny nové
přístroje, operační stoly. Byly zřízeny webové stránky nemocnice, zakoupena nová
magnetická rezonance, vybudována kavárna pro pacienty.
Od července funguje v nemocnici o sobotách, nedělích a svátcích zubní pohotovost. V ostatní
dny bude ordinace fungovat jako ordinace praktického zubaře, zřízeno bude také pracoviště
dentální hygieny.
Nákladem 1,6 milionu korun byla vybavena ordinace stomatologickou soupravou.
multipulsním rentgenem a UB senzorem.
Přestože je nemocnice v soukromých rukách, nestaví se k ní macešsky ani Karlovarský kraj,
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kromě Sokolovské uhelné se i on podílí na finančním zajištění modernizace nemocnice a na
některých mzdových nákladech. Ze získaných prostředků z unijního Regionálního operačního
programu Severozápad ve výši téměř 200 milionů korun obdrží Nemocnice Sokolov 30% na
nákup vybavení.
Nová magnetická rezonance, pořízená nákladem 25 milionů korun, pořídí během
pětiminutového vyšetření podstatně podrobnější údaje o pacientovi.Využívána bude zejména
pro vyšetření neurologická, ortopedická a cévní. Na instalaci několikatunového přístroje
musel být použit jeřáb.
Mezi odděleními opět zazářila koncem roku ortopedie. 14. listopadu zde proběhla jako
republikový unikát operace nového typu endoprotézy hlezenního kloubu, která využívá tzv.
nanotechnologické metody mikronástřiku titaniunitridu. Může tak docházet k léčbě i těch
pacientů, kteří jsou alergičtí na kovy. Operaci předcházelo náročné školení primáře Oldřicha
Vastla ve švýcarském Curychu.
Během roku proběhla přestavba pavilonu F na moderní stravovací provoz. Akce bude
dokončena v lednu příštího roku. Vznikají zde nové šatny pro zaměstnance, sklady, objekt
získal novou střechu a fasádu.. Po dokončení se vrátí zpět všichni zaměstnanci. Během
rekonstrukce připravovali jídla v centrální vyvařovně firmy Sokorest ve Vintířově.
Velkým nedostakem sokolovské nemocnice je parkování. Tuto problematiku vyřeší
nový projekt - výstavba parkovacího domu.Bude zde vybudován dvoupodlažní objekt se
stáními pro 170 aut, umístěný pod pavilony A a B. Na projektu se finančně podílí
Sokolovská uhelná zhruba 45 miliony korun.
Od 1. prosince dochází ke zvýšení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici.
Činí sto korun denně a měl by rovněž přispět ke zkvalitnění služeb pro pacienty.
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
Po několika měsíčním působení odchází z postu generálního ředitele KKN v pořadí
již pátý ředitel, právník Zdeněk Horák. Do čela nemocnice byl dosazen krajskými radními
z vládnoucí koalice ČSSD a KSČM. Sice odchází na vlastní žádost, ale s plnou podporou
představitelů kraje, protože za jeho působení došlo v nemocnici k řadě problémů. Nebyly
dokončeny veřejné zakázky, případně nebyly správně zrealizovány z prostředků evropských
dotací. Jedná se o nákupy magnetické rezonance, zdravotnických přístrojů a lůžkových kompletů.
V září nastupuje do funkce předsedy představenstva Karlovarské krajské nemocnice a
zároveň je jmenován generálním ředitelem Luděk Nečesaný z Liberce, který s sebou přivádí
šestičlenný tým.
Nejzávažnějším úkolem pro tento krizový management je vyvést nemocnici z dlouholetých
ztrát, dokončení výběrových řízení a dostavba pavilonu akutní mediciny.
Sociální odbor sokolovské radnice i v letošním roce zorganizoval na ploše náměstí
Budovatelů Odpoledne pro sociální služby. Byly zde prezentovány služby neziskových
organizací, které mohou pomoci řešit obtížnou sociální situaci. Představilo se již tradičně
Chráněné bydlení, Zdraposo, TyfloCentrum, Český červený kříž.
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V červenci začala v Sokolově přípravná fáze projektů , jejímž cílem je začleňování zejména
romských obyvatel pod dikcí Agentury pro sociální začlenění Úřadu vlády ČR.
Během dvou let by v Sokolově mělo vzniknout nízkoprahové centrum pro děti a mládež.
Radnice by pro toto zařízení uvolnila jeden z pavilonů čtvrté základní školy, která končí
s výukou. Podmínkou však je přidělení dotace na pokrytí nákladů na zřízení a provoz
tohoto centra.
O začlenění romské komunity se snaží také organizace Člověk v tísni. Za pomoci Městské
policie bylo zorganizováno na radnici setkání představitelů nevládních organizací, romských
občanů, policie a města. Všichni se shodli na tom, že je nutné věnovat pozornost vzdělávání
romské mládeže a přilákat je k volnočasovým aktivitám.Terenní pracovní poradce Štefan
Gabčo pozval na jednání také asistenty prevence z Děčína, kde projekt začlenění již probíhá.
Senioři ze sokolovského klubu Háječek pod vedením správce klubu Juraje Zubky pravidelně
organizují setkání v klubu s debatami na různá témata, setkávají se pravidelně každou neděli
v restauraci U Kláštera při hudbě s tancem. Kromě zábavy navštěvují relaxační cvičení, které
pro ně organizuje Svaz postižených civilizačními chorobami a zapojili se i do akcí, které
organizuje Městská policie a Policie ČR v rámci prevence pro seniory
Město Sokolov převedlo poslední dva byty ze slíbených osmi do správy občanského sdružení
Dolmen. Byty jsou určeny pro chráněné bydlení klientů ze sociálního ústavu Sokolík.
Financování tohoto bydlení finančně zajišťuje Krajský úřad z evropských fondů v rámci
projektu na sociální integraci osob zdravotně postižených a služeb s tím spojených.
Občanské sdružení Chráněné bydlení získalo v letošním roce z Konta Bariéry prostorný
automobil pro přepravu handicapovaných osob. Radou Konta Bariéry bylo Chráněné bydlení
vybráno spolu s dalšími 15 organizacemi pečujícími o postižené klienty. Vozidlo se bude
jmenovat Tulák, prostředky na jeho pořízení byly získány výnosem z prodeje výrobků
v prodejnách Globus, označených logem Cesty k lidem.
I v tomto roce zaplnili návštěvníci do posledního místa sokolovský klášter při tradičním
šestnáctém Adventním večeru Chráněného bydlení Sokolov. Výtěžek večera pomohl
zpříjemnit vánoční svátky klientům zařízení
S vážnými problémy se potýká Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr, působící
v Chráněném bydlení. Podpora jeho financování končí v příštím roce, město zřejmě nebude
mít dostatek finančních prostředků na zajištění provozu z rozpočtu města.
Vícepremiérka a předsedkyně legislativní rady vlády Karolína Peake při své návštěvě centra
přislíbila iniciovat změnu legislativy pro financování takovýchto zařízení.
Sokolovské Občanské sdružení Střípky získalo 50 tis. korun z výnosu akce Dny pozemního
vojska - Bahna 2011, které se konaly ve výcvikovém prostoru nedaleko Strašic na
Rokycansku. Ředitelka sdružení Renata Oulehlová použije tento dar na zhotovení webových
stránek sdružení, dále chce zakoupit antidekubitní podložky a jiné pomůcky pro nemohoucí.
Pro nemocnici v Sokolově zajišťuje sdružení Střípky léčbu canisterapií se třemi knírači.
Střípky začaly spolupracovat s kynology z Březové a budou pro své návštěvy u nemocných
využívat i větší plemena psů.
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Obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi uspěla se svým projektem zřízení kozí
zahrádky u Nadačního fondu ČR. Díky finančnímu příspěvku si na Šenvertě pronajala
společnost od města zahrádku, kde bude chovat 2 kozy, ale také slepice a králíky a pěstovat
dle zájmu seniorů a matek s dětmi z azylových domů květiny a zeleninu. Zároveň se
zahrádka stane místem, kde budou moci být provozovány i jiné volnočasové aktivity nejen
klientů společnosti Pomoc v nouzi.
Z příspěvku města a firmy Kontakt si společnost letos pořídila jako předčasný vánoční dárek
automobil, který řediteli o.p.s. Robertu Pisárovi předal ředitel firmy Kontakt Pavel Černý.
Nový automobil společnosti velmi usnadní dostupnost klientů.
Velký úspěch měla přednáška, kterou pro nevidomé a ostatní zrakově postižené
zorganizovalo sokolovské středisko TyfloCentra. Na téma Tajemné pověsti našeho kraje
přednášel Petr Rojík, zpestřením bylo hudební vystoupení nevidomé Nikolky Bukociové
z Lokte.
Ulice Sokolova nově brázdí se svým páníčkem, panem Krajčovičem, fenka Dorinka,
labradorka vycvičená v pražském Středisku výcviku vodících psů. Nevidomý pan Krajčovič
získal fenku díky rychlé pomoci sociálního odboru MěÚ Sokolov. Náklady ve výši 200 tis.
korun za výcvik hradil v plné výši stát.
Pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým si klade za cíl sbírka Světluška, kterou
v ulicích města pořádal Nadační fond Českého rozhlasu. Výběru peněz se tentokrát
v devátém ročníku sbírky ujaly studentky Gymnázia Sokolov.
Studentky ISŠTE Sokolov zase pomohly zajistit sbírku Jaro s Píšťalkou, jejíž výtěžek je
určen na nákup pomůcek pro ty, kdo svůj handicap získali při různých úrazech.
Na pobočce Centra pro zdravotně postižené v Sokolově lze od druhé poloviny roku získat
euroklíč k univerzálním zámkům na toaletách po celé republice. Klíč si lze zakoupit, nebo
také zapůjčit. Mohou ho využívat matky s dětmi a občané s handicapem.
Silvestrovské a novoroční bohoslužby proběhly ve všech farnostech Sokolova. Sváteční
slova zazněla v evangelickém kostele na nábřeží Petra Bezruče, v římskokatolickém kostele
sv. Jakuba na Starém náměstí. Veřejnost pozvala i fara církve československo husitské v ulici
Obce Ležáky.
Husitská církev jako druhá v republice pod vedením místního faráře Lukáše Bujny založila
novou meditační skupinu, která se schází každý pátek odpoledne na místní faře této církve.
V rámci svých terenních programů zavítala mezi návštěvníky rockového festivalu na
sokolovském městském koupališti organizace KOTEC, která zde zajistila devětasedmdesát
kontrolních odběrů na test viru HIV. Dobrou zprávou je, že ani jeden test nebyl pozitivní.
Humanitární organizace ADRA prostřednictvím zdravotní záchranné služby v Sokolově
pořádá sbírku starých autolékárniček. Zdravotnický materiál bude použit zčásti v Keni jako
humanitární pomoc a zčásti bude sloužit při školeních a výcviku záchranných složek v naší
zemi.
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V listopadu byla zimní zahrada sokolovského zámku svědkem předávání Janského plaket.
Sešlo se zde celkem 74 bezpříspěvkových dárců. Plakety předala lékařka Transfúzní stanice
v Sokolově Zuzana Fialová.
Rodáci ze Slovenska žijící v Sokolově se opět koncem roku sešli v restauraci U Kláštera.
Podávány byly slovenské speciality, tj. zelná polévka, halušky, pirohy.

Prevence kriminality
Městská policie Sokolov
Městská policie v tomto roce prošla celou řadou změn. Kromě rozšíření počtu
strážníků bude mít Městská policie Sokolov novou domovenku, kterou budou na levém
rukávu uniformy označeni strážníci. Domovenku vytvořila ve spolupráci s odborem školství a
kultury společnost ProTebe live, je kulatá a svým pojetím se zcela liší od běžného označení
jiných policejních sborů.
Nově byla městská policie vybavena terenním vozidlem, které má nainstalovánu špičkovou
techniku, jako je například záznamové zařízení zvuku, tři kamery, defibrilátor. Řada zařízení
je ještě v plánu, bude dokupováno průběžně dle možností rozpočtu.
S pomocí takovéto techniky bude moci policie zasahovat i v případě povodní či jiných
katastrof. Zvýšení počtu strážníků zahrnulo i jednoho strážníka, který bude sloužit v blízké
Březové. Město Březová uhradí městu Sokolov veškeré náklady na jeho činnost a vybavení.
Městská policie činnost podstatně zintenzivnila. V průběha léta byla např. v ulicích
města vidět skupina osob, kteří prováděli úklid. Tyto dělníky na úklid si kdokoliv mohl
objednat právě u městské policie na úklid veřejného prostranství .
Pro zlepšení komunikace s městskou policií, případně pro vhození nalezených dokladů,
peněženek nebo klíčů bylo zřízeno devět infoschránek.
Podstatně se rozšířila informovanost občanů o aktivitách a zjištěních policie prostřednictvím
webu. Zlepšila se i kontrola pejskařů v ranních hodinách, dokonce jsou strážníci vidět
v ulicích i o víkendech. U chronicky lajdáckých majitelů psů tyto kontroly přinesly zlepšení
jejich chování.
Strážníci se zaměřili také na neukázněné cyklisty. V prvé fázi na páteřní cyklostezce Sokolov
- Kynšperk postavili preventivní stan a spolu s pracovníky BESIPu zde informovali cyklisty
o bezpečnosti pohybu po cyklostezkách a rozdávali preventivní doplňky na kola. Příznivé
bylo zjištění, že všechny děti již jezdí v přilbách. V tomto úseku nebyl problém s alkoholem,
avšak i touto problematikou se na cyklostezkách v průběhu léta strážníci zabývali.
Ve spolupráci s dobrovolníky městští strážníci za pomoci detektoru zkontrolovali všechna
dětská hřiště. Důvodem bylo vyloučení přítomnosti injekčních jehel a nežádoucích kovových
předmětů, kterými by se děti mohly zranit.
Městská policie provedla několik kondičních jízd po Sokolově, jejichž cílem bylo zajištění
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průjezdnosti ulic v případě zásahu složek IZS. Jejich akce a hlavně nekompromisní přístup
strážníků k řidičům, kteří svým neukázněným parkováním bránili průjezdnosti ulice, přinesla
ovoce. Situace se podstatně zlepšila.
Velkou akcí konanou v rámci prevence kriminality byla 2. Krajská konference
prevence kriminality.
Zástupci kraje do zasedací místnosti Městského úřadu v Sokolově pozvali představitele
ministerstev vnitra, školství, měst a obcí, policisty, sociální pracovníky a pedagogy.
Předmětem jednání bylo sociální vyloučení a s ním související kriminalita a její prevence,
úroveň vzdělanosti romských dětí, volnočasové aktivity. Byly představeny projekty
orientované na seniory a jejich bezpečnost, řešila se také prevence na školách a domácí násilí.
Podařilo se uskutečnit společné jednání veřejnosti s policií, jehož se tentokrát
zúčastnili Romové v hojném počtu. Zúčastnili se také tři asistenti prevence kriminality
z Městské policie Děčín, jejichž zástupce vyzval přítomné, aby se do prevence zapojili ihned
a nečekali, až jim činnost někdo zorganizuje.
Také město Sokolov rozhodlo, že se v ulicích města v příštím roce objeví romské hlídky asistenti prevence kriminality, kteří budou dohlížet na pořádek v Sokolově, zejména v oblasti
u nádraží, u kinokavárny Alfa a na sídlišti Michal.
Oddělení prevence kriminality při sokolovské městské policii organizuje velké množství
akcí. Kromě péče o seniory se díky městské policii do škol dostal projekt Nenech se spoutat,
který měl na školách velký ohlas. Úspěch měla i soutěž druhých tříd základních škol, při níž
děti vyplňovaly prázdninový zápisník.
V červnu mělo velký úspěch setkání nejlepšího třídního kolektivu se strážníky, kterého se
zúčastnili také psovodi z vězeňské služby a sokolník z Drosery Bublava, který předvedl
sokolici, která je v adopci města Sokolov a je zároveň jeho maskotem.
Úspěch měla také akce, kterou uspořádala Městská policie Sokolov ve zdejším domě dětí a
mládeže pro děti z vyloučených lokalit. Pomohly také členky ČSŽ, hasiči a psovodi
z vězeňské služby.
Z trestných událostí
- k loupežnému přepadení došlo u benzinové čerpací stanice Robin Oil ve Vítězné ulici.
Zloděj zde přepadl čerpadlářku a získal lup v řádu tisíců korun. Zatím policii uniká.
- k sérii tří vloupání v těsném časovém sledu došlo v pobočce sázkové kanceláře na náměstí
Budovatelů, na nábřeží Petra Bezruče a v obchodu se zdravou výživou v ulici Petra
Bezruče. Opět došlo ke krádežím v řádu tisíců korun zatím neznámým pachatelem
- ke znásilnění sedmnáctileté dívky došlo u lomu Jiří. Dívka zde nasedla do auta, zřejmě
k pachateli z Ukrajiny nebo Ruska, který ji však neodvezl do Lomnice, kam měla stopem
namířeno, nýbrž ji pohlavně zneužil.
- na devět let odsoudil Krajský soud v Plzni střelce, který v březnu loňského roku zastřelil
na ulici Švabinského šestadvacetiletého řidiče asfaltovacího vozidla. Kromě toho musí
34letý Petr Wilfer rodině zastřeleného zaplatit přes půl milionu korun. Soud čin hodnotil
jako zabití, protože tomuto činu předcházelo fyzické a slovní napadání obviněného ze
strany poškozeného.
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- po devíti měsících pokračovalo u Okresního soudu v Sokolově líčení s učitelem Petrem
Vaníčkem, který měl údajně opakovaně zneužít nezletilého chlapce na akcích turistického
oddílu, který kantor vedl. Jednání bylo opět odročeno pro nepřítomnost znalce.
- neznámá zlodějka černé pleti okradla důvěřivého čtyřiasedmdesátiletého důchodce
z Hruškové. Při fingované kontrole elekroměru odcizila v domě dva mobily a celý důchod.
Důchodce, který jí předtím zaplatil ještě čtyři tisíce, v domě zvenku zamkla.
Kuriozitou je, že na základě odvysílání příběhu na TV Prima důchodce obdržel devět tisíc
korun od divačky z Liberecka, které se důchodce zželelo. Ale ví Bůh, jak to vlastně bylo!!
- odškodnění 2,1 milionu korun a doživotní rentu přiznal po pěti letech soud Richardu
Ducháčkovi, který nejapným žertem svého kolegy utrpěl těžký úraz s trvalými následky.
Viník, který tehdy tlakem vzduchu do konečníku způsobil potrhání střev a dalších vnitřních
orgánů tehdy u soudu obdržel dvouletý trest se sedmiměsíčním odkladem. Teprve po medializaci v televizi obdržel poškozený částečný invalidní důchod. Firmě , kde pachatel
pracoval, soud určil povinnost poškozeného odškodnit.
- pětadvacetiletý počítačový hacker ze Sokolova se prolomil do počítačové sítě Úřadu práce
v Sokolově a postupně si na svůj účet převedl 960 tisíc korun. Zatím je stíhán na svobodě,
hrozí mu až pětiletý trest.
- k brutálnímu napadení došlo v ulici Pionýrů. Po slovní potyčce mezi dvěma muži přiběhl
jednoho z nich bránit syn s mačetou v ruce. Při pronásledování způsobil protivníkovi
zranění na rameni a řeznou ránu na ruce. Přivolaní policisté ho po zadržení umístili do cely.
Byl obvinění z trestných činů těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečného
vyhrožování a jeho čin probíhá šetřením policie.
- mediálně známý je Sokolov také případem, který se stal v ulici Spartakiádní. Policie zde
musela evakuovat obyvatele dvaceti bytů, protože se v jednom z bytů našlo větší množství
nelegálně držených zbraní a munice. Policie se na byt padesátiletého muže zaměřila po
tísňovém volání na linku 158, kam bylo oznámeno nebezpečné vyhrožování přítelkyni.
Pro nedovolené ozbrojování muži hrozí až pětileté vězení.
Co se také stalo:
- ve sběrně druhotných surovin u areálu Bohémie byly nalezeny dva kusy dělostřeleckých
granátů z 2. světové války. Při akci zasahoval policejní pyrotechnik.
- zloděje, který na Sokolovsku vykrádal domy, chytili policisté pod vlivem alkoholu a
drog v kradeném autě. Na svědomí má krádeže v pěti rodinných domech se způsobenou
škodou za 223 tisíc korun.
- u sedmapadesátileté invalidní důchodkyně ze Sokolova policie zabavila přes pět tisíc
nelegálních kopií filmů. Za porušení autorských práv se způsobenou škodou 4,6 milionu
korun ženě hrozí až dvouleté vězení.
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- z pokladniček tří autobusů, zaparkovaných na autobusovém nádraží v Sokolově, odcizil
neznámý pachatel přes pět tisíc korun.
- pouhých pět dnů se ze svého lupu radoval dvaadvacetiletý muž ze Sokolova. V Zámeckém
parku přepadl starší ženu a obral ji o kabelku, kde měla tisíc korun a mobil. Na základě
dobrého popisu byl po pěti dnech dopaden.
- leta přetrvává oblíbený hospodský sport - krádeže půllitrů. K nejžádanějším patří půllitry
s uchem. V restauraci Permon už z původní velké sady zbyl pouhý zbytek.
- i v letošním roce se kradlo kde co. Napřiklad z chat v okolí Sokolova zloději odnesli
agregáty, postele, sekery, zvon, obrazy, motorové pily a sekačky, společenské hry,
chemický
záchod. Předmětem krádeže bylo také jedno pivo, jindy tři čokolády. Stále zajímavým
artiklem zůstávají kabely. Dlouhou dobu v Sokolově řádili sklepní démoni. Nakonec se
z nich vyklubala sedmatřicetiletá žena se svým druhem, kteří ze sklepů odnesli věci za více
než šest tisíc korun.
Hitem letošního roku se stali falešní kominíci a sčítací komisaři. Důvěřiví a nepoučitelní
občané se vždy najdou!!

Zajímavé sportovní události
Za účasti nejvýznamnějších představitelů našeho regionu proběhl v březnu letošní
ročník galavečera Nejúspěšnější sportovec roku. Politici, podnikatelé, sportovní
funkcionáři, ti všichni přišli předat ceny nejlepším sportovcům ve vyhlášených devíti
kategoriích.
Ze sokolovských mládežnických sportovců ocenění převzal karatista Tomáš Šajánek,
sportovní střelkyně Jana Lorencová, basketbalista Jiří Stariat, fotbalista Lukáš Janovský.
Z kolektivů volejbalistky 7. třídy a fotbaloví dorostenci. Z veteránů westernový střelec
Miroslav Veselý, cyklista Ludvík Killinger, vzpěrač Mgr. Miroslav Kubinec. Zvláštní cenu
získal šéftrenér fotbalové mládeže Mgr. Tomáš Provazník, profiboxer Michal Bilak,
basketbalistka Alena Hanušová. Sportovní hvězdou Sokolovského Deníku se stali fotbalisté
A-týmu FK Baník Sokolov. Mezi trenéry za Sokolova uspěl střelec Petr Tarant,
v kolektivech oddíl florbalu. Nejlepšími dospělými sportovci byli kixboxerka Bohuslava
Hakim Procházka, ultramarathonistka Dagmar Hůrková, fotbalista David Vaněček.
Celkovou nejúspěšnější sportovkyní se stala běžkyně Ivana Sekyrová.
Také v anketě Nejlepší sportovci Karlovarského kraje se objevila jména sokolovských sportovců. Ocenění získala střelkyně Jana Lorencová, sokolovský oddíl vzpírání,
vzpěrač Mgr. Miroslav Kubinec, cyklista Ludvík Killinger.
Velký úspěch měl druhý ročník mezinárodních her Bavíme se sportem. Celý víkend
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sportovnímu klání, dětskému dni i kulturnímu programu přálo počasí.
Proběhl mezinárodní fotbalový turnaj veteránů, turnaj v nohejbalu, tenisový turnaj v mixu,
cyklistický prolog na 45 kilometrů.
V průběhu dětského dne se nejprve děti pobavily pohádkou, pak absolvovaly různé soutěže se
sladkými odměnami. V kulturním programu se představily čtyři kapely.
Byla vydána nová cyklistická mapa Karlovarského kraje, která je k dostání
ve všech infocentrech regionu. Karlovarský kraj ji vydal v nákladu šesti tisíc kusů.
Hokejisté Baníku se v sezoně 2010/2011 umístili na 10. místě s počtem 31 bodů. ve
25i prohraných a 11i vyhraných zápasech inkasovali 185 a vstřelili 118 branek. Byla to prý
nepovedená sezona.
Svoji minutu slávy si užila stará garda hokejistů Sokolova, když obsadila 5. místo
na turnaji v Auronzo di Cadore v Itálii. Příští ročník by naši hokejisté chtěli uskutečnit
v Sokolově. Účast přislíbili Italové, Holanďané, Němci. Snem sokolováků je účast
internacionálů České republiky.
Dobrou zprávou je skutečnost, že máme i ženy - hokejistky. Eva Schildhabelová, Jana Pöpperlová, Sybila Zajacová a Zuzana Radostová působí v karlovarském týmu.
Tradičně již v lednu proběhl Zimní fotbalový turnaj Správy sportovních zařízení
na umělé trávě.
V Sokolově se odehrálo finále okresního kola McDonald´s cupu za účasti 21 škol
v kategorii 1. až 3. tříd a 17 škol v kategorii 4. a 5. tříd. Na umělé trávě v kategorii A zvítězila
ZŠ B. Němcové před mužstvem pořádající ZŠ Pionýrů. Tato škola zvítězila v kategorii B.
Již 9. ročníku fotbalového turnaje seniorů ve Schwandorfu se zúčastnila ze Sokolova dvě
družstva - výběr města Sokolova a družstvo seniorů FK Baník Sokolov. Osm družstev se
utkalo ve dvou skupinách. V obou dominovali naši reprezentanti.
Také fotbalové přípravky Baníku slavily úspěch. Na Sommer Cupu ve Schwandorfu se
radovaly z celkového vítězství.
Při sledování sportovního dění v Sokolově jsem zjistila, že mé vědomosti jsou "mimo mísu",
jak by řekla dnešní mládež. Až do letošního roku jsem vůbec netušila, že existuje také:
plážový fotbal (beachsoccer) - historicky první mistrovství ČR žen proběhlo za účasti osmi
týmů na koupališti Michal
vodní fotbal - novým mistrem ČR se stal mladý tým Sporting Sokolov. Mistrovství mužů
proběhlo rovněž na koupališti Michal pod názvem Coca Cola cup.
Nové beachsoccerové hřiště s mezinárodními parametry na koupališti Michal v Sokolově,
nově vybudované právě pro výše uvedené soutěže, bylo svědkem také 14. ročníku
nejprestiznějšího amatérského turnaje Copa Cabana.
Zápasů fotbalistu FK Baník Sokolov se jako diváci pravidelně zúčastňují klienti Domova pro
osoby se zdravotním postižením Sokolík. Na oplátku k nim přišli zástupci klubu na besedu,
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která ohromila upřímnou a srdečnou atmosférou. Pro klienty bylo setkání zpestřením jejich
pobytu v domově.
Úspěšná byla letos sezona sokolovských vzpěračů. Muži obsadili v první lize celkové
druhé místo. Zasloužili se o něj svými výkony vzpěrači Libor Wälzer, Lukáš Cibulka, Jan
Karfiol, Michal Michalíček, Emil Balogh, Richard Tkács a náhradníci Jiří Sliška a Jaroslav
Hlaváček. Nelze opomenout zásluhy trenéra Pavla Ivaniče a Vlasty Klímka, stejně jako
maséra Jana Papaie.
Výborně si vedli také starší žáci, kteří v družstvech obsadili rovněž stříbrnou příčku.
Kuriozitou byla účast dívky v klučičí sestavě, Terezy Svatochové a náhradnice Adriany
Pačanové. Družstvo starších žáků dále reprezentovali Radek Kolaj, Jan Kounovský, Pavel
Smatana a Ladislav Brett.
Slabší byli letos junioři, kteří pro svoji slabou formu ani neodcestovali na republikové finále.
Smutné je, že z finančních důvodů neodcestoval na světový šampionát na Kypru 72letý
veteránský mistr světa Miroslav Kubinec a rovněž tak i čerstvý mistr republiky František
Honzajk.
Boxerské centrum přislíbil v Sokolově otevřít profi boxer Michal Bilak, který
ukončil svoji profi dráhu. Patřil mezi tři boxery, kteří získali v zahraničí profesionální
smlouvu a pyšní se titulem mezinárodního šampiona WBF.
Mezi úspěšné borce na turnajích patřili v tomto roce sokolovští boxeři Baníku Sokolov
Václav Hejda, Petr Arkenberg, Tomáš Skalický, Viktor Blahó, René Hejda, Luděk Slezák.
Na Mistrovství Evropy Masters v silniční cyklistice si v kategorii M6 dojel pro titul
mistra Evropy Ludvík Killinger z Cyklo Team Killi. Jak senior, tak i junior Killingerové se
v podstatě ze všech závodů vraceli s vavříny, se získanými poháry by si po skončení závodní
činnosti mohli otevřít obchod.
Možná, že je jednou budou následovat mladí cyklisté, kteří se zúčastnili krajského kola
soutěže mladých cyklistů na hřišti sokolovského Domu dětí a mládeže. Letošní ročník se
konal pod záštitou Karlovarského kraje a Krajského ředitelství Policiie ČR a zúčastnili se ho
zástupci téměř šedesáti základních škol z celého kraje.
Sokolovská sportovkyně Lenka Strolená vyměnila atletiku a basketbal za extrémní
sjezdy na horských kolech. Je vícemistryní ČR z roku 2008, v Českém poháru obsadila třetí
místo, v roce 2009 pak stříbrnou příčku. V roce 2010 téměř všechny místní závody vyhrála.
Koncem ledna proběhl v sokolovském bazénu již 7. ročník Novoročních plaveckých
závodů. Zúčastnilo se ho 110 plavců, mládeže ročníků narození 1991 - 2005 ze Sokolova,
Schwandorfu a Dachelhofenu. Závodům kralovali domácí plavci z TJ Baník Sokolov. Získali
132 medailí, z toho 75 zlatých. Nejúspěšnější byly Sarah Kastlová, Tereza Sekyrová, Jakub
Krček, Martin Karban, David Čepelák, Barbara Sobotková. Tito plavci a plavkyně, ale ještě
řada dalších v průběhu roku získávali medaile na závodech.
První dvě jmenovaná děvčata dosáhla nejlepších výkonů na devátém měření sil spřátelených
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měst Sokolova a Schwandorfu, kam z plaveckého oddílu Baník Sokolov vycestovalo 39
plavců všech věkových kategorií.
Plavecké závody jsou mezi dětmi populární. 11. ročníku okresní soutěže základních škol O
nejlepšího plavce 3. tříd okresu Sokolov se zúčastnilo 50 dětí . Soutěže mateřských škol Malý
plavec se zúčastnilo 58 dětí. Obě akce proběhly pod vedením plavecké školy při TJ Baník.
Největší sportovní akce určená lidem se zdravotním postižením POHÁREK se letos konal
už podesáté. Tento ročník proběhl pod záštitou legendárního žokeje Josefa Váni. Dopolední
blok proběhl v sokolovském bazénu, odpolední v lázeňském hotelu Thermal v Karlových
Varech. Přijelo opět přes sto závodnků, atmosféra při závodech byla úžasná.
Mistrovství ČR vodních záchranářů ČČK kategorie mládež se zúčastnilo neuvěřitelných
172 plavců ze čtrnácti místních skupin z celé republiky a německého Marktredwitz.
Vodní záchranná služba má zásluhu na konání extrémního závodu Bahňák 2011, který
proběhl v prostoru Jižního lomu v Sokolově. Na přípravě této náročné tratě se podíleli
dobrovolníci z řad příslušníků HZS, Policie ČR , Vodní záchranné služby a dobrovolných
hasičů z okolí Sokolova. Závodu se pak zúčastnila kromě členů výše uvedených organizací
řada občanů. Pro děti byla připravena zjednodušená trať. Bahňák se těšil velkému zájmu
soutěžících i přihlížejících.
Mezi plavce se vrátil dvaačtyřicetiletý Richard Kamas, který v Kanadě vybojoval mezi
světovými amatéry v dálkovém plavání druhé místo.Na III. zimním mezinárodním
mistrovství ČR ve Vysokém Mýtě získal na tříkilometrové trati 1. místo.
U královny sportu, atletiky, se situace vyvíjela stejně, jako v předchozím roce.
Běžkyně Ivana Sekyrová kralovala všem závodům a posbírala všechny možné tituly.
O jejích úspěších by se dala napsat óda.
Vévodila Novoročnímu běhu na Svatošské skály,vyhrála Štěpánský běh ve Františkových
lázních, na 35. ročníku Zimního běhu Bezručovým údolím v Chomutově nenašla
konkurentku. Excelovala na 22. ročníku silničního běhu Počerady - Louny, vytvořila svůj
osobní rekord na pražském půlmaratonu, zvítězila ve 12. ročníku Běhu na Jahodník, bronzová
byla při Experimentálním samostatném mistrovství ČR na 10 000 metrů, excelovala v Běhu
kolem Unhoště , zvítězila v 9. ročníku Zimního běžeckého poháru v Kadani.
Obhájila svůj loňský titul mistryně republiky na jubilejním 115. ročníku Běchovic. Obhájila
své prvenství na Mistrovství ČR v běhu do vrchu v Jánských Lázních. Soupeřku opět nenašla
na tradičním Svatováclavském běhu ve Františkových Lázních, byla nejrychlejší ženou
v unikátním běhu do schodů v závodě Open při běhu do 10. patra budovy City Empiria na
Pankráci.
Jejím snem však zůstává účast na olympiádě v Londýně, kde by chtěla běžet maratón.
Přiznala se k tomu při přebírání finančního ocenění, předávaného jí hejtmanem
Karlovarského kraje.
V Lize běžců se dobře umístil Pavel Procházka a Jan Sokol z AK Sokolov, Jiří Hůrka
z Ultrasportu Sokolov. Úspěšní byli v kategorii nad 50 let Pavel Kriegr a Petr Szász. Mezi
ženami pochopitelně Ivana Sekyrová
Bojové sporty:
- karatisté ze Shodokanu na mistrovství ČR v karate získali přivezli 5 medailí. Nejúspěšnější byla karatistka Tereza Jůnová.
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Na Velké ceně Prahy se sedmičlenné družstvo nominovala na mistrovství světa. Mistrovství
se letos konalo v Liberci, Jiří Jirásek si zde vybojoval titul světového šampióna, družstvo ve
složení Jirásek, Krhun a Vrabec získalo stříbro.
- Kamikaze Karate Do Sokolov pořádal v Sokolově Sněžný pohár - finále celoroční ligy
kumite Shinkyokushin karate mládeže.Úřadujícími mistry ČR se stali Jiří Žofčín mladší, Jiří
Škarda a Patricie Čudanová.
Nejúspěšnějším týmem turnaje ve futsalu se stal ziskem 21 bodů sokolovský
futsalový klub Technico. Úspěšní jsou také hráči futsaloového týmu Raptors Sokolov a
družstvo žáků 5. a 6. tříd 1. Základní školy v Sokolově
Sokolovský volejbal letos slaví 65 let činnosti. Při ohlédnutí za sezónou 2010/11
lze konstatovat, že sezóna byla zdařilá. Výsledkem je 3. místo v lize kadetek a 6. místo
v Přeboru starších žákyň. Volejbalovému klubu však chybí družstvo juniorek a po více jak
padesáti letech tým žen v krajském přeboru.
K 90. výročí českého volejbalu se uskutečnilo v červnu v MDK slavnostní zasedání OV ČVS.
Byli na něm oceněni významní funkcionáři, trenéři a rozhodčí regionu. Oceněna byla také
mužstva mužů a žen, která v okresních přeborech sezony 2010/11 vybojovala 1. - 3. místo.
Velké úsilí věnují představitelé volejbalu v Sokolově náboru dětí. Líhní mladých talentů je
také akce Sokofest. Jednodenní barevný minivolejbal probíhá ve dvou barvách. Žlutý v hale
Jiskra, červený v hale ISŠTE pod patronací VSK Baník Sokolov a VSK ISŠTE Sokolov.
Soutěže se zúčastnilo celkem 70 dětí, soutěžilo celkem 34 dvojčlenných družstev.
Basketbalový klub Sokolov dal znovu po letech dohromady ženské družstvo.
Přestože se některé hráčky vrátily po dlouholeté odmlce, v prvním zápase oblastního přeboru
žen zvítězily, což bylo velkým povzbuzením pro jejich další činnost.
Ženy Basketbalového centra mládeže Sokolov obsadily 8. místo v letošním ročníku druhé
ligy , což jim zaručuje účast v příštím ročníku této soutěže.
Ve 3. ročníku WITTE Beach Cupu v plážovém volejbale zvítězilo kvarteto Funky
Pink z 1. Základní školy Sokolov, 3. místo obsadil tým Jsem blbec z téže školy.
Krasobruslařský oddíl TJ Baník slavil úspěchy na tradičních závodech Chebský
Špalíček, odkud přivezl dvě medaile. Zlatou získala mladá naděje Dominika Pýchová, stříbro
Adriana Dobroňová z přípravky. Ta byla bronzová na soutěži Tachovský pohár, kde velkým
překvapením byla nejmladší účastnice Tereza Čtvrtečková. Stálicemi soutěží jsou Dominika
Pýchová a Jaroslava Francisková.
Řadu soutěží zorganizovali a také se v nich úspěšně umístili sokolovští orientační
běžci. Populární je např. přespolní běh Vítězný únor, tradiční jsou již závody Štít města
Sokolova. Ten byl letos jediným závodem v ČR v disciplíně dlouhé trati. Z domácích
závodníků si druhé místo vyběhal mladší žák Jan Hejduk. Na liniové trati druhé místo obsadil
Toník Kábrt a Olda Kohoutek byl třetí. Elitní závodníci se nezúčastnili pro znalost terénu a
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povinosti pořadatelů. Zato v největších mezinárodních závodech Bohemia 2011 si Karel
Rambousek doběhl těsně pod bednu vítězů, když obsadil pěkné čtvrté místo. Špatně neběžela
ani Monika Procházková, Katka Rambousková a Tereza Purschová. Sourozenci Karel a
Kateřina Rambouskovi obsadili stříbrné posty v přeboru na krátké trati v lesích u Plas. Ve
svých kategoriích zde zvítězil Karel Pilař a Monika Procházková. Zajistili si tak přímý
postup na mistrovství ČR. Karel Rambousek zvítězil také při posledním závodě oblastních
přeborníků v Nejdku. Stříbrnou medaili zde získal sokolovský veterán Dieter Schimm.
Také sokolovský golf o sobě dává vědět. Odehrálo se zde národní mistrovství ČR na
jamky, na němž se představili nejlepší amatérští golfisté z celé republiky. Pod záštitou města
Sokolova zde proběhl první ročník golfového turnaje Sokolovská 18KA, který je pořádán pro
registrované hráče golfu, ale je zvána i veřejnost, protože v průběhu turnaje proběhla golfová
akademie pod vedením profesionálních trenérů.
Již podruhé zde proběhl třídenní turnaj profesionálů PGA Czech Masters .
13. ročník šachového turnaje O putovní pohár proběhl v zasedacím sále CHZ
Sokolov Momentive, a.s. Bojovalo zde 34 šachových nadějí z Ústeckého, Plzeňského a
Karlovarského kraje. Třetí místo obsadil Zdeněk Lipták z domácího Baníku Sokolov.
Do desátého místa se umístili další čtyři sokolovští borci.
Za finanční podpory města se uskutečnil již třetí ročník mezinárodních závodů
v gymnastice Sokolovská kladinka. Sokolovské gymnastky Veronika Diosegi a Kateřina
Lisá skončily těsně pod bednou.
Střelecký klub uspořádal týdenní soustředění pro mládež sokolovského a chebského
okresu, uspořádal Pohár talentované mládeže v pistolových a puškových disciplinách,
Memoriál Františka Taranta staršího v malorážkové pušce.
Ze světového poháru v kvadriatlonu si přivezl Václav Sobotka z oddílu TRI ČEKO
Sokolov bronz, v rámci mistrovství ČR vystoupal na místo nejvyšší.
V restauraci Golf Clubu Sokolov proběhl ligový turnaj kategorie MAJOR v
míchaném licitovaném mariáši. Turnaj je součástí nejvyšší mariášové české soutěže - Staré
myslivecké Národní ligy licitovaného mariáše.
Oddíl stolního tenisu Baník Sokolov uspořádal okresní kolo Poháru Karlovarského
krajského svazu stolního tenisu mužů. Ze čtrnácti účastníků sokolovský Paprštein obsadil
druhé místo, Choděra 4. místo, Wildhaber obsadil desátou příčku.
Na závěr ze sportu uvádím mimořádnou akci. Před restaurací Maska Pub vyrostla 22.
ledna rampa z lešení, ze které borci na lyžích a snowboardech předváděli exhibici.
Jako odrazový můstek sloužila obří hromada sněhu, který sem byl dovezen nákladními auty
z okolních hor, protože sněhu ve městě nebylo vidno. Atmosféru této freestyle akce
dokreslila hudební show. Akce vzbudila u kolemjdoucích velký zájem.
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Partnerské vztahy
Partnerské vztahy s německými městy Saalfeld a Schwandorf v plném rozsahu
koordinuje komise rady města pro vnější vztahy a cestovní ruch. Hned počátkem roku byl
schválen plán akcí s jednotlivými městy. Celkem je naplánováno 27 společných akcí, kterých
se ve většině případů společně zúčastní všechna tři spřátelená města. Kromě toho však
proběhne řada akcí, které si organizují buď školy, zájmová sdružení, nebo kluby. Pravidelně
si např. akce organizuje Klub seniorů Slaměnka, Městská knihovna Sokolov a téměř všechny
mateřské, základní a střední školy ve městě.
Jednou z nejpopulárnějších akcí byl letošní již devátý ročník štafetového Běhu
přátelství. Odstartován byl 27. července na náměstí partnerského města Schwandorf, cíl byl
v areálu Bohemie v Sokolově.
Zdoláno bylo 150 km, z toho na území ČR 93 km. Místem setkání byl hraniční přechod
Železná/Tillyschanz.
Město Sokolov reprezentovalo 45 běžců z 12 sokolovských sportovních oddílů, Městské
policie, Policie ČR a Sboru dobrovolných hasičů, kteří se na trati vystřídali od hraničního
přechodu do cíle mezi 11. a 20. hodinou.
Běh byl dobře zabezpečen i po stránce zdravotní, byla zajištěna přeprava neběžících. Na
závěr obdržel každý z účastníků pamětní list, proběhlo posezení s občerstvením pro všechny
zúčastněné.

Zaměstnanost, zaměstnavatelé
Sokolovská uhelná, a.s.
I nadále zůstává akciová společnost Sokolovská uhelná nejvýznamnějším
zaměstnavatelem regionu. Do letošního roku vstupuje s cca 4 400 zaměstnanci a i přes
skutečnost, že nebylo poprvé v historii provedeno zvýšení mezd a platy zůstaly na úrovni
roku 2010, pohyboval se průměrný plat vysoko nad celostátním průměrem. Byly také
vyplaceny dvě mimořádné odměny nad rámec kolektivní smlouvy a i ty se pohybovaly na
úrovni průměrné mzdy.
Vedení společnosti dodrželo svůj slib preference zaměstnanosti, sloučení divizí Družba a Jiří
proběhlo bez výpovědí zaměstnanců. K jejich poklesu bude v příštím období docházet, ale jen
v případě odchodu do důchodu či z vlastní vůle. I přes stop v nabírání nových zaměstnanců
Sokolovská uhelná učinila jednu výjimku. Přijímáni jsou učni ze sokolovské ISŠTE. V roce
2010 jich zde našlo uplatnění 20 a budou přijímáni každoročně..
Vznikla nová divize Těžba, která má asi 2 000 zaměstnanců. Po ukončení těžby skrývky
koncem roku 2010 bylo ještě z Družby vytěženo kolem 830 tisíc tun uhlí. Dalších přes
7 milionů tun se vytěžilo v letošním roce v sousedním lomu Jiří.
Po dlouhých 122 letech se 31. 8. 2011v lomu Družba zastavilo dobývání uhlí zcela.
V omezeném měřítku zde bude až do roku 2015 probíhat těžba skrývky, část zaměstnanců
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zde bude i nadále zajišťovat přípravy a transport velkostrojů na určené místo, likvidovat
pásovou přepravu, zajišťovat odčerpávání vody a mnoho dalších věcí.
Uhlí v lomu Družba bylo ekologičtější, než z dolu Jiří, obsahovalo necelé jedno procento
síry.
Nevýhodou těžby zde však bylo velké množství skrývky.
Něco z historie lomu: Lom Družba byl nástupcem dolu Kaiser. V roce 1889 zde byla
zahájena těžba hlubinným způsobem, od roku 1907 následovala těžba na povrchu. Hlubinná
těžba skončila v roce 1959. V roce 1921 lom získal název Konkordia, potom byl
přejmenován na
Truman, následovalo přejmenování na Svornost a nyní je již znám jako lom Družba.
Ta byla do svého zániku předposledním aktivním povrchovým lomem Sokolovské uhelné.
V roce 1991 zanikla hlubina Marie, v roce 1992 lom Boden, v roce 1994 lom Lomnice, rok
1998 znamenal zánik lomu Marie. Poslední velký lom Medard - Libík ukončil svoji činnost
v roce 2000. V roce 2004 skončila těžba v kamenolomu Dasnice.
Ukončením těžby uhlí v lomu Družba však nedochází k odpisu nevytěženého uhlí, kterého
zde v zemi leží ještě další miliony tun. Po roce 2016 proběhnou totiž přípravy pro jejich
odtěžení.
Do budoucna je předpoklad, že v jediném lomu se bude objem těžby uhlí ročně pohybovat
max. do 6,5 milionů tun .
Protože vedení Sokolovské uhelné leží zaměstnanost v regionu na srdci, přemýšlí již nyní
o aktivitách po ukončení těžby. Uvažuje o provozu, který by se zabýval likvidací a
zpracováním komunálního odpadu. V úvahu také přichází zemědělská bioplynová stanice pro
využití plodin na zrekultivovaných pozemcích. Hovoří se také o variantě další těžby uhlí
vedle budoucího rekreačního střediska Medard, kde by došlo v průběhu cca tří let k dobrání
jednoho milionu tun uhlí.
Sokolovská uhelná získala v konkurenci dalších šesti nabídek pronájem městské teplofikace
města Chodov. Zvítězila nejnižší cenoua příslibem investice do zlepšení stavu teplofikace ve
výši až 65 milionů korun.
Pro rok 2012 Sokolovská uhelná plánuje opětné zvýšení platů zaměstnanců .
Nárůst bude představovat 544 korun, do sociálního fondu pak půjde 30 milionů, což opět
zajistí zaměstnancům řadu výhod.
Velká pozornost je věnována rekultivaci území. Na její zajištění bude v roce 2012 uvolněno
přibližně 61 milionů korun. Budou probíhat zejména lesnické práce a biologická rekultivace
na Smolnické výsypce, v oblasti jezera Medard či v místech bývalého kamenolomu
v Dasnicích.
Mimo to proběhnou práce hrazené Ministerstvem financí na výsypce Silvest a na
Podkrušnohorské výsypce, v oblasti bývalých lomů Medard - Libík a na Lítovské výsypce.
Na upravené výsypky budou přemístěny chráněné druhy obojživelníků a živočichů
Momentive Speciality Chemicals
Po úspěšném hospodářském výsledku roku 2010 se v tomto roce dostavil mírný útlum
trhu s výrobky této společnosti. Se svými cca 350 zaměstnanci však i nadále výsledek zůstává
na černých číslech.
Společnost ve svém výrobním programu preferuje produkci speciálních chemikálií a
materiálů.
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Chemikálie jsou z továrny odváženy v cisternách. Nemilou záležitostí se stal únik vysoce
nebezpečné chemikálie ze špatně uzavřeného ventilu cisterny. Hasiči prováděli likvidaci
skvrn na dvou místech ve městě. K ohrožení zdraví obyvatel města však nedošlo. Řidiče se
podařilo zastavit až u Odravy na rychlostní silnici R6.
SOTES, spol. s r. o. Sokolov
Od poloviny roku 2011 se ředitelem této společnosti stává bývalý místostarosta města
Sokolova, Ing. Jaromír Dvořák.
SOTES se v tomto roce měla dočkat zahájení stavby nového moderního zázemí. Opustí tak
třicet let staré stavební buňky, do nichž se v roce 1985 pracovníci přestěhovali z bývalých
kasáren.
Nová budova by měla sloužit všem zaměstnancům, budou zde šatny, sociální zázemí,
kanceláře, archiv. Město počítalo s investicí 50 milionů korun s tím, že 40% z této částky by
měla tvořit dotace. Pokud by však dotaci nezískalo, bude změněn projekt a dojde ke stavbě
v úspornější variantě z vlastních prostředků města.
A tak se také stalo. SOTES přišel s variantou vybudovat v režii města a SOTES úspornější
budovu nákladem 36 milionů korun. Se stavbou se však v letošním roce nezačalo, pouze byl
připraven pozemek, kde bude budova stát.
V letošním roce došlo k výraznému doplnění strojového vybavení této společnosti. Byly
zakoupeny mycí stroje, rotační sekačky a defibrilátor pro údržbu sportovních ploch. Celkem
byla valnou hromadou schválena na nákup částka 1,1 milionu korun.
Některé zajímavosti z podnikání ve městě
- v existenčním ohrožení se ocitla firma Krufin, která zaměstnává cca 80 zdravotně
postižených občanů. Důvodem byla pozdní platba devítikorunového penále a tím zařazení
této společnosti do seznamu dlužníků. Úřad práce v Sokolově pak musel této firmě
zastavit výplatu 1,5 milionového příspěvku od státu. Majitel firmy podal odvolání k MPSV.
- Velkopopovický kozel společně s Deníkem Sokolovska vyhlásili anketu o nejlepšího
fachmana Sokolovska. Vítězkou se stala květinářka Milena Slabochová, která se svými
dalšími dvěma pracovnicemi působí vedle občanského sdružení Zdraposo. Její poctivá
práce a řemeslný kumšt byly oceněny dodávkou piva na celý rok. Vítězka z této odměny
dala po celý jeden den ochutnat i svým zákazníkům
- Hospůdkou roku 2011 se stala Pivnice U smrků v Sokolově. Tuto anketu vyhlásil Deník
Sokolovska. Majitel pivnice Ivan Pajtaš prostřednictvím novin poděkoval svým hostům.
Ceny do této ankety dodala další úspěšná podnikatelská firma Lasting Sport a řada dalších.
V pivnici o tomto vítězství najdete certifikát.
- Již rok a půl působí na sídlišti v Sokolově, v bývalém protiatomovém krytu Muzeum
techniky. Jeho vlastník, Jiří Zubko, je nadšeným sběratelem. Po zvelebení interiéru byla
v poslední době obohacena expozice historických motocyklů a vznikla nová sekce - válečné
zbraně. Jak říká majitel, s exponáty si kupuje i práci, protože se věnuje i renovaci exponátů.
Naleznete je v sekci bydlení, řemesel, zemědělství. Rozhodně však nejde o byznys, je to
o velké zálibě.
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- Na starém mostě pro pěší v centru Sokolova najdete malý krámek, ve kterém prodává
železniční modely, stavebnice, poštovní známky, potřeby pro modelařinu podnikatel
Miroslav Sýkora.
Krámek má zajímavou podobu i historii. Pochází z 30. let minulého století, sloužil jako
cukrárna a kavárna, pak se zde vystřídalo květinářství, taxislužba, rychlé občerstvení,
trafika. Pan Sýkora zde působí od roku 1997. Služeb tohoto podnikatele využívají poslední
nadšenci z řad dětí z Domu dětí a mládeže, kde mají kroužek železniční modeláři, letečtí
modeláři z Lomnice a kolemjdoucí, kteří nevyužívají dnes tak rozšířené internetové nákupy.
Opět nelze mluvit o byznysu, ale o velké zálibě a fandovství.
- V této kapitole o zaměstnanosti se zmíním také o občanském sdružení ZDRAPOSO
Sokolov. I když se jedná o neziskovou organizaci, podporovanou Úřadem práce a Městem
Sokolov, má toto občanské sdružení zcela výjimečné postavení na trhu práce. Funguje
jako chráněná dílna, kde nachází své uplatnění přes třicet psychicky a fyzicky
handicapovaných občanů. Tito lidé vyžadují individuální přístup, procházejí pravidelnou
lékařskou kontrolou, jejich obvodní lékařka MUDr. Rundová za nimi pravidelně dochází
a dle jejich momentálního zdravotního stavu doporučuje stupeň jejich pracovního vytížení.
Provozní náklady zařízení jsou z velké části kryty finančními dotacemi od státu a ze sociálního fondu města. Vedení sdružení však dbá i na dosažení vlastní finanční účasti.
Prodej vlastních výrobků organizuje nejen přímo v prodejně v budově zařízení, ale pořádá
tzv. tématické prodejní maratony. Se svými výrobky objíždí prodejní akce nejen ve městě
a okolí, cestuje téměř po celé republice a své výrobky prezentuje i v budovách státních
institucí v Praze, Plzni, Ústí nad Labem, na pracovištích organizací, které toto zařízení
také finančně podporují. Kromě vlastní výroby zajišťují prodej cenově zajímavé drogerie,
v areálu je v provozu miniaturní golf. Velkým přínosem je spolupráce s firmou EPT
Connector Svatava a firmou GPH Kynšperk. Fyzicky zdatnější pracovníci vypomáhají
při terénních úpravách u různých stavebních firem ve městě.
Vedení sdružení se stará také o duševní zdraví svých pracovníků, pořádá pro ně pravidelně
přednášky o zdraví a o právní problematice, týkající se zejména půjček, exekucí apod.
Několik pracovnic si doplnilo dálkově středoškolské studium, jedna pracovnice studuje
vysokou školu.
Oblíbené jsou turnaje zaměstnanců v minigolfu a bowlingu.
Činnost tohoto zařízení si dovoluji hodnotit jako mimořádně prospěšnou. Při letošní krátkodobé brigádě, kdy jsem v tomto zařízení vypomáhala s pracemi, které bylo třeba zajistit při
dovolených klientů, jsem teprve poznala, jak náročná a odpovědná, ale také potřebná je tato
forma činnosti.
Nezaměstnanost
Nezaměstnanost ve městě Sokolov se trvale v průběhu roku pohybovala mírně
nad jedenácti procenty. Po letních měsících se vyšplhala na 11,49%. Důvodem byla, stejně
jako v jiných letech, registrace absolventů škol, kteří se v září hlásili na Úřadu práce.
Nejvíce volných pracovních míst je evidováno v oborech lékař, zdravotní sestra, zedník,
svářeč, pracovník v reklamě a propagaci, řidič nákladního automobilu, elektrikář, realitní
makléř, prodavač, zámečník.
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O české pracovníky mají i nadále zájem majitelé firem v Německu, zejména po 1. květnu,
kdy došlo k uvolnění pracovního trhu v západních zemích. Úřad práce však v EU zaměstnání
nezprostředkovává, klientům podává informace prostřednictvím systému EURES. Zájemce
si pak vše vyřizuje přímo v zahraničí u firmy, kde má zájem pracovat.
Všeobecně lze říci, že hůře na trhu práce hledají uplatnění občané se základním
vzděláním. V regionu Sokolovska město Sokolov zaujímá v nezaměstnanosti třetí místo.

Rozvoj města, stavební činnost
Po lednových záplavách, kdy opět došlo ke škodám na majetku v okolí řeky Ohře, se
město rozhodlo k radikálnímu kroku v řešení protipovodňové infrastruktury. Vypracovaná
studie hovoří o vybudování zemních valů po obou stranách pěšího mostu přes řeku. Další
opatření se budou týkat Lobezského potoka, kde na nábřeží Petra Bezruče radnice počítá
s navýšením pravého břehu až k evangelickému kostelu svatého Tomáše. Dále po proudu by
měly navazovat mobilní hráze.
O výstavbě valu na Lobezském potoce se již město dohodlo s Povodím Ohře. Na stavbě se
bude finančně podílet a po dokončení se bude starat o jeho údržbu. Současně se opraví i
nábřeží a zkulturní se tak přístup ke vchodu do ISŠTE, který je budován u mostu směrem ke
Starému náměstí.
Náklady na ostatní opatření by měly být hrazeny z prostředků Ministerstva zemědělství na
podporu prevence před povodněmi.
Počátkem srpna proběhla kolaudace dopravního terminálu v Sokolově. Rozhodující
část více než stodesetimilionové investice byla hrazena z dotace ROPS. Součástí terminálu
je nově vybudované autobusové nádraží, byla zrekonstruována Nádražní ulice, vybudovány
kruhové křižovatky, parkoviště pro 98 osobních aut. Téměř půlročního zpoždění stavba
nabrala z důvodu nutnosti vypsání nového výběrového řízení na dodavatele přestavby části
budovy, kterou město odkoupilo od Českých drah. Bude zde zázemí cestujících a obsluhy
autobusového nádraží
Slavnostního otevření kompletního dopravního terminálu se veřejnost dočkala 9. září 2011.
A co bude s prostory bývalého autobusového nádraží? Město Sokolov by chtělo v těchto
místech vybudovat záchytné parkoviště. Vše ale vázne na dohodě mezi radnicí a vlastníkem
pozemku, firmou Autobusy Karlovy Vary. Ten totiž oproti původní dohodě chce roční
nájemné v řádu několika set tisíc korun.
V letošním roce byl napojen úsek cyklostezky v délce 1,2 km, začínající u tzv.
Krejcarovy lávky přes Ohři na stávající cyklostezku centrem města.. Zajímavé řešení je
přejezd přes řeku s využitím mostu pro pěší mezi obchodním domem Perla a Nádražní ulicí,
aby se cyklisté dostali na dvoukilometrový úsek bývalé silnice směrem na Královské Poříčí.
Tu Karlovarský kraj přebudoval nákladem téměř 12 milionů korun. Trasa je rozdělena na dvě
části, aby nedocházelo ke kolizi mezi pěšími a cyklisty.
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V historických prostorách kapucínského kláštera v Sokolově byl v tomto roce
slavnostně otevřen minipivovar Permon, kterému starosta města udělil právo várečné.
Vařit se bude v prostorách nad sklepem. Vybudování restaurace bylo prozatím odloženo.
Majitel pivovaru Ladislav Sás je nyní spokojen s kapacitou výroby. Má k dispozici moderní
technologii, takže může expedovat piva filtrovaná. Rozšířením výroby je také linka na
třetinky, o které je zájem v cizině i po republice.Důvodem zájmu o třetinky je druh těžkého
piva, kterého je pro konzumenta v půllitru moc.Permon vyrábí také piva ovocná, oblíbená
zejména u žen. Nové prostory pivovaru si pochvaluje také sládek Jan Rada. Ochutnat všechny
druhy piv mohli zájemci při pátém ročníku Pivních slavnostní piva Permon konaných
v areálu kapucínského kláštera.
Přestože Koupaliště Michal nenechalo nic náhodě a připravilo na letní sezonu řadu
nových atrakcí, letošní sezona se nepodařila. Ze statistiky vyplynula nižší návštěvnost zhruba
o osm tisíc návštěvníků. Stejná situace byla z důvodu vrtkavého počasí i na Městském
koupališti Sokolov.
Ceny na Michalu zůstaly pro letošní rok stejné, městské koupaliště podražilo o pětikorunu.
Zatím co Michal láká na nové špičkové pískové hřiště na beachsoccer a koncerty pod širým
nebem, láká městské koupaliště na kvalitu vody, kterou jako jediné v západnich Čechách
používá z vodovodního řadu, tedy pitnou. A jak říká správce Marek Kříž, za návštěvu zcela
určitě stojí i nově zrekonstruovaná restaurace Hamburg se samovýčepy a luxusním bůčkem.
Jen to počasí neumíme ovlivnit!
Nečekaně po šestnáci letech skončil svoji činnost útulek pro psy v Krajkové.
Pro mnoho obcí v Sokolově to byla velmi nepříjemná zpráva, město Sokolov uzavřelo
smlouvu s majitelem útulku ve Vítkově. Bohužel v průběhu roku majitel útulku Pavlínčina
fauna David Hrbáček několikrát změnil své požadavky a nakonec koncem roku vypověděl
městu Sokolov smlouvu. Město nyní hledá varianty, jak situaci řešit. Pravděpodobně dojde na
vybudování vlastního útulku, hovoří se i o spojení sil v rámci kraje.
Když v roce 2009 bylo zrevitalizováno území bývalého lomu Gsteinigt, vzalo na
sebe závazek, že bude území po dobu pěti let udržovat. Aby nedošlo k jeho devastaci, vybralo
letos vedení radnice firmu, která bude za roční poplatek téměř půl milionu korun o území
pečovat.Bude dosazovat dřeviny, sekat trávu, upravovat záhony, starat se o mobiliář.
Pomalu, ale jistě, se toto území stává místem odpočinku Sokolováků.
Od února slouží Sokolovákům na náměstí Budovatelů bezbariérové toalety ToaPoint.
Jedná se o dvě toalety pro muže, jednu pro ženy s poplatkem deset korun. Další kabina
je určena pro osoby se zdravotním postižením, je zde i přebalovací pult. Do této kabiny je
možný přístup za použití Euroklíče pro postižené a maminky s dětmi do tří let.O ten zatím
není velký zájem, musí se za něj totiž zaplatit 357 korun, při zapůjčení pak dělá vratná záloha
pětistovku. Euroklíč je možné si půjčit v sokolovském infocentru v blízkosti WC, není sem
však bezbariérový přístup. Takže handicapovaní občané mají zatím ve městě problém.
Projekt rekonstrukce mostu přes řeku Ohři u Sokolova na stavbě silnice R6 získal
nejvyšší ocenění České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Připravil ho kolektiv
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projektantů pod vedením člena oblasti ČKAIT v Karlových Varech Jaroslava Korbeláře.
Práce na tomto mostě pokračovaly i v lednu. Náročné bylo zahřívání mostu zespodu, aby
mohla být odstraněna až deseticentimetrová vrstva ledu. Stavaři si uměli poradit. V březnu
prošel most zatěžkávacími zkouškami. Nový most je 297 metrů dlouhý, nová mostovka je o
dvě a půl tuny lehčí, než ta stará. Od 1. dubna byl na tomto mostě otevřen jízdní pruh pro
provoz ve směru Cheb - Karlovy Vary. Během července pak byl otevřen po polovině
mostu provoz oboustranný. Současně dopravu komplikovala výstavba hned navazujícího
mostu přes železniční trať, protože řidiči museli kličkovat po provizorním přemosťění. V září
byla doprava vrácena zpět na původní trasu. Dokončení výstavby mostu a celého tělesa R6
se v těchto místech předpokládá počátkem roku 2012.
Tyto práce a s nimi související odklon dopravy přes město komplikovaly dopravu ve městě a
hlavně na Šenvertě. Sotva zde ustal ruch z těžké nákladní dopravy, vrátili se sem stavaři
znovu, aby začali práce na stavebních přípravách západního obchvatu Sokolova.
Ten bude navazovat na kruhový objezd na Šenvertě a povede na sloupech a pilířích a bude
spojovat Kraslickou ulici s křižovatkou u Sokolovských strojíren.
Dopravě v Sokolově ulehčilo také otevření mostu vedoucího přes Ohři z Královského
Poříčí k chemickým závodům. Proběhla zde výstavba kilometr dlouhé silnice a mostu
v délce 200 metrů.
V souvislosti s budováním R6 a svedením dopravy přes město Sokolov došlo k devastaci
vozovek. Vedení radnice dojednalo s ŘSD finanční kompenzace v řádech desítek milionů
korun, z nichž měla být zrekonstruována i Vítězná . Tyto peníze však silničářům v současné
době chybí. Radnice jednání silničářů považuje za podraz.
Podstatně se podařilo ulehčit situaci s parkováním v Husitské ulici.Bylo zde
vybudováno parkoviště s kolmým stáním a parkovacími automaty. Zvýšila se tak parkovací
kapacita a docházková vzdálenost pacientů do Léčebně preventivního zařízení v Sokolově.
Tím, že se jedná o parkoviště placené, není využíváno k celodennímu stání zde bydlících a
podnikajících občanů.Do budoucna město počítá s rozšířením placeného krátkodobého stání.
Nepůjde o žádnou výdělečnou činnost, situaci by to však mělo pomoci řešit.
Radikální odpor obyvatel vzbudil záměr města vybudovat záchytné parkoviště na Sídlišti
Michal.Projektová dokumentace hovořila o 350 místech v rámci tří etap. Město proto nechalo
přepracovat záměr na méně náročný projekt se 170 stáními pro parkování automobilů.
Výstavba by měla začít nejdříve ve druhé polovině roku 2013, vjezd na parkoviště bude
z ulice Mánesova a K. H. Borovského.
Zatím na papíře je vyřešena situace s parkováním v Nemocnici Sokolov. Dokončena je studie
na výstavbu parkovacího domu, který pojme 150 aut. Práce za 45 milionů korun by měly být
zahájeny již příští rok.
Jeden ze symbolů sokolovského centra, topol černý vedle kruhového objezdu u
městského úřadu, musel být pokácen. Důvodem byl jeho špatný zdravotní stav.
Na jeho místo byla vysazena pamětní lípa svaté Anežky Přemyslovny, kterou na místě po
černém topolu vysadilo občanské sdružení Střípky za pomoci seniorek z Domova pro seniory
v Dolním Rychnově. Touto akcí se Sokolov zařadil do celorepublikového projektu, v rámci
kterého má během tří dnů zapustit do země své kořeny stovka svatoanežských lip po celé
republice.
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Při bourání starých skladů vedle nádraží získaly sokolovské technické služby
žulové kvádry, které nyní smyslupně využívají. Na sídlišti Michal přibylo sedm laviček,
jejichž základem jsou právě tyto masivní kvádry. Na nich jsou nainstalovány bytelné
dřevěné trámy. Takovéto lavičky by měly odolat nájezdu i těch nejotrlejších vandalů a navíc
se na nich dobře sedí.Technické služby mají zásobu kvádrů na dalších 60 laviček
Nejméně do konce roku bude uzavřen plavecký bazén v 6. základní škola v ulici
Švabinského.
Začal se zde realizovat projekt jeho renovace. Na opravy získalo město devadesátiprocentní
dotaci z Regionálního operačního programu, priority regenerace a rozvoje měst. Projekt tak
navazuje na předchozí zateplení budovy školy. Do nádrže bazénu bude nainstalováno
nerezové těleso. Současně budou provedeny úpravy venkovní zeleně v okolí školy.
Z iniciativy profesora Bružeňáka z Gymnázia Sokolov a pracovníků Muzea Sokolov
vznikl návrh na zřízení pomníku bývalého zajateckého tábora Stalag XIII B. V letech 1941 45 zde zemřelo více než 2 200 osob, převážně ze zemí bývalého SSSR.
Pomník je zhotoven z tmavého kamene s podstavcem do výšky max. 2 metrů a je na něm
umístěn nápis o výše uvedených skutečnostech. Umístěn je po dohodě s odborem rozvoje
města na pozemku p.č. 2874/1 na sídlišti Vítězná, poblíž místa tábora.
Současně byla na zdi městského hřbitova umístěna informační tabule o výše uvedené
události, protože těla mrtvých ze zajateckého tábora byla zřejmě pohřbena v hromadném
hrobě na hřbitově. Text bude přeložen do ruského a anglického jazyka.

Ostatní zajímavosti
Město Sokolov má živého maskota - osmiletou sokolici ze Záchranné stanice pro
handicapovaná zvířata Drosera v Bublavě. Jejími novými rodiči se stali sokolovští radní, kteří
sokolici adoptovali. Na svém březnovém jednání mezi sebou vybrali deset tisíc korun,
připojila se i tajemnice městského úřadu Miroslava Kurcová. Sokolník Josef Chlouba
potvrdil, že tento finanční příspěvek vydrží pro sokolici na celý rok. Sokolovská radnice bude
sokolici využívat při slavnostních příležitostech, jinak jejím domovem bude Drosera.
Budova městského úřadu postupně získává novou tvář. Od března slouží občanům
nová recepce, která by měla občanům ušetřit běhání po úřadě. Občan si zde vyřídí výpis
z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí nebo i výpis z evidence řidičů.
A právě zde se mohli občané Sokolova podepsat pod petici, která požadovala urychlenou
dostavbu rychlostní silnice R6 mezi Chebem a Prahou. Zastavení její dostavby opět odsunuje
město do příhraničního regionu daleko od vnitrozemí.
Rekonstrukce s sebou přinesla i některé problémy. Řadu měsíců úředníci museli snášet hluk
vrtaček a prach z bourání zdí. A když už se zdálo, že jsou z nejhoršího venku, musela být
všechna nově zasazená okna vyměněna za jiná, s mechanikou, která vyhovovala normě,
uvedené v podmínkách přidělené dotace. Šlo o více než stovku oken, výměna neměla dopad
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do ceny díla. Příjemné také nebylo odstavení výtahů, když byly nahrazovány novým.
V souvislosti se sloučením tří škol v Sokolově upravilo vedení města spádové obvody
základních škol. Rodiče tak získají jistotu., že škola poblíž jejich bydliště musí jejich dítě
přednostně přijmout.
V letošním roce město zintenzivňuje ve městě boj proti hazardu. V současné době mapuje
situaci s tím, že vyhláškou omezí lokality, kde bude zakázán provoz výherních hracích
automatů.
Dále byla vydáno nové nařízení, které omezuje hlasitou reklamu ve městě ve všední dny po
18. hodině, v sobotu od 14. hodiny a v neděli od 9 hodin dopoledne.
S tím občané vcelku souhlasí, nelíbí se jim však, že o volných dnech nebudou např. sportovci
moci pozvat fanoušky na sportovní utkání, nebo že současně se zákazem byla uvedena
výjimka pro politická hnutí a strany, případně pro město, které může v těchto časech
propagovat své akce. Asi by mělo být měřeno stejným metrem každému!
I město Sokolov se v současné ekonomické situaci snaží ušetřit, kde může.Rozhodlo
se například vybrat nového operátora pro služební mobily. Rovněž od července přechází i se
všemi městskými organizacemi ke společnosti Centropol Energy s odběrem elektrické
energie. Úspora by měla být nemalá , měla by být v řádu milionů. Další úspory městu
vzniknou využitím dotace z Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost, odkud
získalo 4,5 milionovou dotaci na vzdělávání 180 úředníků v průběhu tří let.
Pro zprůhlednění zadávání veřejných zakázek byla přijata radnicí nová pravidla. Byly sníženy
limity pro zakázky, které mohou zadávat jen vedoucí odborů, na 50 tisíc korun.
Všechny vyhlášené veřejné zakázky nad 50 tisíc koun je od července možné najít na
webových stránkách města.
V dubnu proběhlo sčítání lidu. Občané měli ve vestibulu městského úřadu k dispozici
internet pro možnost elektronického zpracování dotazníků, včetně nezbytného soukromí pro
jejich vyplnění.
Z výsledků průzkumu, který telefonickým dotazováním provedla u šesti set
respondentů v Sokolově ostravská firma Proces vyplynulo, že všech 104 dotázaných
podnikatelů není spokojeno s podmínkami pro podnikání v Sokolově. Nedostatky vidí
v lidských zdrojích, drahých pozemcích, kupní síle. Překvapivé prý pro firmu bylo výrazné
odmítnutí výpovědí oslovených respondentů. U těch, kteří odpověděli, se vyskytla
nespokojenost s množstvím kultury, obavy o práci, přáli by si snížení nezaměstnanosti.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a vyšel na šest milionů korun
Nové sídlo získal Katastrální úřad. Od poloviny července sídlí v opravené budově
v ulici Boženy Němcové, kde sídlí i místní Obvodní báňský úřad. Budova je bezbariérová,
chybí pouze dobudovat parkoviště vedle budovy.
Renesanci mají v letošním roce zažít kapličky po celém Sokolovsku. V Sokolově
opravu fasády prodělala kaple Nejsvětější Trojice na konci Starého náměstí. Starosta
pravoslavné církve Vasil Kopolovič na tuto akci uvolnil 110 tisíc korun, do vymalování
vnitřku se pustí, až našetří potřebné finance.
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Mimořádnou akcí byla jízda pelotonu městem Sokolov, v jehož čele jel
mnohonásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Jedná se o podporu
léčby onkologicky nemocných s názvem projektu Na kole dětem.
Celý závod z Aše do slovenské Sedlice měří 1 632 km a v jednotlivých etapách se pelotonu
zúčastňuje i řada významných osobností. V Sokolově to byl například starosta města Zdeněk
Berka, pražskou etapu podporuje svojí účastí profesor Pavel Pafko. O bezpečnost cyklistů se
stará doprovod Policie ČR. V loňském roce celou trasu ujelo 24 účastníků, přůběžně se
v různě dlouhých úsecích zúčastnilo 1 200 aktivních příznivců akce.
A na závěr trochu ekologie. Na patnáct dobrovolníků se zúčastnilo akce k vyčištění
koryta Lobezského potoka. Klienti z Domů na půl cesty vytáhli z potoka více jak sto padesát
kilo odpadu, zaplnili 29 igelitových pytlů. Vyčistili úsek mezi Areálem zdraví a bývalým
helioportem u Baniku Sokolov.
Počasí v roce 2011
Přechod do roku 2011 byl ve znamení hojné vrstvy sněhu a příjemného mrazivého
počasí. K radikální změně došlo koncem první dekády ledna, kdy začalo na promrzlou zem
pršet, tvořila se ledovka, která při dešti jako z konve vydržela až do desátého ledna.
Vydatné deště donutily povodňovou komisi města Sokolova k vyhlášení druhého
povodňového stupně pro toky Ohře, Svatava a Lobezský potok ve městě. Sníh ve městě zcela
zmizel, voda zaplavila restauraci Vagabundo a území, kde má být vybudována
cyklostezka.Tradičně jsou pod vodou zahrádky a sklepy rodinných domů v ulici Josefa
Kajetána Tyla. Denní i noční teploty se pohybují nad nulou. V některých dnech dosahují až
šestnácti stupňové hodnoty. 17. ledna je odvolán stav ohrožení. Až do konce ledna se teploty
pohybují v plusových hodnotách.
Až do konce druhé dekády února se střídají dny s teplotami jen mírně pod bodem
mrazu s dny jarně teplotními.17. února krátce hustě zasněžilo a v dalších dnech se na
Sokolovsko vrátila zima. Přišla však velmi krátce, tři dny noční teploty dosáhly až - 10
stupňů Celsia, přes den však o stejný počet překročily nulu do plusových hodnot.
Celý březen byl mimořádně teplý a slunečný s minimem srážek. 25. března nebe
zahalil prý neškodný radioaktivní mrak po jaderné katastrofě v japonské elektrárně Fukušima,
kterou vážně poškodilo ničivé zemětřesení..
Třetího dubna po celém Česku padaly teplotní rekordy, v Chebu odpoledne
meteorologové naměřili 22,9 stupně. Celý měsíc duben byl teplotně nadprůměrný, připomínal
spíše květnové počasí. O velikonocích panují letní teploty. Místy začínají kvést třešně,
v okolních obcích se projevuje úbytek vody ve studních. Zcela mimořádným dnem byl 7.
duben, kdy při přechodu studené fronty nárazový vítr lámal větve stromů a rovněž tak 13.
duben, kdy v Sokolově krátce sněžilo.
Při tomto výjimečném dubnovém počasí odborníci varují před silným UV zářením a
enormním výskytem klíšťat.
V prvních květnových dnech se počasí opět zbláznilo. Při nočních mínusových
teplotách pomrzly zahrádkářům květiny a řidiči si ráno užili při škrabání ledu ze skel vozidel.
Od 5. května však již nastupují teploty přes dvacet stupňů. Ledoví muži v tomto roce
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Sokolov nenavštívili. První dny druhé dekády konečně přišel déšť, který spláchl vrstvy pylu
ve městě, zabouřilo a spadlo i několik krup. Až do konce května trvá pěkné slunečné počasí.
Až do 19. června je počasí vyloženě letní, teplotně stálé. 20. června v noci silně prší a
ochlazuje se na dvacet stupňů. Silná vichřice přímo ve městě nenapáchala žádné škody.
Poslední dny června byly opět pěkné a teplé.
A jako skoro každý rok s příchodem prázdnin dochází k ochlazení, které trvá až do
poloviny první dekády července. Pak nastupují tropické dny, které trvají až do 12. 7., pak se
střídají po několika dnech výkyvy ke dvaceti stupňům s teplotami ke třiceti stupňům. Do toho
přichází déšť, bouřky a vítr. V Sokolově 18. července zůstalo celé město na osm hodin bez
elektrického proudu. Rozvodnu ve Vítkově, kde probíhala výměna střechy, vítr a déšť
připravil o provizorní zakrytí plachtou a zalil důležité zařízení vodou. V těchto dnech
prožívali dny hrůzy opět lidé na severu, jihu a ve středu Čech, kde opět nastoupila velká
voda. Na pěti místech byl vyhlášen stav ohrožení. Město Sokolov neutrpělo žádné škody.
Až do 15. srpna se počasí pohoršilo, hovoří se o nejchladnějším létě za poslední roky.
Poslední dekáda však byla tropická, výjimkou nebyly třicetipětistupňové teploty.
26. srpna způsobila noční bouřka s přívalovým deštěm havarii kanalizace v Nemocnici
Sokolov. Ordinace ambulancí v suterénu budovy musely být na čas přestěhovány. Poslední
srpnové dny byly mírně nad dvaceti stupni celsia. Počasí tohoto měsíce bylo opravdu
zvláštní.
V září náš region opět navštívilo babí léto.Teploty se udržují nad dvaceti stupni, je
slunečno, ani noci ještě nejsou chladné.
Stejný trend počasí pokračuje i v říjnu, babí léto trvá až do konce druhé dekády.
Špatné je, že neprší, v celém kraji je nezvykle sucho, meteorologové hovoří o rekordně
suchém podzimu. Pouze ve vyšších horských polohách se počátkem měsíce objevil sníh.
Téměř celý listopad se teploty pohybují na úrovni plus deset stupňů. Noční teploty
teprve v posledních listopadových dnech atakují hranici bodu mrazu, sem tam se objevuje na
silnicích mlhová námraza. Ani svatý Martin však nepřijel na bílém koni.
Velké zklamání přinesl prosinec dětem a vyznavačům zimních sportů. Teploty se až
do povánočních dnů pohybují nad nulou, Vánoce jsou zcela na blátě, teprve poslední dva dny
roku noční teploty klesly na nulu. Sníh je však zatím v nedohlednu!

Projednáno a schváleno Radou města Sokolova dne: 24. července 2012
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