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Úvod k roku 2012

V roce 2012 jsme opět volili. V jednom termínu, ale hned do dvou zastupitelských
sborů. Prvním bylo Zastupitelstvo Karlovarského kraje, druhým Senát Parlamentu České
republiky, kde volba proběhla dvoukolově. Město Sokolov opět politicky posílilo.
V krajských volbách opět zvítězil PaedDr. Josef Novotný, který si, sice v koalici s KSČM,
udržel post hejtmana Karlovarského kraje. Pro nás dobrá zpráva!
Dalším úspěchem bylo vítězství starosty města Sokolova Ing. Zdeňka Berky v senátních
volbách. Bude volební obvod Sokolov v senátu zastupovat po dobu šesti let, do konce
volebního období, tj. ještě po dobu cca 2,5 roku si ponechá i funkci starosty. Pro nás také
dobrá zpráva. V obou volbách jednoznačně uspěla Československá strana sociálně
demokratická, když v senátu obsadila 46 křesel, v krajském zastupitelstvu 14 křesel.
Dobrou zprávou také je, že do funkce náměstka pro zdravotnictví a sociální věci v kraji byl
zvolen člen sokolovského zastupitelstva Miloslav Čermák a radním pro kulturu sokolovský
zastupitel Oleg Kalaš.
Volilo se také ve světě. Těsně, ale přece obhájil svůj prezidentský post americký prezident
Barack Obama. I to je zřejmě dobrá zpráva. Pro Ameriku i svět.
V březnu rovněž rozhodovali voliči v Moskvě, v čele Kremlu bude stát dalších šest let
Vladimir Putin. V květnu při prezidentských volbách v Egyptě zvítězil kandidát
Muslimského bratrstva Muhammad Mursí.
U nás v listopadu začala příprava na prezidentské volby, které proběhnou v lednu 2013.
Nominováno bylo čtrnáct kandidátů, z toho tři ženy, po přezkoumání platnosti počtu hlasů
na podpisových arších jich zbylo jedenáct. Za favority jsou považováni Jiří Dienstbier ,
Miloš Zeman, Jan Fischer a Karel Schwarzenberg. Koncem ledna uvidíme.
18. ledna 2012 převzal kardinálský jmenovací dekret dosavadní arcibiskup pražský a
primas český Dominik Duka. Uvedením mezi kardinály se stane jedním z kardinálů, kteří
budou volit nového papeže. Jeho prvořadým úkolem je, dle jeho prohlášení, dotažení
schválených církevních restitucí.
Jako každý rok, tak i letos uvádím výsledky některých anket. V anketě Místo pro život
se ze čtrnácti krajů Karlovarský kraj umístil na devátém místě. Je to posun o jednu příčku
nahoru. Hodnocení vycházelo ze statistických údajů a názoru 1400 respondentů. Mezi
přednosti Karlovarského kraje patří oblasti ekologie, životního prostředí a bezpečnosti. Kraj
má o 70% větší objasněnost trestných činů a dvojnásobný podíl zeleně než ostatní kraje.
Slabou stránkou je zaměstnanost a vzdělanost mladých lidí.
V hodnocení oblíbenosti hejtmanů očima veřejnosti, které provedla společnost SANEP
v lednu 2012, se náš hejtman Josef Novotný umístil na druhém místě.
Humorné jsou výsledky z Googlu, které uvádějí, že Česko v roce 2012 na internetu nejčastěji
hledalo: jak zhubnout, co je tablet, politik Vladimír Franz, pes a hokej.
Vrcholovou politickou scénou zmítaly letos velké problémy. Rezignoval ministr
školství Josef Dobeš, odvolán byl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, odejit byl policejní
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prezident Petr Lessy. Rezignaci podal ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Ve své
funkci skončil ministr obrany Alexandr Vondra. Za dobu Nečasovy vlády do konce roku
2012
odešlo jedenáct ministrů. Spolu s nimi odešli, nebo museli odejít i někteří jejich náměstci,
téměř každou změnu předcházela nějaká kauza. Ke škatulatům docházelo také uvnitř
vládních stran. Vicepremiérka Karolína Peake odešla z Věcí veřejných a vytvořila vlastní
seskupení LIDEM. Byla jmenována ministryní obrany, odkud však po sedmi dnech byla
odvolána.
Světovou ostudou byl útok na prezidenta Václava Klause, který byl ohrožen airosoftovou
zbraní, přestože ho chránila v plném počtu ochranka. Její selhání bylo neomluvitelné, protože
agresora odzbrojili přítomní civilisté. Pro prezidenta to naštěstí nebyl život ohrožující útok.
Tomu se letos opět podařilo popudit Evropskou unii, když odmítl podepsat doplněk lisabonské smlouvy, který má umožnit vytvoření tzv. eurovalu, který prezident považuje za
„zrůdnou, nesmyslnou, absurdní věc“.
Nejcitovanější záležitostí se stalo zatčení poslance a zároveň středočeského hejtmana Davida
Ratha. Za rozsáhlé korupční jednání byl vzat 14. května do vazby, bezprostředně po spáchání
trestného činu a do konce roku nebyl propuštěn. Hrozí mu trest odnětí svobody až na dvanáct
let.
Karlovarský hejtman Josef Novotný spolu se šesti krušnohorskými hornickými městy
a Ústeckým krajem podepsal memorandum, kterým se zavazuje ke společnému postupu při
přípravě nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří k zápisu na Seznam světového
dědictví UNESCO. Nechyběl ani při vyhlašování titulu osobností Karlovarského kraje. Ten
získal sokolovský masér, zrakově postižený Pavel Hložek.
Velmi pěknou krajskou akcí, při níž hejtman přislíbil další spolupráci Nadačnímu fondu
západočeských olympioniků, bylo Setkání seniorů – olympioniků, při němž bylo oceněno
šest bývalých olympioniků. V neposlední řadě hejtman Novotný potěšil naši sokolovskou
nejnovější olympioničku Ivanu Sekyrovou, když jí na slavnostním setkání předal šek na
osmdesát čtyři tisíce korun.
Ani letos nebyl svět ušetřen tragických událostí:
- při pumovém atentátu na autobus s izraelskými turisty v bulharském Burgasu zemřelo
7 lidí a dalších třicet bylo zraněno. Za atentátem stojí sebevražedný útočník s falešným
americkým pasem.
- v coloradském Denveru v červenci v kině při premiéře posledního filmu batmanovské ságy
postřílel 12 a zranil 58 lidí šílený střelec James Eagan Holmes, student neurovědy.
- v březnu před židovskou školou v jihoafrickém Toulouse zastřelil čtyři lidi, z toho tři děti,
muslim alžírského původu Mohammed Merah.
- 11. září, v den útoku na newyorkská dvojčata, zahynul v libyjském Benghází americký
velvyslanec v Libyi Christopher Stevens a další tři Američané. Stali se oběťmi teroristů.
- nejkrvavějším dnem za poslední dva roky se stal čtvrtý den muslimského postního měsíce
ramadánu. Při sérii bombových útoků v 18 iráckých městech včetně Bagdádu zemřelo přes
sto lidí.
- v prosinci celým světem otřásl masakr na základní škole v americkém Newtownu, kde
dvacetiletý Adam Lanza zabil 26 lidí, z toho 20 dětí. Před akcí zastřelil vlastní matku a
nakonec obrátil zbraň i proti sobě.
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- v březnu došlo k tragické havárii belgického autobusu ve Švýcarsku. V tunelu na jihu země
zahynulo 28 lidí, z toho 22 dětí a dalších 24 osob bylo zraněno.
- v červnu zůstalo poblíž chorvatského města Gospič osm mrtvých a 43 zraněných českých
turistů následkem havárie brněnského zájezdového autobusu.
Z přírodních katastrof bylo nejděsivějším květnové zemětřesení v italském městě
Bologna, které udeřilo silou 5,9 stupně Richterovy škály a přineslo škody na majetku a lidské
oběti.
Katastrofu nevídaných rozměrů způsobila na východním pobřeží USA superbouře Sandy.
V samotném New Yorku a ve státě New Jersey zahynulo více než 110 osob.
Velké problémy způsobil v New Orleans hurikán Issac. Město se stále ještě vzpamatovává
ze řádění hurikánu Katrina před sedmi lety.
3. září byl v havířovské nemocnici hospitalizován první otrávený metylalkoholem.
Nikdo netušil, jak ohromných rozměrů metylalkoholová kauza dosáhne. Jen za první dva
měsíce zemřelo 21 lidí a poté umírá každý týden jeden. A to i přes vyhlášenou prohibici, 13.
září v podobě zákazu stánkového prodeje s obsahem větším než 30 procent a o 2 dny později
úplný zákaz prodeje alkoholu s 20 procenty a více. Do prohibice zasahuje i Evropská unie a
tak nastává i zákaz vývozu. Dostupné léčebné metody našich lékařů selhávají, naděje vzniká
až příjezdem norského toxikologa Erika Hovdy, který přiváží balení Fomepizolu.
Na lavici obžalovaných pravděpodobně usedne sedmdesát obžalovaných, to ale můžeme
očekávat až někdy během příštího roku. Navrácení životů a odstranění trvalého poškození
zdraví to však nevyřeší.
Rok 2012 byl rokem XXX. letních olympijských her v Londýně. O tom, že naše
město mělo silné zastoupení mezi olympioniky píši v příslušné kapitole. S jejich umístěním
můžeme být spokojeni. Ivana Sekyrová předvedla nejrychleji zaběhnutý maratonský čas
v celé naší historii. A vůbec nevadí, že nepřivezla medaili. Vzpěrač Jiří Orság skončil ve
dvojboji sedmý, sice nezískal medaili, ale vylepšil český rekord o dva kilogramy.
Basketbalistky Lenka Bartáková, Alena Hanušová a Kateřina Zohnová z Kraslic se s českým
družstvem probojovaly do čtvrtfinále. Česká republika z letních olympijských her přivezla 4
zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové medaile. Poděkování patří i dalším 119 českým olympionikům
za skvělou reprezentaci.
Podruhé byla sportovkyní roku vyhlášena oštěpařka Barbora Špotáková, která na čas opouští
aktivní sport, protože v květnu příštího roku očekává potomka.
Úspěšní byli čeští sportovci na londýnské paralympiádě, odkud přivezli celkem jedenáct
medailí. Nejúspěšnějším cyklistou se stal sedmadvacetiletý Jiří Ježek, který získal zlato
v silniční časovce na 24 kilometrů.
Hokejisté na Mistrovství světa 2012 ve Finsku získali bronzové medaile.
Také v tomto roce opustila pozemský život řada známých i méně známých osobností.
Zmínit musím odchod Vladimíra Jiránka, výtvarníka, tvůrce pohádkových figurek Pata a
Mata. V kanadském Torontu zemřel slavný spisovatel Josef Škvorecký, odešla režisérka a
scénáristka Vlasta Janečková,,filmový herec Bronislav Poloczek. Svoji životní pouť ukončil
scénárista, legenda animace Břetislav Pojar, tvůrce slavného seriálu Pojďte pane, budeme si
hrát.
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Zemřela slavná herečka Jaroslava Adamová, Zita Kabátová, Ea Klepáčová. Den před svými
80. narozeninami zemřel herec Radoslav Brzobohatý. Ve věku 75 let zemřel profesor
Antonín Holý, objevitel léků na HIV, chronickou leukémii a rakovinu lymfatických uzlin.
Velkou ztrátou pro naše lékařství je smrt primáře hematologicko-onkologického oddělení FN
Plzeň Vladimíra Kozy, který jako první začal transplantovat nemocným kostní dřeň.
Nejen sportovci v lednu oplakávali skokanskou legendu Jiřího Rašku.
Ve věku 94 let zemřel armádní generál Tomáš Sedláček, muž, který prošel peklem dvou
totalit, bojoval na Dukle, zúčastnil se Slovenského národního povstání, po válce byl odsouzen
za velezradu a v komunistických lágrech protrpěl devět let.
Vědeckou a badatelskou veřejnost zdrtilo náhlé úmrtí předního archeologa Tomáše Durdíka.
Zemřela nejstarší žena světa, američanka Besse Cooperová. Dožila se 116 roků a 100 dnů.
V závěru této stati směsice zajímavostí z domova i ze světa:
- v den nedožitých 76. narozenin prvního českého prezidenta Václava Havla bylo pražské
letiště přejmenováno na Letiště Václava Havla. Ze svíček, zapálených před rokem za
Václava Havla na Václavském náměstí, vytvořili Lukáš Gavlovský a Roman Švejda
dvoumetrovou plastiku ve tvaru srdce s názvem Srdce pro Václava Havla. Je umístěna
u Národního divadla.
- přesně před dvaceti lety stvrdili svými podpisy Václav Klaus a Vladimír Mečiar Československý rozvod.
- těsně před velikonoci odstartovalo vajíčkové šílenství a s ním spojená vaječná turistika.
Ceny vajec se u nás vyšplhaly až k sedmi korunám za kus, za hranicemi v Německu cena
nepřekročila 2,50 Kč v přepočtu. Češi urychleně začali s chovem slepic, v době, kdy jim
slepice začaly snášet, se však cena vajec opět dostala do normálu.
- 194 dní žil sedmatřicetiletý muž bez srdce. Místo něj měl dvě čerpadla na baterie. Kdyby
mu neselhala játra, byl by po transplantaci srdce, na něž čekal, mohl žít plnohodnotný život.
I tak to byl velký úspěch lékařů v čele s přednostou IKEM Janem Pirkem.
- tragické následky měl původně žert, při němž se australská moderátorka vydávala za britskou královnu a získala od ošetřovatelky vévodkyně Kate informace o jejím zdravotním
stavu v těhotenství. Když se na to přišlo, ošetřovatelka Jacinta Saldanhaová spáchala sebevraždu.
- Velká Británie slavila oslavami, které trvaly čtyři dny, šedesátileté panování královny
Alžběty II. Panovnice je stále velmi populární, účast národa na oslavách potvrdila, že
Britové monarchii milují.
- i letošní rok měl magické datum. Bylo to 21. 12. 2012, kdy měla nastat Apokalypsa.
Konec světa byl očekáván při bujarých večírcích na celém světě, ve francouzském Alsasku
byla otevřena pevnost Schoenenbourg, kam se lidé mohli uchýlit. V Rusku zely obchody
prázdnotou, v očekávání konce se světa Rusové skupovali zásoby potravin.
V Sokolově na Poslední párty světa pozvali zájemce studenti Gymnázia Sokolov. Takový
název měl jejich maturitní ples.
- na již existující tradici navázal německý prezident Joachim Gauck, když navštívil památník
Lidice. Provázel ho při tom český prezident Václav Klaus. To byla z české strany novinka.
- europoslanec ODS Edvard Kožušník poslal chilskému prezidentovi Sebastiánovi Pinerovi
náhradu za protokolární pero, které si osobitým způsobem při loňské návštěvě přisvojil
Václav Klaus. Jako recesi ho Kožušník zakoupil za 12 tisíc korun u českého výrobce, který
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protokolární pera vyrábí.
- až na Aljašku se dostal míč šestnáctiletého Misaki Murakami z Japonska, který spláchla
spolu se všemi chlapcovými věcmi vlna tsunami. Fotbalový míč dostal chlapec na památku
od svých spolužáků. Míč s věnováním objevil David Baxter na ostrově Middleton, asi 110
kilometrů na jih od aljašského pobřeží. Radost byla na obou stranách.
- v Dolních Břežanech u Prahy se začalo stavět centrum ELI Beamlines s dosud nejvýkonnějším laserem na světě. Projekt za sedm miliard korun financuje Evropská unie.
- v Praze koncem roku začalo fungovat unikátní protonové centrum pro léčbu nádorů.
Otázka je, komu bude tato léčba poskytována. Je tak drahá, že zdravotní pojišťovny na
úhradu prý nebudou mít finanční prostředky.
- několik tisíc českých pacientek si musí nechat zkontrolovat prsní implantáty. Francouzská
firma Poly Implant Prothese totiž dodávala implantáty, které v několika případech praskly
a způsobily ženám vážné zdravotní problémy. Majitel firmy čelí trestu za zabití.
- čeští archeologové objevili v egyptském Abúsíru poblíž Káhiry hrobku princezny Šert
Nepti z páté dynastie, tedy z období 2500 až 2350 let před naším letopočtem.
- zajímavým vývozním artiklem se stala tradiční česká strakatá kráva. Den českého strakatého
skotu v Radešínské Svratce navštívili zájemci z Ukrajiny, Kazachstánu a Severní Osetie
v Rusku.
- dalším výrobkem, který napadla Evropská unie, je pomazánkové máslo vyráběné v Čechách
už 35 let. Smutné je, že podnět podali lobbisté tukového průmyslu v Čechách.
Tento výrobek by se měl nazývat roztíratelný tuk.
- na konci srpna byla ukončena výroba klasických žárovek s příkonem 40 W. Na pultech
je nyní najdeme pouze do vyprodání zásob, nahradí je žárovky úsporné.

Z jednání volených orgánů města
a) Rada města Sokolova
Rada města Sokolova se v roce 2012 sešla v pravidelných čtrnáctidenních intervalech
celkem třiadvacetkrát. Účast na jednáních byla jako vždy velmi dobrá, roční průměr činí
téměř 84 %. V rámci svých kompetencí a v souladu se zákonem o obcích byly pravidelně
projednávány majetkové záležitosti, bytová problematika, finanční záležitosti. Na vědomí
byly radě předkládány zápisy z jednání komisí rady města a výborů zastupitelstva města.
Projednávány a schvalovány byly záležitosti týkající se provozu budovy Městského úřadu
Sokolov a personální změny na pozicích vedoucích pracovníků. Projednávány a
s doporučením rady byly předkládány zastupitelstvu materiály, o nichž není rada kompetentní
rozhodovat.
K 20. 6. 2012 rezignoval na funkci radního Ing. Jiří Pöpperl, na jehož místo zvolilo
zastupitelstvo města k 1. 7. 2012 Mgr. Vladimíra Vlčka. K 30. 6. 2012 datovali svoji
rezignaci MUDr. Rudolf Macháček a Mgr. Ladislav Sedláček. Volbou zastupitelstva je
nahradili k datu 1. 7. 2012 pánové Miloslav Čermák a PhDr. Pavel Čáslava. Ten k 30. 6.
rezignoval na post 2. místostarosty. Do této funkce byl k 1. 7. 2012 Zastupitelstvem města
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Sokolova zvolen Mgr. Ladislav Sedláček.
V následujícím přehledu uvádím termíny konání jednotlivých zasedání rady města a
nejzajímavější projednávané zprávy programu:
1. zasedání – 10. ledna 2012
- nominace na Osobnost roku 2011
- přehled akcí s partnerskými městy Schwandorf a Saalfeld pro rok 2012
- výběr zhotovitele stavby ZŠ, ul. Pionýrů – stravovací pavilon
- Sběrný dvůr SOTES – uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení
- výběr dodavatele veřejné zakázky Informační systém pro Městskou policii Sokolov
2. zasedání – 24. ledna 2012
- výběr dodavatele veřejné zakázky ERP – software
- Doprava v klidu – parkovací hodiny
- Komunitní centrum sociálních služeb – výzva k podání nabídky projekčních prací
- vyhlášení soutěže 5. ročníku Zelená školní zahrada
- žádost o dotaci z SFDI pro projekt Křižovatka ulic B. Němcové-SokolovskáSlovenská
- spoluúčast ve výši 10% podílu města na projektu prevence kriminality Bezpečné
Město – Asistenti prevence kriminality
- Plán práce pro oblast sociálních služeb na roky 2012 a 2013
3. zasedání – 7. února 2012
- smlouva o dílo – zápis do kroniky města za rok 2011
- Strategický plán prevence kriminality města Sokolova pro roky 2012 a 2013
- výroční zpráva – zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
4. zasedání – 21. února 2012
- nízkonákladové byty pro seniory a zdravotně postižené občany
- Plán oprav místních komunikací na rok 2012
- soutěž o nejhezčí a nejčistší stání na ukládání odpadu
- smlouvy o nájmu s Povodím Ohře pro přípravu a realizaci stavby Krejcarová lávka
5. zasedání – 6. března 2012
- smlouva o poskytnutí dotace na akci Revitalizace areálu Bohemie – II. etapa
- vyhodnocení plánu oprav SOTES za rok 2011
- výsledky inventarizace majetku města za rok 2011
- vyhlášení soutěže Hravě o Sokolově pro rok 2012
- poptávkové řízení na dodání kotců pro psy
6. zasedání – 20. března 2012
- ukončení činnosti projektu Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr
- schválení vybudování Záchytného zařízení na ranči Vránov
- změna rozpočtu města č. I/2012
- výsledky VŘ na dodavatele stavby Areál Baník – oprava správní budovy
7. zasedání – 3. dubna 2012
- smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
- smlouva o partnerství při propagaci produktu Hradní stezka – Burgenstrasse
- smlouva o budoucí smlouvě projektu Jižní lom – regenerace území /věcné břemeno/
- vnitřní předpis pro stanovení nájemného z pozemků ve vlastnictví města
- zpráva o technickém stavu mostů v Sokolově
- dohoda o poskytnutí dotace na projekt Komunikace Novina
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8. zasedání – 17. dubna 2012
- dotace pro Svaz postižených civilizačními chorobami na ozdravné a rekondiční
pobyty
- postup plnění usnesení ZM o slučování škol
- zajištění následné péče o zrevitalizovaný lom Gsteinigt
- smlouva o dílo se zhotovitelem akce Oprava a sanace mostu v ulici J. K. Tyla
- OZV města Sokolova o ochraně veřejného pořádku
9. zasedání – 2. května 2012
- petice občanů za zachování přístupové komunikace do rekreační oblasti k. ú.
Tatrovice
- petice občanů proti přemístění ZŠ Běžecká do ZŠ B. Němcové
- aktualizace materiálu Bezbariérové město
- smlouva s vítězem VŘ na dodavatele stavebních prací – Bohemie – II. etapa
- projekt Doprava v klidu – parkovací kotouče
- vyhodnocení zimní údržby komunikací 2011 – 2012
- žádost o dotaci na akci Rekonstrukce ubytovny Baník v rámci ROP NUTS II.
- smlouva s dodavatelem stavby Stavební úpravy uličních schodů Kraslická - Citická
- přípravné třídy ve školním roce 2012/2013
- změna rozpočtu č. II/2012
- závěrečný účet města Sokolova za rok 2011
10. zasedání – 15. května 2012
- vyhlášení soutěže Kvetoucí okno
- vyhodnocení 5. ročníku soutěže Zelená školní zahrada 2012
- ukončení provozu v ZŠ Sokolovská k 22. 6. 2012
11. zasedání – 29. května 2012
- partnerské smlouvy a žádost o dotaci na 2. etapu akce Komunikace Novina
- Evropský den bez aut 2012
- žádost o dotaci na zřízení bezbariérového přístupu do MDK a související dokumenty
- plán práce RM a ZM na 2. pololetí 2012
12. zasedání – 12. června 2012
- smlouva o obstarání díla Dětské hřiště – LIDL
- Strategický plán Lokálního partnerství Sokolov pro období 2012 – 2014
- VŘ na prodej pozemků určených pro výstavbu RD
- smlouva o dílo s dodavatelem stavby Intenzifikace ČOV Sokolov – 1. etapa
- nákup elektrické energie pro město Sokolov a jeho zřízené organizace – postup
- změna rozpočtu č. III/2012
13. zasedání – 26. června 2012
- veřejná zakázka malého rozsahu Sanace venkovního schodiště a podest Kino Alfa
- postup při prodeji hlavní budovy bývalé ZŠ Sokolovská 1507
- valná hromada společnosti SOTES Sokolov spol. s r.o.
- valná hromada společnosti Správa sportovních zařízení Sokolov spol. s r.o.
- valná hromada společnosti Sokolovská bytová s.r.o.
14. zasedání – 24. července 2012
- využití majetku z ukončeného projektu Sociální klastr
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- Doprava v klidu – řešení dopravy ve vybraných lokalitách
- schválení zápisu do kroniky města za rok 2011
- Provozní řád a ceník služeb v Záchytném zařízení pro zvířata Vránov a smlouva o
poskytování veterinární péče
- petice občanů za zrušení parkovacích automatů ve městě
- organizační zabezpečení voleb do zastupitelstva kraje a do senátu
- zpráva o stavu válečných hrobů a pietních míst za obec III. typu
15. zasedání – 21. srpna 2012
- aktualizace složení povodňové komise města
- protipovodňová ochrana Sokolova na Lobezském potoce – smlouvy o podmínkách
zabezpečování a o nájmu movitého majetku
- smlouva o budoucí smlouvě pro vybudování kanalizačního a vodovodního řádu
na Hruškovou /věcné břemeno/
- VŘ na dodavatele stavby Loutková scéna v MDK
- VŘ na pojištění majetku a odpovědnosti za škody města Sokolova
- hodnocení akce Běh přátelství Sokolov – Schwandorf
- OZV města o trvalém označování psů
- OZV města o místním poplatku ze psů
- OZV města o ochraně veřejného pořádku
- zadání veřejné zakázky Mobilní mapování města
- provozování noclehárny pro bezdomovce městskou policií od 1. 12. 2012
do 28. 2. 2013
16. zasedání – 11. září 2012
- rozbory hospodaření města Sokolova za I. pololetí roku
- změna rozpočtu č. IV/2012
- zpráva o uplatňování územního plánu
17. zasedání – 25. září 2012
- darovací smlouva na 6 sochařských děl vytvořených při Sochařském sympoziu 2012
- deklarace o spolupráci mezi městem Sokolov a FK Baník Sokolov
- zpráva o průběhu 11. ročníku Mezinárodního setkání mládeže 2012
- zpráva o průběhu letního výchovně rekreačního tábora
- vyhodnocení soutěže Kvetoucí okno
18. zasedání – 9. října 2012
- smlouva o výrobě a vysílání dokumentárních a zpravodajských šotů pro město
Sokolov pro rok 2013
- smlouva s vítězem VŘ na zprostředkování obchodu s el. energií – ENSYTRA s.r.o.
- žádost o dotaci z programu Podpora terénní práce na rok 2013
- zpráva o společné akci partnerských měst – Návštěva dětí ze Schwandorfu
- projekt Rovné šance v zaměstnání
19. zasedání – 23. října 2012
- zabezpečení zimní údržby místních komunikací 2012 – 2013
- návrh plánu oprav místních komunikací v roce 2013
- zprůjezdnění Starého náměstí osobními automobily dle varianty E včetně ozelenění
- smlouva o dotaci ze SFŽP ČR na akci Sběrný dvůr – SOTES
- petice občanů za úpravu nočního provozu zvonů na kostele sv. Jakuba
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- změna rozpočtu č. V/2012
20. zasedání – 6. listopadu 2012
- organizační zabezpečení volby prezidenta
- změna názvu akce Osobnost roku na Osobnost města
- veřejná zakázka na rekonstrukci vnitřních prostor MěÚ – 3. etapa, 1. patro
- smlouva o užívání pozemku pro umístění záchytného parkoviště na Michalu
- projekt Snížení tepelných ztrát objektu 5., 7., 8. a 10. MŠ – Zelená úsporám
- smlouva o užívání pozemku pro stavbu Sokolov-cyklostezka Bohemie-St.Ovčárna
- smlouva o dílo na akci Natočení prezentačního filmu o městě Sokolov
- veřejná zakázka Vstupní analýza nastavení struktury vnitřní IT
- výpověď servisní smlouvy na údržbu info-kiosků
21. zasedání – 20. listopadu 2012
- termíny svatebních obřadů v roce 2013
- schválení postupu řešení uložených sankcí z dotačních akcí školských zařízení
- žádost o dotaci v rámci OPŽP na projekt Jižní lom – regenerace území
- akce Revitalizace areálu Bohemie – II. etapa – administrativní zajištění
- pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o bezpečnost
22. zasedání – 4. prosince 2012
- plán práce na I. pololetí 2013
- dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR – Komunikace Novina
- smlouvy o prodloužení veřejného osvětlení v ulici Pod sokolí strání, Sokolov
- OZV města Sokolova o ochraně veřejného pořádku
- pověření Bc. Jana Picky řízením MP Sokolov
- rozpočet města Sokolova na rok 2013
- změna rozpočtu č. VI/2012
23. zasedání – 18. prosince 2012
- smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb v roce 2013
- smlouva s vítězem VŘ na pojištění majetku města pro období 2013 – 2017
- změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- smlouva o předávání dat mezi Městem Sokolov a VZP ČR
b) Zastupitelstvo města Sokolova
Zastupitelstvo města se v roce 2012 sešlo sedmkrát v řádném termínu jednání, dvakrát
bylo svoláno jednání mimořádné. Všechna jednání zastupitelstva byla usnášeníschopná, účast
členů zastupitelstva se pohybovala mezi 20 a 26 přítomnými. Průměrně se jednání zúčastnilo
35 pracovníků úřadu a občanů města, vyjma jednání, kdy se projednávaly petice občanů.
Na červnovém jednání zastupitelstva byla provedena volba nových členů rady a 2.
místostarosty, jak je uvedeno výše. Na prosincovém jednání byl k datu 1. 1. 2013 pověřen
řízením Městské policie Sokolov člen zastupitelstva města, pan Jan Picka.
Zastupitelstvo na svých jednáních projednávalo a rozhodovalo v rámci svých
kompetencí o rozpočtu města a jeho úpravách v průběhu roku, rozhodovalo o žádostech o
poskytnutí dotací z různých zdrojů na plánované investiční a neinvestiční akce města.
Vyhlašovalo záměry prodejů majetku města a schvalovalo jeho realizaci, schvalovalo
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přidělení grantů a finančních prostředků různým žadatelům, obecně závazné vyhlášky města,
přijetí darů. Rovněž projednávalo petice občanů a schvalovalo jejich vyřízení. Všem
jednáním předsedalo předsednictvo, složené z členů rady města, za správnost usnesení
odpovídala volená návrhová komise, správnost usnesení z jednání bylo kontrolováno dvěma
ověřovateli zápisu. Pravidelně byla prováděna kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva
města, projednávány byly závěry z jednání kontrolního a finančního výboru.
Mimořádná jednání byla svolána z důvodu potřeby neodkladného rozhodnutí o předání akcií
města do správy ČSOB a schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci
Intenzifikace ČOV – I. Etapa a dotace z fondu Pro podporu terénní práce.
Termíny konání jednání Zastupitelstva města Sokolova:
10. jednání
2. února 2012
11. jednání
29. března 2012
12. jednání
10. května 2012
13. jednání
21. června 2012
14. jednání
20. září 2012
15. jednání
1. listopadu 2012
16. jednání
13. prosince 2012
3. mimořádné jednání
4. mimořádné jednání

5. března 2012
20. listopadu 2012

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2012

V roce 2012 se rozpočtové hospodaření města Sokolova řídilo rozpočtem schváleným
zastupitelstvem města dne 15. 12. 2011. Rozpočet byl schválen jako schodkový, v průběhu
roku bylo schváleno sedm rozpočtových úprav a konečný objem rozpočtovaných příjmů
dosáhl výše 586 727,6 tis. Kč, objem rozpočtovaných výdajů pak 698 812,4 tis. Kč, splátky
úvěru 4 964 tis. Kč. Stejně jako v roce minulém bylo záporné saldo vyrovnáno zapojením
přebytku hospodaření z předchozích let a úvěrem na financování investičních akci.
Za hodnocené období byl dosažen přebytek hospodaření ve výši 110 740,2 tis. Kč.
Důvodem bylo především nečerpání plánovaných výdajů ve výši 211 413,6 tis. Kč a nenaplnění plánovaných příjmů o 100 673,4 tis.
Struktura činnosti města zůstává nezměněna, kromě základního stupně územní
samosprávy zabezpečuje výkon státní správy pro 30 obcí Karlovarského kraje s cca 80 tisíci
trvale bydlících obyvatel. Hospodaření s rozpočtovými prostředky města zajišťuje 14 odborů
včetně samostatných oddělení a obecní policie, jako orgán obce.
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Zdrojem financování města Sokolova v roce 2012 byly:
daňové příjmy

260 560,8 tis. Kč

U této skupiny příjmů došlo k mírnému nárůstu oproti roku 2011, podílí se na něm všechny
typy daní, vyjma daně z přidané hodnoty.
nedaňové příjmy

126 255,4 tis. Kč

Skupina nedaňových příjmů se pohybuje zhruba na úrovni předchozího roku, v roce 2012
se neobjevily některé specifické příjmy, jako např. vratky z poskytnutých půjček, prodej
majetku a přijaté dary.
kapitálové příjmy

20 271,1 tis. Kč

Navýšení u tohoto druhu příjmů představuje zejména příjem z prodeje nemovitostí, konkrétně
z prodeje podnikatelských inkubátorů. Oproti roku 2011 vzrostly příjmy také u prodeje bytů.
dotace

98 201,9 tis. Kč

Padesátiprocentní plnění plánovaného ročního rozpočtu ovlivnilo hlavně nízké plnění u
investičních akcí, konkrétně u akce Intenzifikace ČOV, kde přechází realizace projektu do
roku 2013 a tím i přijetí dotace v následujícím roce.
Výběr z výdajových položek rozpočtu města Sokolova:
Od roku 2012 je výplata sociálních dávek převedena z rozpočtu města na úřady práce, proto
v této části dochází ke snížení o zhruba 112,6 milionu korun.
péče o seniory
237,2 tis. Kč
ozdravné a rekondiční pobyty
81,1 tis. Kč
podpora komunitního plánování
69,8 tis. Kč
fond sociální podpory
6 906,- tis. Kč
tábory pro soc. vyloučené děti
88,4 tis. Kč
správa majetku
54 311,3 tis. Kč
z toho: doprava
9 033,2 tis. Kč
vodní hospodářství
1 073,4 tis. Kč
školství
12 938,7 tis. Kč
památky, kultura
1 040,1 tis. Kč
tělovýchova
3 669,5 tis. Kč
bydlení
57,4 tis. Kč
budova MěÚ
19,2 tis. Kč
komunální hospodářství 7 035,4 tis. Kč
vnitřní správa
13 301,9 tis. Kč
územní plánování
90,1 tis. Kč
školství
3 309,9 tis. Kč
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kultura
rozvoj města
grantový systém
městská policie
prevence kriminality
odbor informatiky

2 194,8 tis. Kč
39 102,5 tis. Kč
8 533,1 tis. Kč
16 862,4 tis. Kč
3 793,2 tis. Kč
21 437,8 tis. Kč

Výše uvedený přehled výdajů města Sokolova není vyčerpávající, za jednotlivými položkami
je však nutné vidět nepřeberné množství realizovaných investičních i neinvestičních akcí
zajišťovaných 174 pracovníky Městského úřadu Sokolov, třemi uvolněnými funkcionáři a
30 pracovníky Městské policie Sokolov.
Průměrná mzda pracovníků úřadu činila v tomto roce 23 392 Kč, funkcionářů 50 528 Kč,
strážníků 22 993 Kč.
Všechny příspěvkové organizace vykázaly k poslednímu dni roku 2012 zisk. Na základě
výsledku auditu hospodaření města Sokolova zastupitelstvo města vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením města Sokolova za rok 2012 s výhradou. Uložilo správci dílčího
rozpočtu Sokolovské bytové s. r. o. v případě zjištění odchylek od schváleného rozpočtu
bezodkladně požádat o jeho změnu.
Školství, zájmová činnost a kultura
O zrušení Základní školy v ulici Sokolovská bylo rozhodnuto již v roce 2011.
K 30. 6. 2012 se tak také stalo. Provoz školy byl ukončen a výuka pro žáky je od září tohoto
roku zajištěna na školách v Běžecké ulici a v ulici Boženy Němcové. Rodiče dětí však využili
možnosti přihlásit děti i do jiné školy dle svého uvážení.
V souvislosti s ukončením provozu školy dostalo dvacet zaměstnanců výpověď, jednalo se o
devět pedagogů, čtyři asistenty a sedm ostatních zaměstnanců. Kromě tří měli všichni nárok
na odstupné, rada města však i pro ně uvolnila finanční prostředky.
Že si město Sokolov práce pedagogů váží, dokládá skutečnost, že letos již druhým
rokem ke Dni učitelů zástupci města předali učitelům plakety J. A. Komenského.
Pedagogům, kteří v letošním roce pracují ve školství více jak 40 let, osobně pogratuloval
senátor a místostarosta města Pavel Čáslava. Spolu s předními pracovníky úřadu se tento akt
uskutečnil v kanceláři starosty města na sokolovské radnici. Oceněna byla paní učitelka Eva
Neškrá-balová, Zdeňka Braumová, Blanka Janderová, Alena Eismanová, z mužů Jan
Štěpánek
Pro všechny nově nastupující prvňáčky vedení města schválilo finanční prostředky na
nákup kufříků se základními učebními pomůckami v hodnotě jeden tisíc korun pro jednoho
žáka. Kromě učebních pomůcek každý prvňáček v kufříku nalezne pexeso o Sokolově,
omalovánky s motivy městských dominant, průvodce po městě a bezpečnostní reflexní pásku
a vestu. Z rozpočtu města bylo na tuto akci uvolněno 320 tisíc korun. Na realizaci akce
přispěly také společnosti VEOLIA a NEMOS Sokolov, s.r.o.
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Novinkou ve výuce psaní je rozhodnutí ministra školství Petra Fialy o alternativní
výuce písma Comenia Script. Vyzkoušeno je na 33 základních školách v republice. Zda se
ujme také v Sokolově, se zatím neví. K výuce bude třeba vyškoleného pedagoga v metodice
výuky psaní a souhlasu rodičů.
I sokolovští středoškoláci a několik pedagogů se připojilo k otevřenému dopisu Radě
Karlovarského kraje, kterým požadují odstoupení Václava Sloupa z pozice krajského
náměstka pro školství, tělovýchovu a mládež. Na tuto funkci byl jmenován po vzniku krajské
koalice s komunisty a je trnem v oku nejen pracovníkům ve školství, ale i mnoha jiným
občanům kraje. Vytýkána je mu jeho minulost, pracoval jako politruk armády v totalitní
Československé socialistické republice. Do konce roku nebyl však tento požadavek vyřešen.
Hravě o Sokolově
Odbor školství a kultury ve spolupráci s DDM Sokolov uskutečnil již čtvrtý ročník
soutěže školních družstev s názvem Hravě o Sokolově.
Soutěže se zúčastnilo devět třídních kolektivů ve dvou věkových kategoriích z pěti
sokolovských základních škol. V obou kategoriích byla nejúspěšnější ZŠ Sokolov,
Rokycanova ulice. Žáci kromě prezentace své školy odpovídali formou kvízu na otázky
z historie a současnosti města a absolvovali i řadu hravých a zábavných disciplín.
Zelená školní zahrada 2012
V pátém ročníku soutěže o nejlepší projekt na realizaci své zelené školní zahrady byli
oceněni všichni tři přihlášení, tj. Základní škola v ulici Křižíkova, v ulici Švabinského a
Mateřská škola v ulici Vítězná. Každý účastník obdržel od města 100 tisíc korun, které
použije dle projektu. Na pozemcích školy bude provedena výsadba zeleně, vyrostou zde živé
ploty a živé stěny, vybudována budou jezírka, skalky, arboreta, naučné stezky, postaveny
budou altánky, pergoly, zahradní posezení, zabudovány budou herní a sportovní prvky.
Návštěva dětí ze Schwandorfu
V rámci spolupráce partnerských měst zorganizoval v září DDM Sokolov ve
spolupráci s odborem školství a kultury MěÚ Sokolov návštěvu dětí z partnerského města
Schwandorf. Díky vstřícnosti zaměstnanců infocentra, muzea a DDM čekal na třicet
německých dětí včetně dospělého doprovodu báječný program. Byla pro ně připravena
prohlídka Kláštera Sv. Antonína Paduánského, zámku, muzea. Děti navštívily kryté dopravní
hřiště, zajezdily si na trenažérech a soutěžily pomocí interaktivní tabule. Prohlídkou hradu
Loket byla návštěva úspěšně zakončena.
Mezinárodní setkání mládeže – WORKCAMP 2012
V srpnu se pod patronací Domu dětí a mládeže Sokolov uskutečnil již 11. ročník
tohoto setkání mládeže. Zúčastnilo se ho devět dětí a 2 vedoucí z partnerského města Saalfeld
a jedenáct dětí a 2 vedoucí ze sokolovských škol.
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Hlavním programem byla spolupráce s výtvarníkem a sochařem Jiřím Černým. Vytvořená
dílka zdobí okolí DDM Sokolov. Děti navštívily muzeum a další památky ve městě, podzemí
a kryptu kostela sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech, lanové centrum na Plešivci a BMX
Workshop show s mistrem sportu Davidem Nekolným s akrobacií na kole.
Na závěrečném večeru bylo letošní setkání hodnoceno jako velmi zdařilé.
Integrovaná střední škola technická a ekonomická
30. května 2012 byla slavnostně otevřena nová budova Integrované střední školy
technické a ekonomické v Sokolově. Stavba nového zázemí integrované školy vyšla na 390
milionů korun, je architektonickým unikátem a patří mezi nejmodernější školní budovu
v kraji. Patří také mezi jednu z největších investic Karlovarského kraje, celý projekt byl
podporován evropskými fondy. Revitalizace tohoto centra vzdělávání získala cenu hejtmana.
První školní den po otevření se všichni žáci sešli ve sportovní hale, kde je ředitel školy Pavel
Janus seznámil s tím, co nového je ve škole čeká. Nová budova nabídne 18 prostorných
učeben pro 32 žáků, 8 učeben pro 16 žáků. Je zde laboratoř fyziky a chemie, dvě nové
učebny výpočetní techniky s novými počítači, knihovna. Všechny učebny mají k dispozici
nejmodernější vzdělávací technologie. Luxusně je vybavena tělocvična. Atria jednotlivých
pater sedmiposchoďové budovy jsou vybavena ohromnými květinovými rabátky, která slouží
jako odpočívadla pro studenty. Střechu tvoří prosklené mnohoúhelníky, viditelné už od
suterénu.
Škola ve školním roce 2012-2013 nabízí zájemcům o vzdělávání čtyřleté studijní obory
s maturitou – elektrotechnika, dopravní prostředky, ekonomika a podnikání, veřejnoprávní
činnost. Dále pak tříleté učební obory se závěrečnou zkouškou – strojní mechanik, obráběč
kovů, elektrikář, mechanik opravář motorových vozidel a instalatér.
Současná kapacita školy je nyní tisíc studentů a o její naplnění musí škola bojovat. Vedení
školy však nic nezanedbává.
Jako každoročně nechyběl ředitel Janus na 4. ročníku Veletrhu zaměstnavatelů, kde
navazoval kontakty s vystavujícími zaměstnavateli regionu a získával přehled o jejich
potřebách.
Integrovaná škola motivuje studenty své školy nabídkou stipendií, jejichž výše je podmíněna
dosaženým studijním průměrem.
Na škole probíhá Univerzita třetího věku, na kterou se v akademickém roce
2011/2012 přihlásilo 103 zájemců. Seniorům bylo nabídnuto pokračování studia dvouletého
programu Historie Sokolovska, kurzy Práce s počítačem a dvouletý program Astronomie.
V rámci projektu Příběhy bezpráví, organizovaného společností Člověk v tísni, škola
pořádala besedu s Tomášem Kábrtem, který byl za totalitního režimu pronásledován a
několikrát vězněn. Beseda proběhla v souvislosti s výročím 17. listopadu a mladé lidi
zajímalo, jak konkrétně komunistický režim šikanoval mladé lidi v našem regionu a proč se
proti němu vzbouřili. Nepochopitelná byla reakce lídra krajských komunistů Jaroslava Borka,
který besedu tohoto typu považuje za součást převažujícího výkladu pravicové politiky a
doporučuje také účast levicově orientovaných přednášejících. Po řediteli Janusovi zřizovatel
školy, tedy Karlovarský kraj, požadoval vysvětlení.
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Z aktivit studentů:
- za finanční podpory města Sokolova proběhl 38. ročník podzimního studentského pochodu
Nejdek-Bublava-Kraslice.Pro seniory byl přistaven v Sokolově autobus, ostatní účastníci
na akci odjížděli vlakem. Odměnou je guláš, čaj, popis trasy, razítko do vandrovky a
pamětní list.
- žáci i pedagogové v září již tradičně čistili řeku Ohři. Trasa mezi Kynšperkem a Sokolovem
byla zbavena PET lahví, pneumatik a jiného nevhodného a neekologického odpadu.
Odpadem bylo naplněno neuvěřitelných 34 pytlů. Letos tuto akci ISŠTE absolvovala již
popáté. Je nepochopitelné, proč se v řečišti Ohře objevilo jízdní kolo, autodíly, dopravní
značky, nebo také důlní vozík.
- školákům z celého regionu studenti ISŠTE spolu s pedagogy připravili naučnou stezku na
opuštěném hradu Hartenberg a v okolních lesích. Školáci si tak v praxi ověřili své znalosti
a dovednosti v oblasti fyziky, chemie, dějepisu, literatury, přírodopisu či jiných oblastí.
Na celkem jednadvaceti stanovištích své vědomosti, sílu i postřeh prokázalo na osm stovek
žáků základních škol. Jak řekl ředitel Janus: " ideální je učit přírodní vědy v přírodě".
- žáci prvních ročníků ISŠTE přišli se zajímavým nápadem na oživení výuky v hodinách
dějepisu. Projekt nazvali Cestovní kancelář do starověku.
- již tradičně jsou studenti ekonomického oboru úspěšní v celorepublikových soutěžích na
ekonomická témata. S prací na téma Regionální rozvoj se probojovaly Michaela Matoušková a Barbora Štefková. V soutěži nakladatelství CEED na téma Ekonomická nezávislost
uspěly čtyři práce studentů Michala Hanuše, Lukáše Bartůňka, Veroniky Burešové a
Michaely Matouškové.
- ve sportovní hale ISŠTE se konal 20. ročník Celostátní matematické soutěže středních
odborných škol. Sešlo se zde 83 matematicky nadaných studentů.
- integrovaná škola rovněž zorganizovala další ročník soutěže s názvem Newton cup. Studenti
mezi sebou soutěží s vlastnoručně vyrobenými modely na alternativní pohon. Kromě
studentů školy se do této soutěže zapojili i žáci základních škol. A k vidění bylo kdeco. Od
pohonu lidskou silou, přes pohon vodou, solární energií, stlačeným vzduchem až k pohonu
vrtulí na gumu.
- a na závěr roku opět tvrdá muzika. Letošní Rockování na závěr zakončilo školní rok
rockem. Rozloučení proběhlo v kině Alfa za účasti kapely Huge Rat, Animal Resources a
teplické Schlack. Akci pořádalo občanské sdružení Club Academia při ISŠTE ve spolupráci
s MDK.
Gymnázium Sokolov
V letošním roce oslavilo sokolovské gymnázium již 65. výročí svého vzniku. Studenti
gymnázia vystavili při této příležitosti své výtvarné práce v přízemí sokolovského zámku.
K vidění zde bylo více než 90 originálů různých technik a přestože gymnázium není
výtvarnou školou, byla zde k vidění díla, která by snesla i přísnější umělecká kritéria. Své
práce zde vystavili i studenti, uchazeči o studium architektury nebo výtvarné výchovy.
Po skončení výstavy se práce staly součástí výzdoby interiérů budovy gymnázia.
Není náhodou, že Gymnáziu Sokolov byla rozšířena jeho hlavní činnost o oblast
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Od zahájení činnosti krajského vzdělávacího
centra zde proběhlo 94 workshopů a 4 konference Pedagogický den, zaměřené na základní a
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střední školy. Akcemi centra prošlo do konce roku 2012 přes 1200 pedagogických
pracovníků ze 105 základních a středních škol Karlovarského kraje.
Díky Karlovarskému kraji se podařilo se začátkem školního roku 2012/13 uvést do provozu
novou výdejnu jídel a bufet. K odběru jídel se přihlásilo 490 studentů, kteří mají možnost si
denně vybrat ze dvou druhů polévek a tří hlavních jídel nabízených společností Sokorest.
Strávníci mají zřízen internetový účet, kde se přesně zaznamenává platba prostřednictvím
čipové karty.
Z aktivit studentů:
- studenti si nenechali ujít Mezinárodní den stromů. Společnými silami na pozemku školy
vysadili dva mladé stromky, na jejichž koupi se podíleli. Stromky byly pojmenovány po
třídní profesorce druhého ročníku Michalíkové a po profesoru Hlaváčkovi.
- studentka gymnázia Klára Chvojková se ve svém volném čase věnuje doučování dětí
z romských rodin v Oloví a Horním Slavkově. Jejím přáním je studovat psychologii a vycestovat s organizací Člověk v tísni do Afriky, kde by chtěla pomáhat ženám nakaženým
virem HIV.
- avízovaný konec svět oslavili gymnazisté 21. prosince maturitním plesem, který nazvali
Poslední párty světa.
- stejně atraktivní název měl druhý maturitní ples. Letošní maturanti ho tentokrát uspořádali
na téma Cirkus.
- studenti Tuan Anh Nguyen, Ondřej Friml a Jana Pleyerová, jinak zvaní Hamletíci, postoupili do celorepublikového kola soutěže Prezentiáda 2012. Jejich práce na téma Můj nový
předmět doporučila zavést do výuky na školách zdravovědu, resp. kurzy první pomoci.
- přímo na škole uspořádali sokolovští hasiči besedy na téma požární prevence nebo nouzového přežití obyvatel. V závěru proběhl cvičný zásah na téma Požár. Po zamoření školy
kouřem došlo k evakuaci všech žáků, kromě těch, kteří byli zachráněni spuštěním
v evakuačním rukávu, zavěšeném na automobilovém žebříku. Pro žáky zábava, pro hasiče
náročné cvičení.
- profesor školy Bružeňák pozval mezi studenty sokolovského gymnázia a také na veřejnou
přednášku v místním zámku paní Evu Erbenovou, očitou svědkyni událostí před 67 lety,
účastnici nechvalně proslulého Pochodu smrti, ze kterého se jí podařilo v dubnu 1945 uprchnout. Paní Erbanová od roku 1948 žije v Izraeli a je autorkou biografické knihy Sen,
vydané v několika jazycích.
Střední škola živnostenská
Na živnostenské škole panoval čilý ruch i o prázdninách. Nákladem téměř tří milionů
korun proběhla první etapa rekonstrukce sociálních zařízení v budově na Šenvertu. Kromě
této budovy má Střední živnostenská škola v Sokolově ještě dalších pět objektů, pyšní se
nově vybudovaným hřištěm a moderními hygienickými zařízeními ve všech budovách.
Ve školním roce 2012/13 škola nabízí budoucím studentům možnost čtyřletého studia
s maturitou v oboru kosmetička a informační systémy a služby, tříletého studia s výučním
listem v oborech cukrář, truhlář, kuchař – číšník, číšník – servírka, prodavač, aranžér,
kadeřník, kuchař a zpracování dřeva. Dále dvouleté studium s výučním listem v oboru provoz
společného stravování a nástavbové studium s maturitou pro absolventy tříletých učebních
oborů se zaměřením na dřevařskou a nábytkářskou výrobu a podnikání. Pro následující školní
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rok byl Radou Karlovarského kraje schválen maturitní čtyřletý obor vlasová kosmetika.
V letošním roce byl na škole zahájen projekt Leonardo da Vinci – Mobilita. Konečná
podoba výměnných zahraničních pobytů žáků byla dojednána se studenty ze Spojené střední
školy v Šale na Slovensku.
Projekt v hodnotě cca 25 tisíc eur je financován z prostředků EU a v jeho rámci již v lednu
odjeli první čtyři žáci z oboru obchodně-podnikatelská činnost do Šaly na dvoutýdenní stáž.
Odtud si z veletrhu fiktivních firem přivezli první místo za stánek a třetí místo za logo své
firmy.
Ani vedení školy nelení. Škola se stala realizátorem projektu Zvyšováním kvality
pedagogů ke zvyšování kvality výuky z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V rámci tohoto projektu se o hlavních prázdninách deset pedagogů zúčastnilo
intenzivního týdenního metodicko-konverzačního kurzu pro učitele cizích jazyků pod
vedením rodilých mluvčích. Od října pak pedagogové pokračují v dalších vzdělávacích
programech, které probíhají v Domově mládeže v Kraslicích.
Z aktivit studentů:
- na veletrhu fiktivních firem v Mostě studentky Andrea Aubrechtová, Julie Mišoňová,
Kristýna Uhrinová a Jitka Krumpárová zvítězily se svou prezentací Perfect style –
Včelařství.
Škola dále získala první místa v kategoriích Nejlepší obchodník, Prezentace stánku a
výrobků a 3. místo v kategorii Obchodování.
- v rámci náboru nových studentů pozvala mistrová odborného výcviku Jitka Čedíková na
školní výuku žáky ze Základní školy Sokolov, Křižíkova ulice. Spolu se svými studentkami
jim předvedla základy práce kosmetičky, kterou si pak žákyně vyzkoušely.
- mezi osmi nejlepšími družstvy se na republikovém finále Soutěže středních odborných a
hotelových škol v Ostravě umístili žáci oboru kuchař – číšník a servírka. Žáci ze Střední
živnostenské školy oslnili mimo jiné i perfektní znalostí servírovaného menu v němčině.
- několik dvojic žáků školy se střídalo od ledna do konce školního roku u vytipovaných
frekventovaných přechodů pro chodce u základních škol ve městě. Spolu s Městskou
policií Sokolov a sdružením Společně k bezpečí tak pomohli zajistit co největší bezpečnost
na silnicích zejména malých školáků.
- i v letošním roce se téměř dvě desítky žáků rozhodly darovat bezplatně krev.
Vysoká škola manažerské techniky a informatiky Sokolov
Absolventi bakalářského studia této školy v Sokolově se letos sešli v sokolovském
divadle, aby převzali při slavnostní promoci vysokoškolský diplom. Na půdě města Sokolova
se promovalo v historii poprvé. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo celkem 39
absolventů. Mnozí dorazili i se svými rodinami a hlediště divadla se tak zcela zaplnilo. Akci
si nenechal ujít ani starosta města Sokolova Zdeněk Berka a hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný.
Gymnázium, základní a mateřská škola Mánesova, s. r. o. Sokolov
Hned v lednu pozvalo vedení školy veřejnost na den otevřených dveří, při němž také
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probíhal zápis do první třídy a přijímačky nanečisto na gymnázium Mánesova. Současně
probíhal informativní den k nově otevírané třídě mateřské školy s angličtinou a prvky
Montessori pedagogiky. Zajímavostí jistě je, že žáci umístění v přijímačkách nanečisto na
prvním až šestnáctém místě již nemusí absolvovat nové přijímačky.
Z aktivit žáků:
- koncem června škola zorganizovala Zahradní slavnost. Žáci při ní prezentovali své výtvarné
práce, mateřinka předvedla taneční vystoupení a pásmo angličtiny. Nechybělo ani občerstvení.
- v rámci charitativních projektů žáci 7. a 8. ročníku školy navštívili děti v Dětském domově
v Chebu. Malými dárečky potěšili děti a předali vlastnoručně upečené dobroty k Mikuláši,
jeden ze žáků předvedl své umění ve hře na klavír.
- i letos se žáci školy zúčastnili matematické soutěže Klokan. Celkově se zúčastnilo 54 žáků
2. až 9. ročníků, kde obsadili několik prvních míst při celkové účasti 821 soutěžících.
Mezi nejúspěšnější patřil Dominik Černý, Věra Drozdíková, Jaroslav Sýkora, Nikol
Oravová, Matěj Takáč a Anna Šulcová.
Základní umělecká škola
Tato škola v průběhu roku absolvovala řadu významných akcí, při nichž prezentovala
výsledky své práce. Hned v lednu pozvala Základní umělecká škola Sokolov veřejnost na
koncert do Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského.
Ve stejný den prezentoval výtvarný obor své práce na výstavě v Městském domě kultury
v Sokolově.
Na své popularitě nic neztratil dětský sbor Zvonek se sbormistryní Andreou Plachou.
Při vánočních vystoupeních vystoupil na koncertě se zpěvačkou Bárou Basikovou a při
dalším koncertě sborů se představily také dva přípravné sbory Cvrčci a Kolibříci. Zvonek
nechyběl ani při Vánoční mši J. J. Ryby.
Stříbrné pásmo si letos Zvonek vyzpíval na krajské přehlídce sborů na Pedagogické škole
v Karlových Varech. Zúčastnil se i prestižního festivalu Euroopera v německém Regensburgu, kde společně s kraslickou Harmonií pod vedením Ivety Poslední a mariánskolázeňskou Canzonou se sbormistrem Olimpiu Cretan zazpíval kousek z díla Carmina Burana.
Potlesk dvoutisícového hlediště a závěrečný ohňostroj byl dětem dostatečnou odměnou.
Ředitel školy Roman Švancar vyhověl prosbě sokolovského sdružení Pomoc v nouzi a
zajistil koncert pro matky s dětmi z Azylového domu Sokolov. Koncert proběhl v tělocvičně
Střední školy živnostenské v Sokolově a měl velký úspěch. Mnozí z posluchačů se takovéto
akce zúčastnili ve svém životě vůbec poprvé.
Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně ZUŠ ve hře na tubu Lucie Gitterová. Vyhrála
ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové a bicí nástroje.
Další žákyně, Eliška Trnková, na této soutěži získala čestné uznání.
Zcela originální hudební skupinou je cellová skupina VCCELA. Hra na tento nástroj
na základních hudebních školách není příliš rozšířená, v Sokolově se to podařilo. Pod
vedením paní učitelky Kubálkové již skupina vystoupila na několika koncertech, podařilo se
natočit vlastní profilové DVD.
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Dům dětí a mládeže
Jednou z mnoha velmi záslužných úloh tohoto zařízení je konání příměstských táborů
v době prázdnin. Zdejší Dům dětí a mládeže spolu s městskou knihovnou organizuje celou
řadu akcí a zbavuje tak zaměstnané rodiče starosti o jejich ratolesti.
Jmenujme např. akce Prázdninové bambulky, příměstský tábor Chovatelé a Šikulové, tábor
Kamarád - indiáni, Sportovní, Žabka. Pro děvčata pak příměstský tábor se zaměřením na
roztleskávačky, orientální tance, aerobik, ale také na stolní tenis a malou kopanou.
Velký zájem je o získání rybářských oprávnění a pasování na rybáře. Kroužek rybářů běží
v domě dětí již čtvrtým rokem a získání rybářského lístku je stejně náročné, jako když
oprávnění získává dospělý. Manželé Havlíkovi, kteří kroužek vedou, jezdí s dětmi také na
různé závody. Absolvovali např. i mistrovství ČR v muškaření, které je považováno za
královskou disciplínu.
U příležitosti Dne dětí hostil sokolovský dům dětí a mládeže Výstavu železničních
modelů, při níž bylo po celou dobu v provozu digitálně řízené kolejiště velikosti H0 a
vystaveny různé modely lokomotiv, vagónů a aut v modelových velikostech H0 a TT.
Nejlepším modelářem v soutěži papírových modelů byl vyhlášen Matěj Lorenz se
svým modelem nákladního automobilu.
Roztleskávačky DDM nad 12 let získaly ve finále soutěže Děti fitness aneb sportem
proti drogám v Brně pohár v soutěži GROUPS – Cheer.
Být externím vedoucím Domu dětí a mládeže v Sokolově představuje mimo jiné i
absolvování intenzivního víkendového kurzu Odborné přípravy pracovníků s dětmi v oblasti
volného času a získání osvědčení o znalostech v pedagogice, psychologii, legislativě,
zdravovědě.
Záslužnou akcí této organizace je dopravní výchova pro mateřské školy, kterou letos
absolvovalo 220 předškoláků. Na základě objednávky probíhá tato akce i pro žáky základních
škol.
S téměř stejnou tématikou se v Domě dětí a mládeže v Sokolově letos ve spolupráci hasičů,
policistů, pracovníků odborů dopravy a školství z městského úřadu konal již osmý ročník
projektu Bezpečně a nebezpečně pro mateřské školy, kterého se zúčastnily všechny
předškolní děti ze sokolovských mateřských škol.
V domě dětí však neprobíhají jen akce pro děti. V listopadu se zde již tradičně koná
Lístečkové setkání paličkářek. V letošním šestém ročníku se zúčastnily krajkářky ze
Sokolova, Merklína, Nejdku, Kynšperka, Ostrova, Karlových Varů, Kraslic, Chebu, Brna a
Prahy.
Nejen tuto akci, ale i velkou většinu ostatních finančně podporuje město Sokolov. Bez této
pomoci by výčet akcí tohoto zařízení byl poměrně chudší.
Zajímavosti z ostatních škol ve městě:
Základní škola v ulici Pionýrů –
Ředitel školy Petr Krejčí velmi kladně ohodnotil přístup sokolovské radnice, která
prostřednictvím odboru správy majetku realizovala nákladem cca jednoho milionu korun
stavební úpravy stravovacího pavilonu a učebny ve druhém podlaží. Potřebná byla hlavně
rekonstrukce sociálních zařízení, protože stávající již bylo kapacitně nedostatečné.
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Pro účely této stavby byly využity staré jídelny, kde bývala umístěna výdejna stravy pro žáky
školy v Rokycanově ulici. Žáci i učitelé tak získají další komfort pro výuku. Řekla bych, že
zaslouženě, protože málokdo si již dnes uvědomuje, že škola byla otevřena jako první
moderní pavilónová škola sokolovského okresu v září 1965. Byla vybudována na místě
bývalých jatek.
Správní rada Českého volejbalového svazu schválila školu do seznamu čtrnácti
partnerských škol ČVS. Je tak jedinou školou v Karlovarském kraji, které bylo partnerství
schváleno. Potvrzením je certifikační titul Partnerská škola ČVS.
Úspěšné je také družstvo futsalu. Mladí svěřenci trenéra Marka Kratochvíla obsadili
první místo na turnaji žáků 5. a 6. tříd, konaném v Lítově ve spolupráci TJ Lítov a TJ Baník
Sokolov.
Základní škola v ulici Rokycanova –
Žáci této školy s jazykovým zaměřením bodují ve znalostech cizích jazyků téměř při
každé soutěži s tímto zaměřením.
Největším úspěchem bylo úspěšné složení Cambridgeské zkoušky. Zástupkyně Britské rady
v Praze Jana Pavlová se zúčastnila slavnostního předání certifikátů žákům této školy.
Společně s ní žákům poblahopřál místostarosta Ladislav Sedláček, vedoucí OŠK Světlana
Sojková, ředitel školy Jan Kadlec a učitelka Petra Šišková.
Základní škola spolupracuje s Britskou radou v Praze, je její partnerskou školou a proto se
letos prestižní zkoušky FCE z anglického jazyka skládaly na této škole. Má to i tu výhodu, že
zkoušky, za které rodiče platí, jsou levnější a učební materiály jsou zdarma.
Pavel Koco za své druhé místo a Nikol Tarantová za místo třetí postoupili do
krajského kola konverzační soutěže v německém jazyce.
Zajímavou akcí jsou na škole barevné dny. Zatímco v lednu proběhl den zelený,
v den svátku Valentýna proběhl den růžový. V ten který den se žáci, pedagogové i
zaměstnanci školy oblečou do té které barvy.
Škola se rovněž snaží ctít tradice, letos žáci školy přivítali jaro vynesením vyrobené Morany,
kterou společně svrhli do řeky Ohře z blízkého mostu.
Mezi sto nejlepších z téměř čtyř tisíc hodnocených se probojovaly žákyně Anna
Kupková, Lucie Šnírcová a Pavla Sýkorová ve výtvarné soutěži Žízeň a Voda nad zlato.
Tuto soutěž organizovala humanitární organizace ADRA. Sto vítězných obrázků vyšlo
v katalogu a bylo vystaveno v Národním muzeu v Praze.
Od března do května probíhala na škole, v pořadí již několikátá Školička, určená pro
budoucí prvňáčky. Letos jich tento projekt využilo celkem sedmdesát. Děti zde získaly pod
vedením zkušených učitelek dobrou průpravu před vlastním nástupem do první třídy.
K podpoře dětského čtení, se zaměřením k výročí narození ilustrátora dětských knih
Jiřího Trnky, se základní škola zapojila do akce Pohádková noc s Andersenem. Děti při zajímavém programu vydržely do půlnoci, kdy ve škole usínaly s večerníčkem Broučci. Byla to
opět jedna z vydařených akcí!
Základní škola v ulici Boženy Němcové
Po reorganizaci školství ve školním roce 2012/3 tato škola funguje jako odloučené
pracoviště Základní školy v ulici Běžecká.
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V rámci oslav 40. výročí založení školy proběhl v listopadu Den otevřených dveří a
vzpomínkové posezení současných a bývalých zaměstnanců školy ve sborovně školy.
Součástí oslav byla výstava o škole, instalovaná v měsíci listopadu v Městském domě kultury v Sokolově.
V rámci tradičního výměnného pobytu školu navštívily žákyně z německé dívčí školy
z bavorského Schlehdoru. Děvčata po dobu pobytu bydlela v hostitelských rodinách. Během
této výměnné akce děti navštívily Prahu, Cheb a Karlovy Vary, děvčata se zapojila do výuky
na škole, navštívila sokolovské muzeum a výstavu Arabela tamtéž. Akce proběhla ke
spokojenosti všech.
Město Sokolov si v tomto roce dalo úkol zvelebit tělocvičny, které slouží nejen
sportovní výuce žáků, ale také široké sportovně založené veřejnosti.
Neplánovaně se k plánovaným opravám přiřadila i Základní škola v ulici B. Němcové, kde
hrozilo zřícení stropu. A protože se jedná o školu sportovní, nebylo možné nic odkládat a
oprava se řešila okamžitě.
Však si lepší a bezpečnou tělocvičnu žáci této školy zaslouží, protože získávají dobrá
umístění na soutěžích téměř všech sportů.
Ve Sportovní lize 1. stupně si družstvo přehazované vybojovalo třetí místo a upevnilo si tak
prozatímní vítězství v celkové tabulce hodnocení.
Úspěšní jsou však i v jiných oblastech. Např. v česko-německé soutěži s názvem
Dobrodružství lososa skončili sedmáci této školy v celostátním kole na bronzové příčce.
Soutěž byla zaměřena na vytváření vztahu dětí k přírodě a životnímu prostředí. Třídní
kolektivy vytvářely příběh lososa Lukáše, kterého v příběhu dovedly až na česko-německou
hranici a odtud losos za pomoci německých dětí doputoval až do Severního moře.
Základní škola v ulici Běžecká
Jako jediná v Sokolově se tato škola pyšní titulem Ekoškola.
Zapojila se do unikátního programu v rámci mezinárodní kampaně s názvem Odpad a
rozhodla se na této škole rozšířit třídění o bioodpad. Na zahradě školy vyrostl nový tříkomorový kompostér a na chodbu si žáci vyrobili vermikompostéry. V těchto zařízeních žijí žížaly
a vyrábí kompost přímo uvnitř školy. Při své činnosti používají zásadu tří R – redukce, reuse,
recycle, v překladu omezuj, používej, recykluj. Pro svůj projekt škola získala partnerství se
ZŠ a MŠ v Plesné a školy si již na společném setkání vyměnily zkušenosti. Hosté od žáků
sokolovské školy obdrželi darem jeden nový vermikompostér.
Dalším projektem školy je Od kahanu k úsporce o úspoře energie. Od Sdružení Tereza škola
získala 15 tisíc korun z grantové žádosti Život svítidel. Grant bude použit na výměnu čtyřiceti
žárovek za úspornější žárovky LED. Při té příležitosti škola vyhlásila výtvarnou soutěž
Svítidla v běhu století. Ekologické akce na škole zaštiťuje paní učitelka a koordinátorka
EVVO Monika Horárová.
Světový den vody žáci školy společně oslavili s předškoláky z Mateřské školy v ulici
Vítězná.
O měsíc později děti společně oslavily Den Země.
Velmi pěkný program pro děti připravuje družina této školy. Na hřišti u školy proběhl
zápas v kopané, vzápětí se zde vznášeli draci v rámci Drakyády. Děti společně sbíraly
kaštany a žaludy, společně v kostýmech oslavily svátek Halloween. Navštěvují kryté
dopravní hřiště a prověřují si zde své znalosti v dopravní výchově. Dvakrát týdně navštěvují
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keramický a sportovní kroužek, připravují si tématická vystoupení k Mikuláši a vánočním
svátkům. S vychovatelkami této družiny se děti rozhodně nenudí.
Základní škola v ulici Švabinského
I letos nabízí tato základní škola vzdělávání ve třídě se zaměřením na přírodovědné
předměty a matematiku. Žáci od šesté třídy získají v průběhu čtyř let širší rozhled a hlubší
znalosti. To se také odráží v úspěšnosti absolventů v přijímacích řízeních na gymnázia a
ostatní odborné střední školy.
Škola jako jeden z hlavních jazyků vyučuje němčinu, od šesté třídy si žáci volí ještě
angličtinu nebo ruštinu. Němčináři již deset let mají možnost prožít osmidenní školu
v přírodě společně se žáky z Německa. Děti obou zemí se na setkání připravují celý rok,
nacvičují svůj program na dané téma. Kromě toho němčináři pořádají víkendové tématické
výlety, při nichž si vyzkoušejí své jazykové znalosti na živo.
Základní škola v ulici Křižíkova
Na začátek trocha historie školy. Svoji činnost zahájila 1. 9. 1981. Počet žáků se mění,
v roce 2012 školu navštěvují 434 žáci. Budovu tvoří čtyři pavilony s dvaceti třídami, jsou zde
odborné učebny chemie, fyziky, dějepisu, anglického a německého jazyka, výpočetní
techniky, přírodopisu, hudební a výtvarné výchovy. Ve škole se také vyučuje ruský jazyk.
Má přátelské kontakty s Kreuzbergschule Schwandorf, několikrát ročně probíhá setkání
obou škol. Setkání probíhají střídavě v obou zemích, žáci při nich sportují, seznamují se
s historií obou měst a pro žáky české školy je největším přínosem komunikace v němčině.
V letošním roce se němčináři sedmých až devátých tříd zúčastnili on-line jazykových kvízů
v rámci Evropského dne jazyků.
K třicátému výročí vzniku školy, kromě oslav na škole, uspořádala škola výstavu
ve vestibulu Městského domu kultury v Sokolově, na níž byly soustředěny nejlepší výtvarné
práce současných i bývalých žáků. Spolu s vlastním kulturním programem byla výstava
výbornou prezentací činnosti školy.
Velmi populární akcí i pro veřejnost jsou Školní jarmarky, pravidelně konané v závěru roku
na školním hřišti. Sami žáci vytvářejí kulturní program a ve stáncích nabízejí své výrobky
z kroužků, školní časopis Margotka, ale také kulinářské výrobky svých maminek.
Na škole probíhá řada různých projektových dnů jak pro děti prvního stupně, např. Týden
s pohádkou, Zeleninový den, Uspávání medvídků, Veselé zoubky, Den matek.
Pro vyšší ročníky to byl Den země, Pověsti – brána do historie, Hartenberské školnění, nebo
Den ochrany obyvatelstva.
Školní rok pak vrcholí Posledním zvoněním. Při této slavnosti se za účasti budoucích prvňáčků se školou loučí vycházející žáci.
Pro možnost dalšího rozvoje profesních dovedností pedagogických pracovníků se
škola zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím
projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy Sokolov, Křižíkova
1916. Z Evropského sociálního fondu a částečně od České republiky škola získala téměř 850
tisíc korun, jimiž je akce vzdělávání financována.
Městský dům kultury
Městský dům kultury se po své venkovní rekonstrukci, dosavadních vnitřních
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úpravách, obnovou zeleně na přilehlém pozemku a hlavně novým vedením stal skutečnou
dominantou kultury města Sokolova.
Letos k novinkám přibyla velká infobrána, vybudovaná v rámci projektu Informační systém a
propagace města Sokolova. Brána je asi pět metrů vysoká a téměř čtyři metry široká a každou
hodinu na sebe upozorňuje zabudovaná zvonkohra. Ta hraje příjemné melodie v čase od 8 do
18 hodin, takže není důvodem ke stížnosti občanů na rušení klidu. Okolo jdoucí občané zde
získají informaci o čase, datu, počasí. Do podvědomí lidí již také vstoupilo infocentrum,
umístěné ve vstupním vestibulu domu kultury, kde lze získat informační materiály nejen o
městě, mapy, cyklomapy, upomínkové předměty. Lze zde zakoupit vstupenky, nebo si je telefonicky či elektronicky objednat.
Co nemohu ve svém zápise opomenout, je měsíčník sokolovské radnice Patriot, vydávaný
Městským domem kultury Sokolov. Jeho stoupající úroveň jak obsahová, tak i grafická, je
nepopiratelná. Díky redaktorce PhDr. Heleně Kavkové, ale také Tomáši Kábrtovi z oddělení
internetových novin SOKOLOV.CZ jsou i mně dostupné informace, které bych musela
shánět
velmi pracně a mnohdy bych se k nim vůbec nedostala. Dávám tímto tip budoucímu
kronikáři, kde lze informace získat.
Novinkou domu kultury je vytváření celoročního kulturního kalendáře, který minimalizuje
souběh akcí ve stejném termínu. Zajímavá je také bezplatná služba hromadného rozesílání
krátkých textových zpráv do mobilních telefonů občanů o připravovaných kulturních akcích.
Inovací interiéru kulturního domu je umístění pěti nových plastik, které vznikly při letošním ročníku sochařského sympozia.
Velkým přínosem pro kulturu ve městě je schválení milionového příspěvku domu kultury
městem Sokolov. Bude jím financována výstavba stálé loutkové scény, která vznikne
v multifunkčním prostoru bývalé kavárny. Jeviště loutkové scény zakryje velký historický
obraz Sokolova, jehož autory jsou žáci ZUŠ. Bude posuvný a zmizí při divadelních vystoupeních. Sokolovské Divadlo bez zákulisí již začalo letos s nastudováním první premiérové
pohádky.
Po celý rok byl v permanenci dřívější Klub mladých, který nyní nese název Hudební klub
„M“.
Probíhá v něm nový cyklus besed s významnými Sokolováky. Tento nápad vznikl v hlavách
tzv. Rady starších, poradního sboru zkušených osobností kultury v Sokolově. Z podnětu
současného ředitele Jany Picky se tak scházejí Jaroslav Makrot, Jiří Holman, Jan Rund a
Josef Kábrt a přinášejí své návrhy na zaměření kultury v Sokolově. Sami také veřejnosti
v rámci besed „Vyprávěj“ povyprávěli o svém působení ve městě. Velmi zajímavá beseda
proběhla s jednadevadesátiletým rodákem Karlem Hrabákem , který detailně popsal před i
poválečnou tvář města. Probíhají zde ale i hudební vystoupení, v předvánočním čase zde
úspěšně vystoupili loketští Roháči.
Vzdor chvále Městského domu kultury v Sokolově však je nutno připomenout skutečnost, že i nadále zůstává nepřístupný imobilním občanům, vyjma divadelní scény, kam se
lze dostat zadním východem. Znám osobně mnoho lidí, kteří se do tohoto pěkného kulturního
stánku již roky nedostali. Mnohým z nich by stačilo, kdyby uprostřed schodů bylo umístěno
pevné zábradlí, aby se do budovy nemuseli plížit kolem jediného zábradlí přímo na budově.
Nejzajímavější aktivity Městského domu kultury:
Sokolovské infocentrum se zúčastnilo prestižního veletrhu cestovního ruchu
s názvem Go a Regiontour v Brně. Stánek Sokolova ve tvaru makety sokolovského zámku
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měl rovněž velký úspěch na Holiday World v Praze.
Plesová sezona v Sokolově byla opět nabita atraktivními plesy. Patřily mezi ně plesy
maturitní, z nichž nejnáročnější byl ples Gymnázia Sokolov, kdy dům kultury praskal ve
švech. Ples ISŠTE Sokolov byl náročný pořadatelský, protože zde došlo k menšímu
incidentu. Mezi velmi úspěšné lze zařadit letošní již 20. ples města Sokolova a ples Sokolovské uhelné a.s. Na obou plesech vystoupili přední čeští umělci, program probíhal ve všech
společenských prostorách budovy.
Letošní charitativní koncert Hudby Hradní stráže Policie ČR probíhal v sokolovském Městském divadle. Hostem byla zpěvačka Jitka Zelenková a kraslický pěvecký sbor
Harmonie. Výtěžek z koncertu ve výši 84 500,- Kč byl předán společnosti Pomoc v nouzi.
Součástí koncertu bylo ocenění Medailí za zásluhy o bezpečnost. Z rukou předních představitelů města Sokolova převzal ocenění státní zástupce JUDr. Miroslav Svoboda za trvalé
potírání zločinů ve městě, druhým byl policista Milan Císler, který zachránil z hořícího bytu
muže. Třetím oceněným je lékař urgentní medicíny MUDr. Jiří Henzl za přispění k záchraně
života stovek lidí.
První Valentýnská slavnost na Mostě lásky – lávce pro pěší přes Ohři u Českého
domu letos zorganizoval Tomáš Kábrt z MDK.
Na návrh místní básnířky Lisy Gaman bylo upraveno zábradlí mostu o partnerské petlice
věrnosti. Po zavěšení a uzamčení zámku zde partnerské dvojice vhodily klíček do vody, kde
zůstává navždy. Na mostu i v blízkém evangelickém kostele proběhla v ten den řada
kulturních vystoupení a besed.
Koncert Tří sester s Lou Fanánkem Hagenem zaplnil velký sál kulturního domu
do posledního místa. Pivo při koncertě teklo proudem, rozdivočelé hlediště bylo pod ostřížím
pohledem pořadatelské služby udržováno v relativním klidu. Ti, co neposlouchají, jsou bez
milosti vyvedeni na čerstvý vzduch. Tento ojedinělý koncert se vydařil.
Zajímavá byla výstava Zlatá cesta – rekonstrukce kulturního regionu. Tato českoněmecká putovní expozice obsahovala více než 50 velkoformátových fotografií a byla před
Sokolovem k vidění na 18 místech mezi Prahou a Norimberkem.
O taneční skupině Mirákl by se dala napsat kniha. Letos, stejně jako loni a předloni,
tento soubor získal ve všech kategoriích řadu prestižních cen. Taneční skupina se zúčastnila
mistrovství světa v Polsku, kde ze sedmnácti vystoupení získala osmkrát umístění od prvního
do nejhůře šestého místa. Soubor exceloval také na mistrovství České republiky, odkud
přivezl devět zlatých, stejný počet stříbrných a dvě bronzové medaile. Předtím vyhrál i
zemské kolo Karlovarského a Plzeňského kraje.
Všechny věkové kategorie se představily sokolovských divákům v sokolovském divadle na
exhibici s názvem Tanec? Tanec!
Také děvčata z tanečního studia D. C. Butterfly, pracující při MDK Sokolov, si
vedou
velmi dobře. V rámci turné Taneční skupina roku 2012 si v Plzni vytančila zlatou medaili.
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Ve velkém sále Městského domu kultury proběhl již 41. ročník soutěže O štít města
Sokolova. Za finanční podpory města Sokolova a Karlovarského kraje současně proběhlo
Mistrovství Karlovarského kraje ve sportovním tanci.
V letošním ročníku StarDance si zopakoval své vítězství tanečník Jan Onder, který
v sokolovském kulturním domě vede taneční klub. Jeho letošní partnerkou byla atletka
Kateřina Baďurová, V minulém ročníku tančil s herečkou Danou Batulkovou.
Jan Onder v Sokolově vede taneční kurzy pro dospělé a společenskou výchovu pro mládež.
Divadlo bez zákulisí, to je dnes již pojem. Se svým nastudováním hry Urvi to!,
kterou v Sokolově zhlédlo přes tisíc diváků, uspělo divadlo v rámci národní přehlídky
amatérského divadla Divadelní piknik Volyně 2012, odkud si ochotníci přivezli Čestné
uznání. Stejně úspěšní byli ochotníci na přehlídce amatérských divadel v Horažďovicích, kde
kromě ocenění samotných herců obdržela cenu za dramaturgii Marie Volná a cenu za režii
Martin Volný. Soubor zde získal i hlavní cenu, Horažďovickou perlu.
V závěru roku soubor uvedl hru Aut a Třetí věk. Nastudovánu mají divadelní pohádku Káča a
peklo.
Jak říká ředitel MDK, divadlo v Sokolově žije.
Jubilejní desátá nesoutěžní přehlídka amatérských divadel Sokolovská čurda přivedla
do sokolovského Městského divadla devět souborů v hlavním programu. Zcela obsazené
divadlo zhlédlo velmi kvalitní představení. Pořadatelé si velmi považovali přítomnosti místostarosty Ladislava Sedláčka po celou dobu přehlídky. Kromě učinkujících byla průměrná
návštěvnost cca sto diváků, více by se jich do hlediště stejně nevešlo. Velkou čurdu získal
soubor Ty-já-tr/NAČERNO z Prahy.
Městské divadlo přivítalo v Sokolově řadu umělců. Kromě pravidelných divadelních
představení v rámci divadelního předplatného zde se svým koncertem vystoupil Michal
Prokop, Marta Kubišová za doprovodu hudební skupiny Petra Maláska. Dále dvorní kapela
Valašského království Fleret, originální bylo vystoupení orientálního tance Magic Orient.
Zcela však získalo srdce diváků vystoupení Divadla Járy Cimrmana se svou třináctou inscenací Záskok. Diváci herce ocenili dlouhotrvajícím potleskem vestoje.
Výběr akcí v kapucínském klášteře
Hned v únoru byl zahájen další rok výstav v sokolovském Kostele sv. Antonína Paduánského. Nebylo v mých silách se zúčastnit všech vernisáží výstav, rozhodně však během
celého roku bylo z čeho vybírat:
- Nová tvář Prahy /New Face of Prague/ - velké barevné fotografie s texty představily vývoj
pražské architektury po roce 1989. Spoluautorka expozice Klára Pučerová, kurátor Josef
Vomáčka
- Velké formáty –obrazy malíře Jakuba Špaňhela, vernisáž doprovázel na varhany Petr Rojík
- Prosvěcení prostor - dřevěné skulptury, sochy Čestmíra Sušky, výstavě dominuje Velký
posel. Vernisáž hudebně doprovodil kvartet Sraight Experience Quartet
- Escape – díla Petra Stanického z netradičních materiálů – skla, lepenky, nerezu, bronzu,
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polystyrenu apod. Vernisáž za přítomnosti autora na varhany doprovodil varhaník Petr
Rojík, kurátor výstavy Josef Vomáčka
- Spiklenci – díla malíře Pavla Šmída. Dle slov kurátora Josefa Vomáčky se jedná o tradiční
ikonografická schémata
- Sokolovsko dříve a dnes – fotografie srovnávající proměnu krajiny Sokolovska a fotografie
s tématem portrétů, aktů, zvířat a sportu.
Kromě výstav v klášteře proběhla řada koncertů. Hned počátkem roku si zde dali
dostaveníčko zástupci základních uměleckých škol Karlovarského kraje. Dalším zajímavým
zážitkem byl violoncellový koncert Jana Škrdlíka za doprovodu klavíristky Petry Besa Pospíšilové. Své diváky si našel koncert jazzmanů Jiřího Svobody, chebského rodáka žijícího
v kalifornském San Diegu, kde vyučuje hru na kytaru a jeho kolegy Freda Benedettiho.
Doslova nabitý byl předvánoční program.
Zazněla zde Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání pěveckého sboru JenTak,
v doprovodu dětského pěveckého sboru Zvonek vystoupila v adventním koncertu
zpěvačka Bára Basiková. Při dalším adventním koncertu za doprovodu klavíristky Ladislavy Vondráčkové zazpívala operní pěvkyně, sólistka Státní opery v Praze, Andrea
Kalivodová s vánočně laděným repertoárem s názvem Vánoční Carmen.
Výběr akcí v kině Alfa
Ve dnech 19. – 21. října proběhl v kině Alfa již XII. ročník filmového festivalu
Film Sokolov 2012, jehož letošním tématem byl Hněv. K tématu tohoto mezinárodního
semináře se vztahoval i doprovodný program. Ten přinesl řadu psychologických workshopů
a výstavy děl místních studentů, v premiéře zazněl koncert Prague Modern.
Festival pořádají studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je tedy výjezdním
seminářem několika kateder univerzity.
Diváky upoutal zejména britský snímek Ohlédni se v hněvu, nebo švédský dokument The
Black Power Mixtape 1967-1975 o bojích Arfroameričanů za rovnoprávnost. Zájem byl také
o korejský film Nebohá paní Pomsta.
Festival se uskutečnil díky vítězství tohoto projektu v rámci Karlovarského kraje v grantovém
programu Nadace Vodafone.
Již čtyřicetiny slaví letos Filmový klub Sokolov. Jako dárek filmovým divákům byl
uskutečněn den zdarma v kině Alfa. V kinokavárně a ve velkém sále bylo promítnuto během
tohoto dne jedenáct filmů, mezi nimi i filmy oscarové. Ve foyer kina proběhla vernisáž
výstavy o historii sokolovského filmového klubu. Akce neměla chybu.
Zmínit musím také novinku, která je v kině Alfa pořádána pro seniory a nejen pro ně.
V úterních dopoledních hodinách jsou zde promítány pro jmenovanou cílovou skupinu
diváků filmy za padesátikorunové vstupné. Nejedná se o žádné filmové braky, s výběrem
jsem byla vždy spokojená.
V lednu zahájilo svoji desátou sezonu v kinokavárně Alfa sokolovské Ekokino.
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Byly promítnuty dva filmové snímky. První se jmenoval Krajiny na koncích světa –
Antarktida, druhý snímek s názvem Království lesa získal Velkou cenu Ekofilmu 2011. Jedná
se o anglicko-německý film Jana Hafta. V listopadu k výročí sametové revoluce Ekokino
promítlo snímek Kultury odporu, dokument o tom, jak lidé na celé planetě využívají umění
v úsilí o mír a spravedlnost.
I letos v kinokavárně Alfa probíhal Alfafest, při jehož několika ročnících vystoupila
řada crossoverových, metalových a jiných tvrdých muzik. Rovněž zde v listopadu proběhlo
finále soutěžní Hitparády Karlovarské rockové mapy. Zabodovala zde kraslická kapela
Alison, hrající irský folk i sokolovští Huge Rat.
Přehled dalších kulturních akcí ve městě:
V prostorách Domu dětí a mládeže v Sokolově proběhlo letos 3. sochařské symposium. Bylo vytvořeno celkem 6 uměleckých děl. Plastiky letos byly tvořeny z nového
materiálu acrystal. Díla Pauliny Skavové „Crisis“, Terezy Eisnerové „Netopýři“, Jana Branžovského „Ovoid“, Rastislava Jacka „I“ a Marka Škubala „Expanze“ byla instalována v prostorách Městského domu kultury, který je natrvalo získal bezplatně formou výpůjčky.
Letos naposledy proběhla ve městě kampaň s názvem Nová tvář Sokolovska, jejíž
součástí byla akce Umění v kostkách. Umělecké motivy umístěné v dřevěné konstrukci kostky o hraně 2,5 metru mohli návštěvníci shlédnout na čtrnácti místech. Například čtyři byly
umístěny na Starém náměstí, další na náměstí Budovatelů, na nádvoří Sokolovského zámku,
v Husových sadech, v DDM , základních a mateřských školách.
Na tento projekt získalo dotaci město v roce 2007, letos skončila pětiletá lhůta udržitelnosti.
A tím končí celá akce, nezbývá, než vymyslet další a rovněž tak úspěšný projekt.
Pamětní deska Josefa Heidlera byla umístěna na kamenné skále v areálu sokolovské
nemocnice. Deska vznikla z popudu místních občanů Josefa Brtka a Vojtěcha Čertíka. Ti
přišli s myšlenkou připomenout sokolovského rodáka, balneologa a autora odborných spisů,
zakladatele nemocniční péče v Sokolově. Na stavbu sokolovské nemocnice byl v roce 1911
použit zbytek kapitálu jeho nadace.
Našli se i odpůrci odhalení pamětní desky, asistující policie však byla na místě zbytečně,
k žádnému incidentu během oficiálního aktu nedošlo
.
Letošní Noc kostelů, do níž se zapojil Husův sbor CČCH v Sokolově, Kostel
sv. Jakuba Staršího v Sokolově a sokolovská Modlitebna sboru Bratrské jednoty baptistů,
přivedla do kostelů na noční program mnoho zájemců. Protože akce probíhala v Den dětí,
navštívily kostely i rodiny s dětmi. Byl zde pro ně připraven zajímavý program, soutěže a
výtvarné dílny.
K významnému životnímu jubileu si báňský odborník a publicista Jaroslav Jiskra
nadělil třicátou knihu. Má titul „Lomové dobývání uhlí, keramických hlín, štěrkopísků a kameniva převážně v Karlovarském kraji ve fotografii“. Kniha obsahuje 1250 fotografií.
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Jak říká autor, je to všechno, co za svůj šachetní život nafotil a nasbíral.
Druhou je kniha „Příběhy z hornických hospůdek, dolů i z okolí pokračují“, ilustrovaná
bývalým autorovým parťákem Václavem Paceltem.
Ani letos představitelé města nezapomněli uctít památku válečných veteránů.
U příležitosti Dne veteránů se k pomníku bojovníka od Sokolova přišli poklonit starosta a
senátor Zdeněk Berka a místostarosta Ladislav Sedláček. Spolu s nimi zde položili pamětní
věnce i současní a bývalí vojáci a veteráni. Dalším místem bylo uctění památky veteránů u
pamětní desky osvobození americkou armádou na Starém náměstí, u pamětní desky
falknovskému letci RAF Theodoru Schwarzovi na Základní škole v ulici Rokycanova a u
památníku sovětským zajatcům v Hornické ulici.
5. dubna 2012 uplynulo 100 let od narození sokolovského učitele, pana Václava
Němce. Před válkou žil a učil v Lískové – Haselbachu, po dvou letech se stává řídícím
učitelem české menšinové školy v Citicích. V září 1938 je nucen na celých šest let obec opustit. V červnu 1945 se vrací do Sokolova jako český správce všech německých obecních
škol na Falknovsku a jeho úkolem je obnovit české vyučování. Od září se stává ředitelem
1. obecné školy v Chebské ulici. Žije čilým společenským děním, stojí v čele pedagogické
rady, zakládá mužský pěvecký sbor, hraje ochotnicky divadlo, pracuje v kulturní sekci.
Píše knihy o válečné i poválečné historii Sokolovska, vzniká próza i verše, osm let je
kronikářem města Sokolova. V květnu 2001 umírá. Jeho dcera Jana Miklová předala všechny
pozůstalé písemnosti do plzeňského archivu, kde zůstanou dokladem jeho opravdového
vztahu k jeho zdejšímu domovu. Čest jeho památce!
Tradiční Zpívání pod vánočním stromem i letos přivedlo na Staré náměstí davy lidí,
kteří se přišli podívat na dávno zapomenuté vánoční zvyky, na dřevěný betlém v životní velikosti, pěvecká vystoupení sboru Zvonek, trubače ze ZUŠ či zpěvačku Kláru Kozlovskou.
Největší zájem však, jako vždy, byl o občerstvení zdarma. Představitelé města v čele se starostou a senátorem Zdeňkem Berkou rozlévali polévku, místní minipivovar rozdával pivo,
byl podáván chléb se škvarkovou pomazánkou, kusy vánočky.
Návštěvníci si mohli zakoupit některé dárkové předměty, jmelí, dárkové balení vánočního
speciálu, svrchně kvašeného nefiltrovaného piva ALE PALE.
Vládla zde výborná nálada, fronty byly nekonečné. Opět hezká akce v předvánočním čase.
Novou akcí byl Festival hudby a tance v Sokolově, organizovaný sokolovskými
Romy a městem Sokolov. V dopoledním i odpoledním programu rozezvučely Staré náměstí
melodie romských tanečních souborů a kapel, úvodní řeč festivalu pronesl starosta města a
místní farář.
V sokolovském klubu Metaxa zahrál fanouškům ve svém hudebním recitálu písničkář
Levoruký Eda. Zazněly při něm převážně akustické verze rockových skladeb z 90. let od
známých interpretů.
Do tohoto klubu zamířila také italská skupina Belladona a místní rockové skupiny Resolution
a Apryl, či jáchymovská indie-bluesová kapela Groovetown.
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Také v sokolovském Charlie’s Pubu zaznívá zajímavá hudba. Zahrál zde francouzský celek,
představující undergroundovou kulturu Wake the Dead a mariánskolázeňští Eat me fresh.
Místem hudebního vystoupení se při zahájení letní sezony stalo Koupaliště Michal.
Vystoupila zde exponovaná skupina Horkýže Slíže s předkapelami Polemic a Sto zvířat.
Všechny tři skupiny sklidily velké ovace přítomných.
Díky finanční podpoře sokolovské radnice se letos uskutečnila v Sokolově Folková
loděnice. Doporučením byl loňský bezproblémový průběh této dvoudenní vodácké akce.
Tato dnes již tradiční akce byla zaměřena na původní folkovou a trampskou tvorbu.
Z činnosti Městské knihovny v Sokolově
Kromě svého hlavního poslání se sokolovská knihovna věnuje přednáškové činnosti,
pořádá tématické semináře a hlavně pečuje všemi možnými způsoby o duševní rozvoj dětí a
studentů.
Při žurnalistickém semináři novináře Vladimíra Podrackého byla tématem práce se zvukem a
obrazem, který navázal na seminář o základech střihu a stavby reportáže.
Další akce knihovny:
- o totalitní nadvládě komunistů přednášel historik Jan Nedvěd, výklad doplnil promítáním
pod názvem Socialistické Československo: Nejdůležitější milníky totalitní nadvlády KSČ.
- pod patronací senátora Čáslavy proběhla přednáška Když rodiče nejsou spolu, přednášela
advokátka Kateřina Holečková a šéfredaktor portálu Střídavka Aleš Hodina.
- beseda s názvem Poutní cesty Indie s cestovatelkou Pavlou Jazairiovou.
- v přednášce na téma Staroegyptské chrámy poodhalil tajemství Egypta archeolog Miroslav
Verner.
- Životní prostředí Krušnohoří byl název přednášky RNDr. Petra Rojíka, Ph.D.
- beseda s hereckou legendou Ljubou Skořepovou o knize Tajnosti herecké a historky
rozverné.
- beseda s herečkou Květou Fialovou o zvířatech, cestování, čarodějnicích a kráse stáří.
- beseda se spisovatelem a cestovatelem Josefem Formánkem, spoluzakladatelem časopisu
Koktejl.
- na rozloučenou se Sokolovem uspořádal koncert zdejší hudebník Jan Bísek. Recitál měl
název Bye Bye Sokolov, výtěžek koncertu putoval na konto občanského sdružení Střípky.
- oddělení pro děti a mládež vyhlásilo literárně-výtvarnou soutěž na téma Moje rodina.
Ceny byly slavnostně předány 1. prosince na akci Den pro dětskou knihu.
- již šestým rokem vydává knihovna studentské noviny Gaudeamus. Letos vyhlásila knihovna
soutěž Hraní se slovy pro všechny, kdo rádi píší. Každý soutěžní příspěvek musel obsahovat
všechna slova, která bylo možné nalézt v seznamu knih, uveřejněném právě ve studentských
novinách. Slov bylo celkem čtyřicet. Motivací jsou finanční odměny prvních tří nejlepších
literárních děl.
- také o prázdninách pracovnice knihovny myslí na děti. Připravily pro ně akci Prázdniny bez
nudy s tajemným názvem Fimo vyrábění. Další akcí byla např. Veselá trička. Na každý
čtvrtek mezi 13. a 17,30 hod. je připravena pro děti zábava s jiným tématem.
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- koncem června proběhla již tradiční akce Čtení pohádky. Letos se jí s vodnickou
pohádkou zúčastnila tajemnice MěÚ Mgr. Miroslava Kurcová, ředitel sokolovského muzea
Ing. Michael Rund a ředitel ZŠ Křižíkova Mgr. Vladimír Vlček. Ředitelka knihovny a
kolegyně knihovnice pohádku zahrály.
- Dámský klub při Městské knihovně v Sokolově uspořádal výlet na hrad Hartenberg.
Členky klubu se zapojily do projektu UNICEF Adoptuj panenku, jehož cílem je získání
finanční částky prodejem vlastnoručně vyrobených panenek. Částka bude použita na
nákup očkovací látky proti šesti hlavním smrtelným chorobám pro děti v nejchudších
zemích světa. Panenky jsou k dostání přímo v knihovně nebo v sokolovském Infocentru.
Muzeum Sokolov
Stejně jako sokolovská knihovna se také sokolovské muzeum nevěnuje jen své
hlavní činnosti. Kromě péče o muzejní sbírky organizuje řadu zajímavých akcí.
V roce 2012 to byly zejména tyto:
- ke stému výročí skautingu proběhla beseda s panem Josefem Krejčím alias Rančerem.
K besedě si Rančer s sebou přinesl i knížečku Zápisník třinácti bobříků a Skautský slib.
Součástí byla i výstava nejrůznějších skautských dokumentů a skautské kroniky.
- v březnu sokolovský zámek ovládly krajky na výstavě , kterou připravilo Muzeum krajek
ve Vamberku. Je na ní zmapován vývoj krajkářství, které má tradici i v Krušných horách.
- za finanční podpory města Sokolova proběhla přednáška R. Beranové, J. Berana a J. Hozy
po stopách 1. světové války a gotických katedrál ve Francii s názvem Severní Francie
válečná i kulturní.
- zajímavá výstava Tomáše Zajíce s názvem 367 dní na cestě kolem světa představila řadu
fotografií, artefaktů a doprovodných článků z cesty kolem světa, kterou autor s přátel uskutečnil v letech 2006 a 2007.
- i přes nepřízeň počasí se povedla letošní Muzejní noc v sokolovském zámku. Návštěvníci
při ní shlédli představení amatérského divadelního souboru Krušnohor, navštívili výstavu
Malý cestovatel, mohli obdivovat indonéské tance.
- v červnu pozvala knihovna spolu s TyfloCentrem veřejnost na Den s TyfloCentrem. Byly
zde předvedeny kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké, výcvik vodících psů.
- v zámku vystavila svá díla malířka a sochařka Dagmar Dost-Noldenová. Výstava s názvem
A proudí to obsahovala obrazy, sochy a objekty umělkyně, jejíž díla obsahují soukromé i
veřejné sbírky celého světa.
- své nálezy na výstavě Sběratelství aneb znovunalezená historie vystavoval také sám ředitel
sokolovského muzea Ing. Michael Rund. Jedná se o pivní lahve, zátky, soudky, výčepní
stolice, nalezené na Bublavsku v 80. letech minulého století a pocházející z ředitelovy
soukromé sbírky.
- na podzim v sokolovském zámku přichystalo muzeum putovní pohádkovou výstavu kostýmů a rekvizit z oblíbených pohádkových seriálů ČST a ČT Arabela a Arabela se vrací.
Některé artefakty jsou staré již 32 let, kdy vznikla první řada natáčení. Byla to mimořádně
navštěvovaná výstava dětmi i dospělými.
- počátkem listopadu byla ve výstavním sále instalována výstava věnovaná 100. výročí
profesionálně prováděného archeologického výzkumu v rámci Karlovarského kraje.
Připravili ji pánové Jiří Klsák a Jan Tajer. Jedná se o putovní výstavu, která začala svoji
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pouť v Karlových Varech, byla k vidění v Oberwiesenthalu a Klingenthalu. Na sokolovskou
prezentaci byla rozšířena o panel věnující se archeologickému průzkumu sokolovského
zámku.
- po celý měsíc prosinec vystavil v galerii sokolovského zámku své fotografie Stanislav
Wieser. Výstava nesla název Hledání v krajinách.
- zajímavý program mělo sokolovské muzeum připraveno na předvánoční a vánoční období.
Tak třeba proběhla soutěžní výstava stovky vánočních hvězd. Výstavu Vánoční hvězda
zásobily svými výtvory děti. Byla doplněna betlémy se sbírky muzea, kterých zde bylo
vystaveno celkem sedmnáct.
Pro děti připravilo muzeum tradiční mikulášskou nadílku na nádvoří sokolovského zámku.
Po ukončení nadílky děti shlédly pohádku Divadla bez zákulisí Káča a peklo.
Aktivita sokolovského muzea se příznivě odráží na návštěvnosti. Nespokojen je
ředitel Rund pouze s návštěvností v Hornickém muzeu Krásno, přestože zde bylo vyměněno
několik výstavních panelů a bylo vydáno několik nových geomap a geoprůvodců pro
infocentra, v nichž jsou prezentovány jednotlivé lokality česko-bavorského geoparku, včetně
Krásna.
I nadále se snažilo Muzeum v Sokolově získat dotaci na zpřístupnění dolu Jeroným u obce
Podstrání. Pokud by se podařilo sehnat potřebných 50 milionů korun, stal by se důl Jeroným
po úpravách podzemních sálů a tůní dolu pro návštěvníky mimořádně atraktivní.
I zde v červnu řádili zloději. Zmizelo odtud přes půl kilometru kolejí, které sice neměly
žádnou historickou hodnotu, ale budou potřebné pro práce spojené se zpřístupněním dolu.
130 metrů se podařilo zachránit, zbytek pravděpodobně zmizel ve sběrnách šrotu.
Na konci roku vydalo sokolovské muzeum unikátní knižní publikaci Ozvěny velké války,
s podtitulem Zajatecký tábor Jindřichovice 1915-1918. Křest knihy autorů Romany Beranové
a Vladimíra Bružeňáka proběhl v zimní zahradě sokolovského zámku. Impulsem pro vznik
knihy byl dar paní Jany Miklové, dcery učitele Václava Němce. Jednalo se o zhruba padesát
fotografií z pozůstalosti po jejím otci, dokumentujících bývalý zajatecký tábor a pořízených
během existence tábora. Autor fotografií zůstává neznámý.
Snem ředitele muzea Ing. Michaela Runda je pořízení pamětní desky Tomáše
Garrigue Masaryka, který v tehdejším Falknově 16. dubna 1911 přijal pozvání pozdějšího
starosty Sokolova Simona Starcka. Svojí návštěvou podpořil Starckovu kandidaturu do
vídeňského parlamentu, kam Starck kandidoval za Svobodné socialisty.
Zajímavosti z kultury
8. ročník Osobnost roku města Sokolov
Vyhlášení nejlepších osobností roku 2011 proběhlo v divadle Městského domu
kultury Sokolov. Před naplněným hledištěm se o kulturu postaral zejména taneční soubor
Mirákl .
Novinkou bylo předvedení krátkých filmů o každé osobnosti roku z předchozích ročníků.
Příběhy např. paní Milady Bučkové, či dnes již zemřelého Mgr. Šteinfelda vehnaly slzy do
nejednoho oka. Byl to velmi pěkný nápad, na vyhlášené osobnosti zůstane trvalá památka.
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Oblast sportu:
kategorie sportovní mládež Jana Lorencová - střelkyně SKP Unitop Sokolov
kategorie dospělí Ludvík Killinger st. - cyklista Cyklo Team Killi
kategorie trenéři Jiří Jirásek . trenér SKP Unitop Policie
Oblast kultury:
taneční soubor Mirákl o. s. - za reprezentaci na republikových i mezinárodních
tanečních soutěžích a přední umístění na nich
taneční orchestr SOKRAT Sokolov - dlouholetá reprezentace města
Oblast školství:
Inka Dvořáková - nominována Gymnáziem Sokolov za úspěch ve fotografické
soutěži na podporu nadací a dobrovolnické činnosti
Mgr. Petra Šišková - vítězka celostátní soutěže Zlatý Amos, učitelka ZŠ Sokolov,
Rokycanova ulice
Osobností roku 2011 se za rok 2011 stal publicista Ing. Jan Rund. Je autorem několika
knih. V hodnoceném roce dokončil a pokřtil knihu Proměna sokolovských náměstí.
Festival Mitte Europa
21. ročník bavorsko-česko-saského Festivalu uprostřed Evropy přinesl sokolovským
divákům nevšední a překvapivý zážitek. Kostelem sv. Antonína Paduánského zazněla hudba
v podání ruského balalajkového souboru Esse Quintet. Mladí hudebníci z Petrohradu přivezli
hudbu americké diskotékové ikony Michaela Jacksona. Zazněla i hudba Sergeje Rachmaninova a Izáka Dunajevského. Po dlouhotrvajícím nadšeném potlesku přišla na řadu nesmrtelná Kalinka, jejíž podání se sólovými výstupy jednotlivých členů souboru nadšení ještě
umocnilo.
Sokolovské kulturní léto
V termínu od 26. června do 28. srpna 2012 probíhaly pod taktovkou Městského domu
kultury v Sokolově každé úterý od 16.00 hod. hudební vystoupení. Letos již bylo vidět, že
občané tuto tradiční akci znají. Při zaplněném prostoru pro diváky zde s plným nasazením
zahrály skupiny Big band MDK Sokolov, Lucky horses, Karel Baštář trio, Alison, Tuláci,
Bourbon grass a řada dalších country a folkových skupin. Až z daleké slovenské Nové
Dubnice sem přijel dechový orchestr s mažoretkami, který se zde zastavil cestou na přehlídku
FIJO Cheb.

34
Hurá prázdniny
Ani letos tato akce, která je soutěžní přehlídkou ohňostrojů a současně odstartovává
letní prázdniny, nezklamala. Její program byl dvoudenní, páteční den patřil hlavně dětem a
byl zakončen dvěma nesoutěžními ohňostroji. V sobotu návštěvníci shlédli čtyři soutěžní
ohňostroje a i když vítězem bylo prohlášeno Pyro Jiva z Prahy, nádherné byly i ohňostroje
S Pyro z Polska, Panta z Třince a kraslický Pyrock Desetitisícům nadšených diváků nevadilo
ani téměř hodinové zpoždění, způsobené prodloužením koncertu skupiny Mandrage, která
měla technické problémy s aparaturou. Mezi jednotlivými ohňostroji letos předváděli svá
ohňová vystoupení metači ohňů, aby bylo zajištěno dostatečné vyčištění oblohy před dalším
soutěžícím. Časové prodloužení akce evidentně divákům nevadilo, všichni vydrželi až do
konce.
Organizátorovi akce, firmě Makroinvest s.r.o. pana Marka Kříže patří velké poděkování za
zajištění průběžných kulturních akcí, bohatého občerstvení, kolotočů, hasičských závodů
Permoník, nafukovacích atrakcí pro děti, pohádkové cesty a dalších atrakcí. Rovněž nelze
nezmínit velký nedělní úklid, který rovněž zajistil organizátor.
V neposlední řadě je nutné ocenit operativnost státní i městské policie při rozjezdu účastníků
ze všech možných míst po celém městě. Během půl hodiny zelo město prázdnotou.
Nezbývá, než se těšit na příští rok!
Hornická pouť
I v letošním roce program Hornické pouti probíhal po celém Sokolově. Počínaje
loděmi a rafty na Ohři, přes otevřenou hrobku Nosticů a dobový jarmark s kulturním
vystoupením na Starém náměstí, kde program pokračoval přehlídkou slovenské, maďarské,
vietnamské, romské a ukrajinské kuchyně. Ve stáncích infocenter měst z našeho regionu i
německých příhraničních měst mohli zájemci získat informace a rozšířit si své znalosti o
místech, která stojí za to je navštívit. Bohatý kulturní program probíhal na hlavním pódiu na
náměstí Budovatelů. Málokdo nenavštívil výstavu kamenů v Městském domě kultury a
lidovou zábavu v areálu Bohemie, kde byl program zajímavý nejen pro děti a mládež až do
pozdních večerních hodin. Pochopitelně, že se všude jedlo, pilo a hodovalo.
Dobrá nálada zde vládla při hudeních produkcích rockových, hip-hopových a punkových
skupin z celé republiky až do nočního ohňostroje, který celou slavnost zakončil.
Stejně jako v předchozích letech bylo dobře postaráno o pořádek, nedošlo k žádným
problémům a tisíce lidí odcházely z Hornické pouti s přáním, vrátit se sem za rok znovu.

Obyvatelstvo města
Změnou legislativy k 1. 7. 2010 nastal v evidenci obyvatel chaos. V centrální evidenci
obyvatel již nejsou vedeni cizinci, jediným zdrojem informací jsou v současné době webové
stránky Ministerstva vnitra ČR, kde jsou uvedena data k 1. lednu následujícího roku.
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Dle těchto stránek k 1. lednu 2013 činil počet obyvatel města Sokolova 24 886 osob, z toho
občanů ČR 23 913 osob a 973 cizinců. Cizinci dle nové metodiky již nejsou děleni na občany
ze zemí Evropské unie a na občany z ostatních zemí světa, nově jsou děleni na cizince
s trvalým pobytem, kterých ke sledovanému datu mělo město Sokolov 488 a na cizince
s přechodným pobytem, kterých v Sokolově žilo 485.
Celkem se v průběhu roku do Sokolova přistěhovalo 567 občanů, odstěhovalo se jich
však 655. Adresu ve městě změnilo celkem 957 občanů, což je o 49 změn více, než v roce
minulém.
Podíl na tom má i nárůst občanů bez vlastní adresy, kterých je na adrese ohlašovny, tj. adrese
Městského úřadu Sokolov vedeno 828. Migrace uvnitř města je důsledkem přestěhování do
nových domů, či bytů, umístění v Domech s pečovatelskou službou, sňatků, rozvodů apod.
Na úbytku počtu obyvatel se podílí zvýšený počet zemřelých, který docílil hodnoty
245 oproti 209 v roce minulém a rovněž tak nižší počet nově narozených, který se z loňských
223 osob snížil na 205.
Před matričním úřadem Sokolov bylo v roce 2012 uzavřeno 146 sňatků, což představuje
téměř stejnou situaci jako v roce předchozím.
Opět mírně stoupl průměrný věk obyvatelstva, který v letošním roce dosáhl 40,96
roku. Muži se na této hodnotě podílejí věkem 39,43 roku, ženy jsou poněkud starší, jejich
průměrný věk ve městě činí 42,41 roku.
Stejný trend ve vývoji počtu obyvatel má Karlovarský kraj. Zatímco k 31. 12. 2010
žilo v Karlovarském kraji 307 444 obyvatel, k poslednímu dni třetího čtvrtletí letošního roku
činí počet obyvatel kraje 302 075 lidí. Na úbytku se i zde podílí počet odstěhovaných a
více zemřelých než narozených.

Prevence kriminality
Městská policie Sokolov
Pro období let 2012 – 2013 byl Radou města Sokolova schválen Strategický plán
prevence kriminality města Sokolov. Stal se tak hlavním materiálem, podle kterého
v uvedených letech bude Městská policie Sokolov vykonávat svou činnost. Plán tvoří také
přílohu žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu. Je vlastně plánem naplnění projektu
Sokolov – Bezpečné město.
Řada úkolů v něm stanovených byla ve stanoveném termínu splněna.
Je to např. vyhláška k omezení provozní doby pohostinských zařízení, vyhláška o povinném
čipování psů. Bylo zorganizováno veřejné setkání k problematice bezpečnosti , zaveden
institut Asistent prevence kriminality, pro seniory byl vytvořen bezpečnostní balíček, děti ve
všech MŠ dostaly reflexní vesty. Proběhl seminář o domácím násilí, probíhají kurzy
sebeobrany pro seniory a ženy. Zvláštní pozornost je věnována hlídkové činnosti městské
policie u škol s cílem snížit záškoláctví. V prostoru vlakového nádraží byly instalovány
kamery, které zde mají zvýšit pocit bezpečí cestujících, byl zřízen stan na Bohemii pro
bezdomovce v zimním období.
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V tomto roce začaly práce na modernizaci bezpečnostního kamerového systému města,
postupně je ze starého systému prováděno přepojení do nově zakoupeného, některé kamery
však musí být nahrazeny novými.
Trochu poznatků k jednotlivým akcím:
- reflexní vesty, předané dětem mateřinek v Sokolově v rámci akce Bezpečná vycházka,
mají úspěch nejen u samotných dětí, ale i u rodičů a učitelek. Byly inspirací i pro okolní
obce.
- strážníci pro zkvalitnění své práce obdrželi minikamery, které monitorují jejich jednání
s případnými pachateli přestupků. Ve vysílačkách mají vyhledávací systém GPS. Také
oblečení se trochu změnilo. V létě je možné vidět městské strážníky v kraťasech a žlutých
tričkách na jízdních kolech.
- novým fenoménem města jsou asistenti prevence kriminality. Již v létě se objevili čtyři
noví asistenti, kteří spolu s městskými strážníky a státními policisty dohlížejí na pořádek,
čistotu a chování spoluobčanů zejména v problémových lokalitách.
Sama jsem zaznamenala, že se jedná o slušné mladé muže, kteří zejména u sokolovského
nádraží , v ulici U Divadla a v lokalitě kolem kina Alfa mají značnou autoritu. Pravidelně
jsou vidět ráno u přechodů ke školám. Dohlížejí také na chování bezdomovců. Na webu,
který užívá městská policie, je činnost asistentů prevence kriminality hodnocena kladně.
- další novinkou, zavedenou v rámci zvýšení pořádku a čistoty ve městě jsou pracovníci,
kteří jsou u městské policie zařazení do tzv. Technické skupiny a vykonávají od října ve
městě veřejně prospěšné práce. Pracují pod hlavičkou Městské policie Sokolov, jsou jednotně označeni reflexní vestou a lze o jejich službu telefonicky požádat. Rozhodně jsou pro
město přínosem.
- úspěšnou akcí policie byla akce Bezpečné prázdniny. Děti během prázdnin plnily úkoly
z prázdninového zápisníku, který byl celý zaměřen na preventivní chování dětí o prázdninách.
- i letos probíhala v rámci základních škol soutěž Hrajeme si a soutěžíme s Ajaxem.
40 nejlepších dětí bylo po vyhodnocení, které proběhlo v Domě dětí a mládeže v Sokolově,
delegováno do celokrajského kola.
- velký úspěch má akce pro ženy a seniory – kurzy sebeobrany. Po jarním kurzu byl v říjnu
otevřen podzimní. Kurz je bezplatný, probíhá v tělocvičně Základní školy v ulici
Rokycanova. Na konci obdrželi účastníci certifikát a bezpečnostní balíček, obsahující osobní alarm a slzotvorný sprej. Jsou i takoví účastníci, kteří si kurz přišli zopakovat i na
podzim.
- městští strážníci se zúčastnili akce Naši záchranáři Vám. Na Staré náměstí v Sokolově
přijeli svoji činnost a vybavení ukázat všechny složky Integrovaného záchranného systému.
Pozvání přijali strážníci z Chebu a Karlových Varů, Horská služba, hasiči, BESIP,
vojenská policie ze Staré Boleslavi, cizinecká policie, dopravní inspektorát a lékaři ze sokolovské nemocnice.
- strážníci se rovněž spolu s hasiči podíleli na vyčištění rybníků v Husových sadech v Sokolově.
- za velmi náročnou, ale také precizně zvládnutou je nutné považovat akci Noclehárna pro
bezdomovce. Stejně jako v minulém roce byl vyhřívaný vojenský stan postaven v blízkosti
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Nízkoprahového centra organizace Pomoc v nouzi v areálu Bohemia. Jeho kapacita činila
šestnáct lůžek. Má stanovený provozní řád, na jeho dodržování dohlížejí dva zaměstnanci
městské policie. Během provozu sem dochází pracovnice odboru sociálních věcí a také
lékař.
Co se také stalo:
- ve věci obviněného učitele Petra Vaníčka padl po dlouhých měsících rozsudek. Za opakované sexuální zneužití chlapce kantor obdržel třicet měsíců odnětí svobody se zkušební dobou
na čtyři roky, k tomu nařízené ambulantní sexuologické ochranné léčení. K činu mělo dojít
při akcích turistického oddílu, jehož členem byl i tehdy nezletilý hoch. Odsouzený učitel se
proti rozsudku odvolal, i nadále popírá svoji vinu, na jeho straně stojí i rodiče dětí.
- v říjnu došlo ke dvěma tragickým událostem. Ve Švabinského ulici spáchala sebevraždu
skokem ze sedmého patra paneláku jednašedesátiletá žena.
V ten samý den na ulici Boženy Němcové vběhla osmiletá dívenka pod kola projíždějícího
auta. S velmi vážným poraněním hlavy skončila v Nemocnici Sokolov.
- pobočku ČSOB v Sokolově přepadl neznámý lupič. Na pracovnici banky se zbraní v ruce
vymohl peněžní obnos a zmizel. Šlo pravděpodobně o stejného lupiče, který předtím na
nábřeží Petra Bezruče přepadl sázkovou kancelář a s nožem v ruce ukradl přes 16 tisíc
korun.
- na deset dní byl vykázán z bytu dvaačtyřicetiletý muž ze Sokolova jako důsledek domácího
násilí, které páchal na své přítelkyni. V předchozím roce se takovýchto případů stalo celkem
54 a v letošním roce se trend nesnižuje. K datu zápisu do kroniky jsem tento údaj nezjistila,
bude uveden opět v příštím roce.
- zloději v panelákových sklepech jsou již tak drzí, že si zazvoní a pak přímo putují do
sklepních prostor. Tentokrát se jim to však nevyplatilo, všiml si jich jeden z obyvatel domu
a pozval policii. Jak se ukázalo, třiadvacetiletý muž s partnerkou nebyli žádní nováčci.
- ke škodě přes 200 tisíc korun došlo krádeží frekvenčních měničů, stykačů a dalších
součástek ve strojovnách výtahů v panelových domech v Sokolově.
- past na zloděje přichystal majitel jedné sokolovské firmy, když nastražil na dveře světlou
barvu, která muže při vniknutí polila. Jeho zadržení pak bylo otázkou několika minut,
protože se současně zapnulo signální zařízení.
- i v letošním roce se kradlo všechno možné. Za 200 tisíc korun ukradl zloděj věci z rodinného domu, kde bral vše, na co přišel. Z auta, u něhož majitelka stála, ukradl zloděj její
kabelku. Před zlodějem neobstály finanční prostředky ze sponzorských darů, ten byl zmocněn k podpisu darovacích smluv pro občanské sdružení, které tak poškodil o 75 tisíc korun.
Ve sportovní hale pachatel odcizil sportovní oblečení, tašku, mobil. Z Nízkoprahového
centra v Sokolově zmizela tiskárna, počítač, notebook. V drogerii povedený páreček odcizil
dětské plenky. V obchodech je předmětem krádeží zejména alkohol, káva, kosmetika. Již
dlouhodobě jsou předmětem krádeže kovové poklopy, hliníkové směrové cedule, lavičky.
- v pronajatých prostorách v Sokolově policie objevila zatím největší varna pervitinu
v Karlovarském kraji. Zadržena a vzata do vazby byla trojice cizinců.
- za prodej marihuany mladistvým je na svobodě stíhán osmatřicetiletý muž. Prodej realizoval
v jednom sokolovském bytě a za celkem 542 gramů drogy získal více než sto tisíc korun.
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Na závěr krátce o státní policii, se kterou má Městská policie Sokolov velmi dobrou
a úzkou spolupráci.
Policisté již pátým rokem sehráli fotbalové utkání s místní vietnamskou komunitou. Výtěžek
ve výši sedmnáct tisíc korun předali přímo na fotbalovém hřišti zástupci japonského
velvyslanectví v České republice, panu Yasuyuki Suzukimu. Tři zástupci policejního fotbalového týmu pak byli v den ročního výročí tragické události na japonském východním
pobřeží pozváni do pražského hotelu Hilton jako dík za pomoc postiženým ničivým
zemětřesením.
Z dalšího utkání, které policisté z obvodního oddělení Sokolov město sehráli rovněž s místní
vietnamskou komunitou, putoval výtěžek ve výši dvaadvacet tisíc korun na dětské oddělení
sokolovské nemocnice. Šek si osobně na hřišti převzal primář MUDr. Luboš Vaněk.

Zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor
Nemocnice Sokolov
Nemocnice Sokolov od 1.února 2012 mění organizační strukturu. Spolu s Nemocnicí
Ostrov ji řídí jednatel společnosti Nemos a.s. David Soukup. Došlo tak k centralizaci řízení,
jednateli podléhají oba zdravotní ředitelé, Jiří Štefan a Eduard Škivra i personální ředitelé,
Martin Kuržej a Dušan Běláč.
Sokolovské nemocnice se nedotklo snižování oddělení a lůžek, podpisem dohod se zdravotními pojišťovnami zůstala dostupnost zdravotní péče jako dosud. Naopak nad rámec
současného stavu se zvyšuje počet lůžek na neurologii a iktovém centru a nově přibyla
a byla nasmlouvána rehabilitační lůžková péče.
Na novou rehabilitaci, spadající pod iktové centrum, přispělo město Sokolov částkou 800
tisíc korun. Pacienti po mozkových příhodách budou doléčeni přímo v nemocnici a většina
se bude moci vrátit do normálního života s minimálními následky.
V provozu je od září také rehabilitační oddělení primářky Michaely Balatkové.
Iktové centrum, které získalo certifikaci již k 1. lednu loňského roku, čeká v tomto a dalším
roce ještě řada změn. Nákladem téměř 40 milionů korun projde centrum modernizací, dojde
k rozšíření kapacity, obměně přístrojového vybavení, lůžkových kompletů, monitorů
vitálních funkcí, ultrazvukových přístrojů. Nové iktové centrum najdeme ve 2. nadzemním
podlaží
pavilonu B sokolovské nemocnice.
Dalším zlepšením zdravotních služeb v sokolovské nemocnici je nový digitální
mamografický přístroj, který výrazně snižuje radiační zátěž klientek screeningu.
Budoucí maminky od září čekalo na gynekologicko-porodnickém oddělení překvapení
v podobě nového fonografu, s jehož pomocí budou moci své dítě vidět ve 4D. Další novou
službou na tomto oddělení je možnost odebrat při porodu kmenové buňky z pupečníkové
krve dítěte. Transplantací pupečníkové krve je možné léčit v rodině závažná onemocnění,
podobně
jako je tomu u kostní dřeně. I na tomto oddělení došlo k výměně operačních lůžek, otcům je
umožněna bezplatná přítomnost u porodu.
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Oční oddělení nemocnice získalo špičkový oční laser, který je v České republice absolutní
novinkou a je prvním v Evropě. Umožňuje šetrnější metodu sítnicové léčby, neničí nervové
buňky.
Ke zlepšení došlo na úseku stravování. Moderní stravovací provoz, jídelna pro
zaměstnance, šatny a sklady nalezneme ve zrekonstruovaném pavilonu F. Kuchyň má kapacitu 1 400 jídel, zaručuje dietní stravování a teplé večeře pro pacienty. Akci finančně zajistila
Sokolovská uhelná a.s. nákladem 77 milionů korun.
Došlo také k úpravě venkovních prostor, tíživou parkovací situaci trochu pomohlo zlepšit
zřízení šesti parkovacích míst u pavilonu F a patnácti míst pro podélné parkování u pavilonu
D u opěrné zdi.
Ve hře však je stále ještě parkovací dům, který by zcela financovala Sokolovská uhelná a.s. a
objekt by po dokončení přešel do vlastnictví kraje. Vedení kraje hledá možnosti a podmínky
dohody se společností Nemos s.r.o., aby bylo možné co nejdříve stavbu zrealizovat. Do konce
roku k dohodě nedošlo. Stavba, která by měla být umístěna pod pavilony A a B a umožňující
parkování 150 vozidel a propojení na recepci je odložena snad na příští rok.
Uvolněním finančních prostředků ve výši 20 milionů korun ze strany Karlovarského kraje
byla zahájena v září rekonstrukce 12 nejvytíženějších výtahů. Další by měly následovat.
I když si všichni přejeme do nemocnice se jako pacienti nedostat, získává postupně
Nemocnice Sokolov špičkový kredit, který napovídá, že v sokolovské nemocnici se není čeho
obávat.
Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo Nemocnici Karlovy Vary statut iktového
centra. Od května je nemocnice součástí sítě českých kardiocenter. Iktové centrum najdeme
v nově postaveném pavilonu akutní medicíny. Směřovat sem budou pacienti z Karlovarska,
zatímco pacienty z Chebska a Sokolovska obslouží iktové centrum v Sokolově.
Již 48. babybox v České republice byl umístěn. Je v areálu nemocnice a po Sokolovu
a Chebu se jedná o třetí babybox v kraji.
Lepších podmínek se dočkají v Karlovarské nemocnici také pacienti odkázaní na dialýzu. V objektu pod bývalou nemocniční lékárnou vzniká nové centrum, jehož výstavbu
zafinancuje společnost Fresenius Medical Care, která na území ČR poskytuje nefrologickou a
dialyzační péči v devatenácti střediscích. Po Sokolovu a Mariánských Lázních je to již třetí
dialyzační centrum v kraji.
Léčebně preventivní zařízení Sokolov
Bývalá Poliklinika Sokolov, v minulých letech zprivatizovaná ruským podnikatelem
Lukmanovem má již své dobré období za sebou. Řada lékařů z tohoto svazku vystoupila a
otevřela si svoji privátní ordinaci. Dobře si vede např. MUDr. Brož, který si pro svůj obvod
zrekonstruoval objekt bývalé Zámecké lékárny. Řada prostor je v budově pronajata jiným
subjektům, prostory rehabilitace v suterénu budovy jsou částečně již roky poznamenány
nedokončenými stavebními úpravami. V prostorách, kde ještě rehabilitace probíhá, se od dob
komunismu vůbec nic nezměnilo. Velmi zanedbané je také sociální zařízení v celém objektu,
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řada jich je pro nefunkčnost uzavřena. Někteří privátní lékaři si na vlastní náklady
v ordinacích vyměnili stará okna za nová. Pravda je, že majitel i nadále provádí inzertní
nábor nových lékařů a anoncuje spolupráci s předními pražskými specialisty.
Možná, že je to odezva na záměr Sokolovské uhelné a.s., která chce z objektu bývalého
generálního ředitelství sokolovských dolů vybudovat víceúčelové zdravotní zařízení a zajistit
potenciálním pacientům kontakt na specializovaná pracoviště mimo kraj.
Pro roky 2012 – 2013 schválilo Zastupitelstvo města Sokolova Plán práce pro
oblast sociálních služeb. Na jeho zrodu se kromě odboru sociálních věcí a zdravotnictví
podíleli také poskytovatelé sociálních služeb. V prioritách práce se objevuje podpora seniorů,
osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi, ale i skupin osob ohrožených sociálním
vyloučením.
V rámci posledně jmenovaných se uskutečnil týdenní výchovně rekreační tábor. Plně ho
nákladem 88 tisíc korun financovalo město Sokolov. Uskutečnil se na Komtese v Bečově nad
Teplou a zúčastnilo se ho 28 dětí. Kromě výuky základních hygienických a společenských
návyků zde děti zažily při pobytu v přírodě mnoho zábavy ve formě her, soutěží.
Letní tábory pro šest dětí ze sociálně slabých rodin ze Sokolova zorganizoval křesťanský
skautský Klub Pathfinder dva ve spolupráci s dvěma sokolovskými občanskými sdruženími
Pomoc v nouzi a Pohlazení. Tábory proběhly v rekreačním středisku Hájná Hora u Vimperku
a na Hadovce u Okrouhlého Hradiště u Konstatntinových Lázní. Tábory financovalo sdružení
Pohlazení, které již osmnáct let vede sokolovský psycholog Jiří Bauer při místním sboru
Církve adventistů sedmého dne.
Své místo si v Sokolově našlo Baby centrum. Na měsíc září vymyslelo centrum pro matky
s dětmi zajímavou akci. Spolu s MDK a městským úřadem proběhne putovní soutěž, při níž
na vycházkách účastníci hledají indicie, odměnou jsou pak pro děti sladkosti.
Baby centrum pravidelně navštěvuje 80 stálých návštěvníků, vodí sem děti od tří měsíců,
navštěvují ho i těhotné ženy.
Město Sokolov má zájem vybudovat v prostorách objektu stravování bývalé Základní školy
v Sokolovské ulici Centrum sociálních služeb. Probíhaly by v něm volnočasové aktivity
nejen pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí, ale i terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Projekt pro přestavbu objektu je připraven. Realizace však
proběhne pouze v případě, že město získá potřebnou dotaci. Do konce roku se to nepodařilo,
záměr však přechází do dalšího roku.
Pod záštitou náměstka hejtmana Miloslava Čermáka, Hospodářské komory ČR a České unie
pro podporované zaměstnávání vyhlásilo občanské sdružení Rytmus soutěž Stejná šance –
Zaměstnavatel roku 2012. Sdružení Rytmus pomáhá lidem se zdravotním postižením uspět na
pracovním trhu v Sokolově již šestnáct let. V roce 2011 v kraji pomohlo sehnat práci
jedenácti klientům.
Občanské sdružení Střípky ani letos nezapomnělo na nadílku v sokolovské nemocnici.
Dobrovolnice ve spolupráci s pracovnicemi z městské knihovny navštívily dětské pacienty
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v roli čarodějnic a kromě drobných dárků předaly dětskému oddělení televizi s DVD přehrávačem. U příležitosti Dne dětí zde zorganizovaly loutkové divadlo a předaly dětem dárky,
které věnovala Nadace ČEZ.
Ředitelka sdružení Renata Oulehlová s městem Sokolov uzavřela smlouvu a administruje
pro něj veřejnou službu nezaměstnaných z úřadu práce. Podařilo se jí pro nezaměstnané najít
i jinou práce, než běhání po městě s koštětem. Klienti si pochvalují službu pro knihovnu, kde
např. balí knihy, rozváží je čtenářům z řad handicapovaných, nebo v nemocnici vykonávají
pomocné práce v kuchyni, pomáhají s úklidem, nebo také vedou kroužky na dětském
oddělení.
Centrum sociálních služeb pořádá řadu velmi zajímavých a záslužných akcí. V klubu
seniorů v DPS v ulici Jiřího z Poděbrad probíhají tréninky paměti seniorů, tvůrčí dílna
s výrobou svíček z včelího vosku, pod vedením fyzioterapeutky pravidelná lehká
rehabilitační cvičení.
Centrum ročně poskytuje péči cca 440 klientům ze Sokolova. Jejich průměrný věk je 77 let.
Většina si objednává pouze obědy, z finančních důvodů jsou pro ně některé služby
nedostupné. Zajištění nákupů, úklidu, procházek, doprovodu k lékaři, ale také pedikury či
kadeřnice umožňuje díky pečovatelské službě starým lidem žít doma, v prostředí, na nějž jsou
zvyklí.
Centrum pro zdravotně postižené, sídlící ve třetím patře LPZ Sokolov, nabízí osobám se
zdravotním postižením a seniorům sociální poradenství, služby osobní asistence, dopravu,
půjčování a prodej zdravotních pomůcek. Zapůjčit si zde mohou matky s dětmi a handicapovaní občané Euroklíč.
Sokolovské středisko o.p.s. TyfloCentrum ve spolupráci s městskou knihovnou uskutečnilo
na nádvoří sokolovského zámku ukázku kompenzačních pomůcek , výcviku vodicích psů
a prezentaci práce strážníků. V prosinci zorganizovalo v prostorách Kláštera sv. Antonína
Paduánského Adventní koncert nevidomých a slabozrakých. Na velmi pěkný koncert se
sjelo mnoho zájemců společným svozem až z Ostrova, Horního Slavkova a Lokte.
V budově bývalé Okresní hygienické stanice v Chelčického ulici sídlí o.p.s. Dolmen,
agentura pro chráněné bydlení. V prostorách sídla proběhl v listopadu Den otevřených dveří,
při němž vedoucí sokolovského střediska Marcela Lutonská seznámila hosty s náplní jejich
činnosti. Organizace v současné době poskytuje chráněné bydlení ve čtrnácti bytech
v Sokolově, Chodově a Habartově dvaceti třem klientům s mentálním znevýhodněním.
Od října zahájil plný provoz v nově zrekonstruovaných prostorách Domov pro osoby se
zdravotním postižením Sokolík. Během tří etap, které proběhly v termínu od května 2011
do konce září 2012, byla postavena přístavba nové budovy s domácnostmi klientů a zázemím
správy Sokolíku, proběhla rekonstrukce části stávajícího objektu, zmodernizován byl ošetřovatelský úsek a byl proveden bezbariérový přístup. Karlovarský kraj na tuto akci vyčlenil
ve svém rozpočtu dvaapadesát milionů korun. Zdravotně postižení získali mnohem větší
komfort, ve svých malých domácnostech s vlastními kuchyňkami a sociálním zařízením
mohou využívat i pomoci asistentů, učí se tak být co nejvíce soběstační.
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Ředitelka Sokolíku Lenka Guzaničová s kolektivem pracovníků velmi oceňují vstřícný
postoj Karlovarského kraje k tomuto zařízení, stejně jako vedení sokolovské radnice, které
uvolněním několika bytů umožnilo návrat do téměř normálního života několika
odchovancům tohoto domova.
Zcela bombasticky se rozjela v tomto roce činnost Klubu seniorů Háječek. Hnacím
motorem se stal Juraj Zubko, skvělý organizátor, ale také propagátor. Neopomněl ani jeden
měsíc pozvat v tisku na plánované akce, stejně tak se ve svých příspěvcích vrací k jejich
konání.
A má o čem hovořit. Do roku 2012 vykročil klub s cílem oslovit osamělé lidi. Pravidelně
organizuje posezení s debatou na dané téma, funguje pěvecký kroužek, konají se taneční
posezení v restauraci U Kláštera a návštěvy kina. Členové klubu podnikli exkurzi do sklárny
Moser v Karlových Varech, ve sportovní hale v Sokolově shlédli vystoupení Sokolů nacvičené pro 15. Všesokolský slet. Zájemci měli možnost absolvovat kurz práce s počítačem.
Velký zájem byl o návštěvu sokolovského Technického muzea v Lipové ulici v Sokolově.
S velkým potěšením přijal Klub seniorů pozvání Městské knihovny Sokolov do zimní
zahrady sokolovského zámku na besedu s herečkou Květou Fialovou a Ljubou Skořepovou.
Činnost ve městě vykazuje také základní organizace Českého svazu včelařů, na jejíž činnost
a hlavně na preventivní prostředky proti včelí nemoci – varoaze přispívá také město Sokolov.
Zapomenout nesmím na ekologické sdružení Natura 99, které rozjelo v Sokolově hned
počátkem roku kampaň na podporu třídění odpadu.
Mezi zájmové organizace ve městě patří také základní organizace Českého svazu chovatelů
Sokolov. Její předseda, JUDr. Miroslav Svoboda, je uznávaným chovatelem králíků a
drůbeže. Trefným názvem článku v periodiku Chovatelství: „Kdo drží ochrannou ruku nad
dodržováním zákonů a chovateli v Sokolově“, byl Miroslav Svoboda představen široké
čtenářské veřejnosti, vyzdvižen zde byl i přístup města Sokolova, bez jehož podpory by se
nepodařilo udržet areál v části Sokolova Šenvert.
Sokolovská organizace má 25 členů, sám předseda si již vychoval svého nástupce. Jeho syn
pěstuje stejného koníčka, věnuje se chovu drůbeže, ale chová i ovce, burské a zakrslé kozy.
Český svaz bojovníků za svobodu v Sokolově uspořádal zájezd na tradiční tryznu, která se
uskutečnila na Národním hřbitově v Terezíně. Letos poprvé mohla být kytice položena
k uctění památky konkrétních osob. Podařilo se zjistit jména bývalých sokolovských Židů,
kteří zde násilně zakončili svoji životní pouť. Byli to Marie Gubová, Berta Hönigová, Adolf
Löwenstein, Ludvig Lederer, Kamila Löwy, Sigmund Pfeffer, Marie Reichlerová, Berta
Rosenzweigová, Ernest a Berta Steinigerovi a JUDr. Ludwig Unger.
Po pětileté lhůtě udržitelnosti byla ukončena činnost tzv. Sociálního klastru. Kolem ukončení
tohoto projektu vznikly dalekosáhlé diskuze, všechno zlé však je pro něco dobré. Město
objekt pro tuto činnost postavilo z dotace a i po skončení tohoto projektu nezůstaly prostory
ležet ladem. Funguje zde občanské sdružení Střípky a část využívá občanské sdružení
Chráněné bydlení.
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Toto sdružení kromě svého základního poslání pod vedením paní Milady Bučkové rozvíjí
řadu dalších aktivit. Ať již je to sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov, či přípravu
polévek pro uživatele Nízkoprahového centra a zejména pak pro bezdomovce ve vyhřívaném
stanu na Bohemii. Na svoji činnost si sdružení shání finanční prostředky i formou konání
kulturních vystoupení.
V Klášteře sv. Antonína Paduánského uspořádalo již 17. adventní večer, v květnu
v Městském
divadle zorganizovalo benefiční koncert.
Při všech akcích nabízejí pracovnice sdružení zájemcům výrobky, které vlastnoručně zhotovili chovanci Chráněného bydlení.
Na závěr trocha informací z činnosti církví.
K výročí upálení mistra Jana Husa se konalo v Modlitebně církve adventistů ekumenické
shromáždění sokolovských církví. Hlavním řečníkem byl církevní historik Luděk Svrček.
Římskokatolická církev uskutečnila společnou pobožnost s motlitbami za zemřelé na hřbitově
v Sokolově a poté byla sloužena mše svatá za zemřelé v kostele sv. Jakuba Staršího.
O Vánocích se uskutečnil Vánoční koncert ve sboru církve adventistů na Šenvertu. Vánoční
koncert se konal i v sokolovském římskokatolickém kostele.
Zajímavé sportovní události
Město Sokolov projevilo mimořádný zájem o výchovné působení na mladé lidi
prostřednictvím podpory sportu. Uzavřelo s občanským sdružením FK Baník Sokolov
Deklaraci o spolupráci, která má zaručit provázanost motivace ke sportu s motivací ke
vzdělávání, školní docházce a dobrému prospěchu. Zárukou toho má být spolupráce učitelů a
trenérů.
Občanské sdružení FK Baník Sokolov je nezisková organizace, která sdružuje více než
320 řádných členů, z toho cca 250 dětí a mládeže ve věku pět až devatenáct let. Zastřešuje
v současnosti sportovní aktivity 14 mládežnických družstev, hrajících v FK Baník Sokolov
jak soutěže krajové , tak i nejvyšší soutěže republikové.
Deklaraci podpořil také člen Zastupitelstva města Sokolova Mgr. Tomáš Provazník Kromě
toho, že je šéftrenérem mládeže FK Baník Sokolov, uspěl také na nejvyšší úrovni. Byl zvolen
předsedou Komise mládeže Fotbalové asociace České republiky, kde působil tři roky jako
člen.
Pod záštitou města Sokolova proběhlo i v letošním roce vyhodnocení ankety
Nejúspěšnější sportovec sokolovského okresu za rok 2011.
Ze sokolovských sportovců si ocenění odnesl fotbalista Petr Jiráček, družstvo starších žáků
vzpěračského oddílu TJ Baník Sokolov, které zastupovala Tereza Svatochová, Adriana
Pačanova, dále Pavel Smatana a Jan Kounovský. Dalšími oceněnými byli střelkyně Jana
Lorencová, karatistka Tereza Jůnová, fotbalista Daniel Stropek, karatista Jiří Žofčín, boxer
Petr Arkenberg a atlet Jakub Seidl.. Osobnostmi sokolovského sportu byli jmenováni a získali
plaketu Bc. Pavel Makoň a Mgr. Jaroslav Částka. Mezi nejúspěšnější trenéry patřil trenér
českých vzpěračů Pavel Ivanič a trenér fotbalové mládeže František Krejčí. Nechyběl ani
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trenér střelců Petr Tarant a basketbalista Lukáš Šnobl. Z řad veteránů nechyběl cyklista
Ludvík Killinger starší, mistr světa v karate Jiří Jirásek a mistr světa ve vzpírání Miroslav
Kubinec.
V kategorii dospělých družstev zabodovali druholigoví fotbalisté Banku Sokolov, družstvo
střelců z velkorážní pistole SSKP Unitop Sokolov a stříbrní karatisté z mistrovství světa SKP
Unitop Shodokan Sokolov. Na nejvyšší stupínky vystoupil také karatista Daniel Krhút a Jiří
Košař, běžec Pavel Procházka a florbalista Tomáš Abrahám. No a kdo vůbec nemohl chybět,
to byla běžkyně AK Sokolov a česká reprezentantka Ivana Sekyrová.
Ve výčtu oceněných neuvádím jména z ostatních sportovních klubů okresu, i když i těm je
potřeba vzdát hold za reprezentaci regionu.
Mimo výše uvedené ankety bych chtěla v tomto roce vyzdvihnout HC Baník Sokolov,
jehož odchovanci brázdí anebo brázdili ledové plochy téměř na všech kontinentech, ale i
v naší nejvyšší hokejové soutěži. Jsou to gólmani Lukáš Mensátor a Tomáš Zázvorka,
útočník David Zucker. Ve stejném karlovarském dresu se objevili také Martin a Tomáš
Rohanové.
V Chomutově exceluje David Hruška a Radek Duda, v Pardubicích Václav Benák
Opomenout nelze také Tomáše Vokouna a Ericha Künhackela.
Do nelehké situace, vyžadující velmi odpovědné rozhodnutí, se v letošním roce dostal
FK Baník Sokolov. Představenstvo fotbalového klubu stálo v polovině roku před
rozhodnutím, zda přijme pozvánku k účasti v naší nejvyšší fotbalové soutěži - Gambrinus
lize.
Po zvážení finanční náročnosti splnění požadavků pro Gambrinus ligu výzvu nepřijalo.
I tak však zůstává jedničkou na poli výchovy fotbalové mládeže, o čemž svědčí
znovuudělení licence Sportovní centrum mládeže. Fotbalový klub se tak stává centrem
profesionálního fotbalu v kraji.
Kvalitu vedení mládeže dokládá podzimní prvenství výběru FK Baník Sokolov U15 v České
lize starších žáků pod vedením trenéra Milana Gabrleho.
Úspěšní byli také hráči ročníku narození 2001 a mladší na mezinárodním turnaji přípravek,
kde baníkovci skončili třetí. V klání přípravek ročníku narození 2005 a 2006 se baníkovci
umístili na druhé příčce.
Skvěle mladí baníkovci reprezentovali svůj klub v německém Schwandorfu, kde žáci ročníku
1999 obsadili první místo, přípravky ročníku 2001 místo čtvrté a v kategorii ročníku 2002
místo první. Šéftrenér mládeže Mgr. Tomáš Provazník byl s výkonem všech velmi spokojen.
Fotbalový klub si v tomto roce připomněl nedožité 90.jubileum a desáté výročí úmrtí
fotbalového internacionála Jana Kalouse, který v závěru své trenérské kariéry působil ve
FK Baník Sokolov.
Fotbalový klub se zapojil do internetové aukce fotbalových dresů. Dražil se podepsaný dres
Petra Jiráčka, dresy FC Viktorie Plzeň a FK Baník Sokolov podepsané celým týmem a
fotbalový míč Adidas Finále podepsaný hráči Viktorie Plzeň. Oba kluby sehrály utkání na
fotbalovém areálu v Královském Poříčí. Výtěžek aukce ve výši 11 750,- Kč si před jeho
zahájením převzali zástupci Dětského domova z Horního Slavkova a dětského oddělení
Nemocnice Sokolov.
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Fotbalisté druholigového družstva Nemocnici Sokolov podpořili účastí na brigádě v areálu
nemocnice, při níž budovali klidovou zónu za centrálním registrem.
Malá kopaná se představila na umělém hřišti u sportovní haly v Sokolově turnajem
hospůdek. Sedm týmů zde ve třiceti zápasech poměřilo své síly. Vítězem se stal Club
Mellisen před Jack Daniels Pubem a celkem Hamsters. Součástí byla také pivní olympiáda,
kde zvítězil celek Vítězná před Jack Daniels Pubem a Fedorem .
Turnaje starých gard se úspěšně v Hrozňatově zúčastnilo Čamígo Sokolov, které
vybojovalo třetí místo.
Ve světě různých druhů kopané se stále populárnějším stává areál Koupaliště Michal.
V letošním roce zde proběhlo druhé mistrovství České republiky v plážové kopané žen. Pláž
koupaliště přivítala také účasatníky mistrovství republiky v plážové kopané veteránů.
Atraktivní byl také republikový šampionát ve vodní kopané. Vítězem se stal tým Sporting
Aqua Team Sokolov.
I v letošním roce dosáhl velkých úspěchů oddíl vzpírání TJ Baník Sokolov.
Sice se v první lize letos musel smířit se třetím místem, nic to však neubírá na dobrém
výkonu veterána Romana Poloma, Jana Karfiola či Emila Baloga. Po šestileté odmlce
a čtyřměsíčním tréninku získal skvělou formu Kamil Kučera, který získal stříbro na
mistrovství republiky. Dobře si vedla Tereza Svatochová, která na Velké ceně města
Sokolova
získala stříbro. Patnáctiletá Tereza je se svou stejně starou oddílovou kolegyní Adrianou
Pačanovou a sedmnáctiletou Terezou Černou velkou nadějí oddílu vzpírání.
Však se také o ně stará trenér Jan Cibulka, který má pro tuto činnost tu nejvyšší kvalifikaci.
Ve výčtu úspěšných vzpěračů nemohu zapomenout také na juniory Jana Kounovského a
Jakuba Sufčáka. Zásluhu na úspěších oddílu vzpírání nelze upřít ani masérovi a místopředsedovi oddílu Janu Papajovi.
Stejně jako u fotbalu bych se v tomto roce chtěla zmínit o úspěších sokolovských
odchovanců. Světových olympijských her se totiž zúčastnilo právě nejvíce sokolovských
vzpěračů. Vzpomeňme rok 1976 a Jana Nagyho v Montrealu na čtvrtém místě. Rok 1980
v Moskvě znamenal třetí místo pro Dušana Poliačika, 4. místo pro Dalibora Řeháka, 5. místo
pro Bohuslava Brauna a šesté místo pro Františka Nedvěda. V roce 1996 v Atlantě se
sokolovský borec Petr Stanislav umístil na desátém místě, Roman Polom na devatenáctém
místě. V roce 2000 přivezl ze Sydney Petr Sobotka umístění na čtrnáctém místě a Libor
Wälzer se v roce 2008 umístil v Pekingu na místě patnáctém.
Sluší se také připomenout, že olympiád se zúčastnilo i několik sokolováků v realizačních
týmech. Jako trenér si olympiádu vyzkoušel František Škarda, Jiří Vodrážka a Pavel Ivanič,
jako masér Jaroslav Kamas.
Prostě Sokolov má být na co hrdý!
Zmínit se v tomto bodě musím o dříve úspěšném vzpěrači Petru Hrubém mladším,
který po zranění přesedlal na jiný sport. Ve světě kulturistiky se našel. Za Parkhotel Fitness
Sokolov zvítězil ve třech kategoriích na mezinárodním závodě v Lucembursku, stříbro
vybojoval na mezinárodním šampionátu v Bonnu.
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12. ročník Velké ceny Sokolova a Sokolovské uhelné v boxu přivedl do ringu
nejlepší borce za několik let. Kromě našich boxerů si své síly poměřili borci z německého
Aachenu a Saalfeldu a rohovníci z Holandska. Zástupce Sokolova René Hejda ve finále
podlehl Jasovi z Holandska a získal stříbro. Ve formě tentokrát nebyly sokolovské boxerky
Dáša Nesvadbová a Karolína Černá. Spokojenější byl trenér Jan Malý s výkonem svých
svěřenců na vzpomínkovém turnaji Hanse Weidehaase v Saalfeldu, odkud si stříbro přivezli
Petr Brodský a také Karolína Černá. Zlato si vybojovali René Hejda a Dagmar Nesvadbová.
René Hejda jako jediný reprezentant Sokolova přivezl zlato z Plzně, kde zvítězil v mezinárodním turnaji Česko - Polsko. Ten byl stříbrný také na ostravském mistrovství České
republiky v boxu kadetů a školní mládeže. Hejda se tak stává stálicí sokolovského boxu.
Z mladíků se začíná prosazovat také Kamo Michajelian, který zvítězil v polském
Dzierdzonowu a také sedmnáctiletý Daniel Brablík, který byl úspěšný v oblastní soutěži.
Příznivce plavání potěšili sokolovští veteráni Regina Kindrátová, Renata Krčková a
Richard Kamas, kteří z mistrovství České republiky přivezli osm mistrovských titulů. Obdiv
si jistě zaslouží, protože své sportovní vyžití si dotují sami a trénují po své práci. Renata
Krčková se navíc věnuje i trénování dětí. Její syn Jakub již také vozí ze závodů medaile.
Renata spolu s trenéry Radkem Piskáčkem, Václavem Sobotkou a Vendulou Maxovou
v Plaveckém klubu Baníku Sokolov úspěšně pro závody připravili řadu dalších plavců a
plavkyň. Jsou to např. Filip Slanina, Lucie Zicklerová, Adéla Hrabáková či Michaela
Galánová.
Richard Kamas se stal mistrem republiky v dálkovém plavání. Po svém návratu do sportu
v letošní sezoně Českého poháru ve své kategorii získal prvenství, celkově je šestý. Při
závodech uplaval 173,3 kilometru, absolvoval osm největších závodů poháru a celkem
startoval na jednadvaceti tratích.
Úspěšný byl rovněž 10. ročník plaveckých závodů Sokolovský kapřík. Z baníkovského
plaveckého klubu startovalo 23 plavců, z plaveckého klání si odnesli celkem 24 různých
medailí a řadu osobních rekordů.
Zajímavou podívanou přinesl také 12. ročník plaveckých závodů Plaveme s rodiči.Plyšového
medvěda si ze stupňů vítězů odnesla teprve dvouletá Michaela Maxová a tříletý Martin
Mikač.
Trenérka Vendula Maxová poprvé přivedla své svěřence na 7. ročník turnaje smíšených
družstev ve vodním pólu. Družstvo Mimískové sice skončilo jako páté, v konkurenci
sedmdesáti hráčů jejich výkon však nebyl zanedbatelný.
Když se řekne cyklistika, nemohou nikoho napadnout jiná jména než Ludvík
Killinger starší, Ludvík Killinger mladší, Jan Valeš, Zdeněk Makoň, Radek Švarc.
Nově se v kategorii žen objevuje také Markéta Adamíková. Výčet jejich úspěchů by zabral
několik stránek Na medailových postech skončili tito závodníci i v celkovém hodnocení
Extraligy masters. Poháry za první místo získali Jan Valeš, Ludvík Killinger starší a Zdeněk
Makoň, junior Killinger vybojoval stříbro.
Obdivuhodné jsou výkony Zdeňka Makoně, který v kategorii masters nad 70 let nemá
konkurenta. Hravě pokoří tratě dlouhé i několik desítek kilometrů.
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Pokud se na sportovních stránkách tisku píše o atletice, nikdy v titulku o vítězi
nechybí Ivana Sekyrová. Letos své běžné soutěže rozšířila o účast na olympiádě, kde
zaběhla maraton. Všichni její příznivci hltali průběžné zprávy z Londýna, při samotném
maratonu nám stoupaly do očí slzy. I když její umístění nebylo vítězné, byla pro nás
hrdinkou, která i přes značné vyčerpání nezapomínala zdravit své příznivce kolem trati
Její cestu na Letní olympijské hry v Londýně finančně i morálně podpořilo město Sokolov i
Karlovarský kraj.
Kromě závodění je Ivana Sekyrová předsedkyní Atletického klubu Sokolov a má na starosti
přípravu mladých talentů.
A kde všude Ivana letos běhala a vyhrávala?
Na trati Ústeckého půlmaratonu, na Vánočním běhu Brodcemi, na republikovém mistrovství
na 10 000 metrů v Hradci Královém, při Běhu městem Nýřany, na Velikonočním běhu ve
Františkových Lázních, byla nejlepší z žen při tradičním Cooperově testu v Sokolově,
zvítězila na 13. ročníku Běhu na Jahodník, byla první na Budějovickém půlmaratonu, nejlepší
z žen při Běhu historickým Stříbrem a v přespolním běhu v Sokolově. Nezklamala ani na 21.
ročníku horského běhu Perštejn - Klínovec. Jako nejrychlejší ze všech zúčastněných Češek
zvládla Hervis půlmaraton v Praze. Co ještě dodat, než "blahopřejeme"!
Z mužské části sokolovských atletů nesmím zapomenout na úspěšné borce Pavla
Procházku a Jana Sokola z AK Sokolov. I oni získali řadu velmi dobrých umístění, ale letos
je přece jenom zastínala Ivana. Proto o nich více až v příštím roce .
Klub orientačního běhu Baníku Sokolov i letos počátkem roku zorganizoval
klasický závod s recesistickým názvem Běh únorového vítězství. Tento závod každoročně
přivádí na start kolem osmdesáti závodníků. Kromě našich předních atletů se závodu
zúčastňují i orientační běžci, bikeři, triatlonisté, ale i nezařazení.
Letos tento klub také zorganizoval již 36. ročník populárního Štítu města Sokolova
v Šindelové. Sešlo se na 200 orientačních běžců. Ze sokolovských závodníků se na start
postavili pouze ti nejmladší, protože ostatní plnili pořadatelské povinnosti. A ti malí
nezklamali. Adam Solomko doběhl na druhém a třetím místě, Jan Hejduk na třetím a pátém
místě. Slušných výsledků dosáhla také Lucie Vítová a Oldřich Kohoutek.
Reprezentovat české karate na přelomu února a března odjeli do japonské Okinawy
sokolovští karatisté Jiří Matouš a Jakub Sýkora, kteří pod vedením Václava Šimka
reprezentovali naši republiku v souvislosti s Oslavami 100. výročí narození velmistra
Meitoku Yagi. Při komisionálních zkouškách zde získal Mgr. Václav Šimek 6. Dan, Mgr. Jiří
Matouš 6. Dan a Bc Jakub Sýkora 3. Dan.
Jakub Sýkora ze sokolovského Meibukan klubu přivezl i velmi pěkné umístění na třetí příčce
z Mistrovství světa IMGKA, které proběhlo rovněž v Okinawě.
Úspěšně Sokolov reprezentovali bojovníci z klubu Kamikaze Karate Do Sokolov,
kteří v nejtvrdším karatistickém stylu - shinkyokushin karate přivezli ze slovenské
Dunajské Stredy z Evropského poháru dětí a mládeže v kyokushin karate zásluhou Jiřího
Žofčína jr. zlatou medaili a stříbrnou za výkon dorostence Petra Odleváka. Jiří Žofčín je
teprve desetiletý, ale je již několikanásobným mistrem České republiky. Za své úspěchy
vděčí
zejména svému trenérovi, otci Jiřímu Žofčínovi, který je rovněž prezidentem České asociace
tohoto sportu.
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Karatisté Shodokanu získali na mistrovství České republiky asociace ČABK v Praze
pod vedením trenéra Jiřího Jiráska dva tituly mistrů republiky. Titul si přivezla Martina
Kohárová a zkušený Dan Krhut. Společný sokolovský a bukovanský Shodokan přivezl
z Chodského poháru dalších pět medailí, ze srbského Nového Sadu přivezla Martina
Kohárová světový bronz.
Úspěšní byli také tři zástupci na Mistrovství Evropy seniorů a veteránů v karate organizace
WUKF ve skotském Irvine. Jiří Jirásek zde získal bronzovou medaili mezi veterány v kategorii kata všech stylů a družstvo Shodokanu ve složení Dan Krhut, Jiří Jirásek a Vladimír
Vrabec skončilo v silné evropské konkurenci na pátém místě.
Krasobruslařský oddíl TJ Baník Sokolov zorganizoval v srpnu pro zájemce školičku
bruslení . Trenérka krasobruslení Daniela Klecanová tak láká zájemce do svého oddílu.
Její svěřenkyně dosahují na krasobruslařských kláních velmi dobrých výsledků. Jaroslava
Francisková v kategorii mladší žačky B si v letošním roce vybruslila stříbrnou medaili na
Velké ceně města Mělníka a stejnou cenu získala i na pohárových závodech ČKS v Bílině.
Rovněž nejmladší sokolovská závodnice Tereza Čtvrtečková v Mělníce bodovala, přijela
domů se zlatem.
Za zmínku v tomto roce stojí výkon basketbalových veteránů. Zvítězili v sokolovské
sportovní hale v 15. ročníku basketbalového turnaje hráčů nad 35 let. Členem tohoto
sokolovského týmu je i nejstarší hráč turnaje - Miloslav Bělík. Zajímavostí je, že
nejužitečnějším hráčem turnaje se stal jeho syn Pavel, který přes rok basket vůbec nehraje
a přesto jeho výkon předčil výkony všech ostatních hráčů. Že by geny?
Velkého rozmachu dosahuje v Sokolově golf. Golfové hřiště v tomto roce hostilo
řadu turnajů a při nich i řadu významných sportovních osobností. Proběhly zde nejvyšší
soutěže České golfové federace. Po úspěšném odehrání soutěží dospělých, druhého trojkola
Extraligy družstev a třetího turnaje CGAT Czech Mid Amateur Tour, sokolovské greeny
hostily Národní mistrovství ČR žáků a kadetů. Velmi dobře byl obsazený Czech PGA
Masters 2012. Zúčastnilo se ho 40 nejlepších profesionálů, s nimiž měli možnost si zahrát i
amatérští hráči. Sokolov hostil jedno z kol Lázeňské senior golf tour. Senioři další kola
absolvují na goolfových hřištích v Německu - ve městě Stiftland a Fahrenbach. Do Sokolova
přijal pozvání prezident EGA Antti Peltoniemi. Prezident Golf Clubu Sokolov Ing. Ladislav
Šulda byl velmi potěšen chválou hosta, který prohlásil, že hřiště je opravdu mistrovské a
ocenil přístup Sokolovské uhelné, a.s. v podpoře golfu a rekultivaci krajiny.
Při té příležitosti je nutné uvést, že péče o hřiště není nijak snadná. Nájezdy zlodějů a vandalů
způsobily majiteli greenů škody ve výši přes 200 tisíc korun. Společnost tak byla nucena
uzavřít všechny přístupové cesty do areálu golfového hřiště.
Velmi zajímavou akcí byl v pořadí již třetí turnaj lékařů a studentů 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, který pořádá děkan fakulty, profesor Tomáš Zima. Tato akce vyvrcholila
zvláštní soutěží na podporu České golfové asociace hendikepovaných. Na stupních vítězů
stanul prezident GCSO Ladislav Šulda a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, kteří své
ceny předali hendikepovanému reprezentantovi Aleši Trnkovi. Symbolický šek mu předal i
zástupce společnosti Golf Sokolov, a.s a Sokolovských strojíren a.s.
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Volejbalový sportovní klub Baník Sokolov se svou mládežnickou členskou
základnou absolvoval řadu soutěží. Strhující výkony podávají starší žákyně, které ve finále
mistrovství skončily na jedenáctém místě. Kadetky zakončily ligu na třetí pozici v tabulce.
Mladší žákyně uhrály v prvním kole 12. ročníku Poháru nadějí šesté místo.
Co je však potřeba ocenit, je péče VSK Baník Sokolov a VSK ISŠTE Sokolov o ty nejmenší.
Z Ostravy, kde se konalo závěrečné celorepublikové finále v barevném minivolejbalu, si totiž
sokolovské volejbalové chlapecké naděje přivezly čtyři zlaté medaile, děvčata přivezla jednu
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Zapamatujme si proto jména Michal Fiala, Petr
Koubek, Honza Dvořák, Filip Faust, Adam Králič, Tomáš Vokoun, Josef Tomášek a Aleš
Lenomár.
Z děvčat pak Kristýna Klimková, Nikola Hendrychová, Rachel Krausová, Tereza Bendová a
Veronika Vokáčová.
Účasti v Ostravě předcházela po řadu měsíců celá řada kol, při nichž sportovaly stovky dětí
z desítek družstev. Výsledek na republikovém mistrovství je výsledek celoročního sportování
dětí a neúnavné práce a volného času trenérů, rodičů a organizátorů soutěží. Rovněž je nutné
ocenit podporu sponzorů, bez jejichž příspěvků by tato skvělá akce nebyla možná. A město
Sokolov mezi ně patří.
Sokolovská vodní nádrž opět po roce hostila triatlonisty. Velkou cenu Sokolova a
Karlovarského kraje ze sokolovských účastníků nejlépe absolvoval Vojtěch Kraus, když z 66
dorostenců obsadil čtvrtou příčku a Pavel Makoň, který se umístil v kategorii mužů do 39 let
na jedenáctém místě. Miloš Šnicer dokončil závod ve stejné kategorii na 18. místě.
Sokolovský krytý bazén byl dějištěm Vodní záchranné služby. Vodní záchranáři ze
Sokolova patřili ke špičce. Jejich kvalita není náhodná, kamkoliv jedou, přivážejí medaile.
Tak tomu bylo i při soutěži v německém Marktredwitz a při soutěži ve městě Kups.
V červenci se na stadionu sokolovského Baníku vůbec poprvé konalo Mistrovství ČR
hry Plamen žáků a dorostu v požárním sportu mládeže. Domácím borcům se na šampionátu
nedařilo. Nic to nemění na skutečnosti, že v průběžných soutěžích se mládež ze Sboru
dobrovolných hasičů v Sokolově při sportovním klání v Krajkové umístila na druhém místě,
ve 3. ročníku O pohár města Sokolova obsadili druhé místo jak celkově, tak i v jednotlivcích.
Stejné umístění získali v posledním závodě Karlovarské ligy v Březové.
V rámci kraje jsou tak celkově hodnoceni jako třetí nejlepší.
Své síly v Sokolově změřily šachové naděje. Ve XIV. ročníku šachového turnaje
mládeže O putovní pohár zvítězil Zdeněk Lipták z šachového oddílu Baník Sokolov. Stejně
úspěšný byl i baníkovský dorostenec Filip Koliáš. Zdeněk Lipták kraloval šachistům také na
mládežnickém turnaji se zápočtem na LOK, konaném v Chodově.
V prvním červencovém týdnu se konal v Praze XV. všesokolský slet spojený s
oslavami 150. výročí založení Sokola. Za podpory města Sokolova a Karlovarského kraje se
rovněž sokolovští Sokolové zapojili do šesti sletových skladeb. Cvičenci Sokolské župy
karlovarské své skladby předvedli také v Sokolově. Dějištěm byla sportovní hala ISŠTE.
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Mimořádným měřením sil složek Integrovaného systému i veřejnosti s názvem
Bahňák i letos zorganizovalo občanské sdružení ONeSA Sokolov na Jižním lomu
v Sokolově. Vítězem se stal Radovan Fišer z Kostelní Břízy, který svým výkonem předčil i
profesionály. Extrémnímu závodu i letos přihlíželo několik set diváků.
Sokolovský závodník Martin Musil , člen juniorské reprezentace do 18 let v
závodním muškaření si přivezl se svým týmem z mistrovství světa ve Francii, které se
konalo ve městě Mende, dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili. Tým za sebou nechal
reprezentaci USA a Francie.
Zajímavého úspěchu dosáhla dvanáctiletá tenistka ze Sokolova Markéta Vondroušová. Vyhrála turnaj tenisových nadějí na Floridě a stala se neoficiální mistryní světa ve své
věkové kategorii. Otec Markéty, David Vondrouš, prohání svou dceru na sokolovských
kurtech již od čtyř let. V současné době je členkou 1. ČLTK Praha, trénuje však hlavně na
kynšperských a sokolovských kurtech. Pro možnost dostatečného tréninku má schválen
individuální učební plán. Sportování má zřejmě v genech, členové rodiny od prarodičů až po
maminku byli všichni úspěšní sportovci. Jejím cílem je zahrát si Wimbledon. Držíme palce!
Na závěr jedna rarita. Uprostřed srpnových tropických dnů se návštěvníci Městského
koupaliště koulovali.Zaměstnanci sokolovského zimního stadionu sem přivezli kopu sněhu.
Vypuklo sněhové šílenství bez rozdílu věku, koulovali se jak děti, tak i dospělí.

Partnerské vztahy

Skutečnost partnerských vztahů mezi městy Sokolov, Schwandorf a Saalfeld je
opět v tomto roce doložena řadou společných akcí. Základní rámec vzájemné spolupráce
schvalují komise vnějších vztahů ze všech tří měst. Do plánu akcí s partnerskými městy
jsou na české straně zapojeny sportovní oddíly TJ Baník Sokolov (plavecký. fotbalový,
atletický, boxeři, turisté, stolní tenisté, vzpěrači), ale také střelci UNITOP, šachový klub
CHZ.
Dále jsou to mateřské, základní i střední školy, senioři, knihovny. Plán pro rok 2012
obsahoval třicítku akcí, ve skutečnosti jich však bylo minimálně dvakrát více.
Vrcholnou akcí, stejně jako v předchozích devíti ročnících, byl Běh přátelství, který
letos startoval 21. července od Brány borců na lehkoatletickém stadionu Baníku Sokolov.
Trať dlouhou 150 km zakončili běžci na schwandorském náměstí. Místem setkání borců
obou partnerských stran byl hraniční přechod Pavlův Studenec/Bärnau.
Sokolovských 35 běžců ze 13 sokolovských sportovních oddílů a Sboru dobrovolných
hasičů podalo maximální výkon. První úsek letošního běhu rozbíhal ředitel SOTES, spol.
s r.o. Ing. Jaromír Dvořák.
Po doběhu ve Schwandorfu všichni zúčastnění obdrželi pamětní medaili a zúčastnili se
městských slavností partnerského města.
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Zaměstnanost, zaměstnavatelé
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Do roku 2012 vstupovala tato těžařská firma s cca 4 100 zaměstnanci a průměrným
výdělkem 30 194 koruny. Tento výdělek byl mimořádně ovlivněn výplatou prémií nad rámec
kolektivní smlouvy. Proto v letošním roce při nárůstu cca 544 koruny bude přepokládaná
průměrná mzda činit 27 732 koruny. I letos nedošlo k propouštění, vyjma přirozených odchodů. Počet zaměstnanců ke konci roku se pohyboval kolem čtyř tisíc lidí.
Celkem 80 procent zaměstnanců jsou členy tří odborových organizací. V čele Sdružení odborových organizací stojí i pro příští čtyři roky Jan Smolka.
Do roku 2013 přechází řešení udělené pokuty ve výši cca 17 milionů korun, kterou loni
dostala Sokolovská uhelná od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za nedovolené dohody
s odběrateli uhlí. Firma proti pokutě podala kasační stížnost.
V letošním roce začala těžařská firma znovu těžit nad vznikajícím jezerem Medard.
Vytěžit by se mělo asi 1,2 milionu tun uhlí, čímž by došlo k zabezpečení svahu nad
vznikajícím jezerem. Těží se pouze od 6. do 18. hodiny, aby v přilehlé obci Svatava nebyl
rušen klid noční těžbou.
Po ukončení těžby na dole Družba se těží již jen na dolu Jiří. Těžbu zde ztěžují stará důlní
díla, velkostrojům stojí v cestě pozůstatky hlubinných šachet dolů Marie a Vilém v Královském Poříčí i dolu Jiří v Lomnici. Musejí být proto prováděny zkušební vrty nebo sondy.
To vše těžbu zpomaluje a prodražuje. Problém např. vzniká v bývalé hlubinné šachtě ve
Starém Sedle, kde došlo k záparu, doutnání uhlí ve starých slojích. Řešením je dokonalé
zatěsnění, které zamezí přístupu vzduchu.
S útlumem těžby přichází Sokolovská uhelná s jinými podnikatelskými aktivitami.
Letos počítá s investicemi ve výši přes 900 milionů korun. Z toho cca 600 milionů spolkne
projekt stavby centra na zpracování odpadu z Karlovarského kraje. Řeší se také poslední
etapa ekologizace teplárny Sokolovské uhelné. Pořízen bude nový řídicí systém zařízení
generátorovny. Dojde k prodloužení pásových dopravníků v lomu Jiří. Velkostroje budou
postupně vybaveny moderní technologií využívající GPS navigace.
Generální opravou prošla v letošním roce technologie odsíření WSA. Týká se zařízení,
ve kterém kondenzuje kyselina sírová a je proto náročná jak na provedení, tak na materiály.
Je prováděna divizí Služby SU pod dohledem dánské společnosti Haldor Topsoe. Oprava
zajistí provozní spolehlivost po dobu nejméně dalších deseti let.
Na bývalé výsypce u Vintířova byla dokončena výstavba bioplynové stanice. Technologie
by měla sloužit následujících 30 let. Dokáže ročně zpracovat až 18 tisíc tun biomasy, při
plném výkonu může dosáhnout denního výkonu 21 900 kWh energie.
Část pozemků společnosti proto bude osévána plodinami dobře využitelnými pro výrobu bioplynu, především žitem a čirokem. Jsou to plodiny vhodné do našeho klimatického pásma,
které navíc nechutnají zvěři.
Sokolovská uhelná má zájem na dodávku tepla také malým odběratelům. Již od loňska
provozuje společnost uhelnou výtopnu dodávající teplo do stovky domácností v obci
Krajková. Plynovou kotelnu převzala SU v Horním Slavkově, kde zásobuje dva tisíce domác-
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ností, školy, věznici a další objekty. A v řešení je také město Chodov.
Velkou pozornost letos Sokolovská uhelná věnovala obnově krajiny a rekultivaci Jednalo se
především o lesnickou a pěstební činnost na ploše kolem 329 hektarů, dokončovány byly
projekty z minulých let a zahájeny byly úpravy části Podkrušnohorské výsypky na území o
rozloze téměř 118 hektarů.
Největším rekultivačním projektem však i letos zůstává jezero Medard, které má mít po
napuštění v příštím roce rozlohu 493 hektarů.
Když připočteme podíl Sokolovské uhelné na modernizaci sokolovské nemocnice, není o
čem hovořit. Tento podnik nemá v kraji konkurenci!
Momentive Speciality Chemicals
V září tohoto roku již uplynulo 95 let od otevření původní chemické továrny v Sokolově. Současní vlastníci a zaměstnanci pozvali veřejnost na Den otevřených dveří.
Uskutečnil se v sobotu 15. září. V deset hodin byl sraz ve vestibulu správní budovy a
jednotlivé exkurze odtud putovaly areálem továrny. Až do třinácti hodin bylo možné zblízka
vidět, dle slov průvodců, moderní, ekologický a bezpečný podnik.
SOTES, spol. s r. o., Sokolov
V roce 1985 město Sokolov využilo nabídky tehdejších Chemických závodů Sokolov
a z vyřazených stavebních buněk postavilo administrativní a technické zázemí tehdejších
Technických služeb, které se do něho přestěhovaly z bývalých kasáren. Toto provizorium
bylo konečně v prosinci tohoto roku odsouzeno k zániku, protože byla dokončena nová
správní budova a společnost SOTES, spol. s r.o. Sokolov získalo adekvátní prostory ke
svým výkonům.
Při slavnostním otevření, které ředitel společnosti Ing. Jaromír Dvořák označil za vernisáž,
byl uveden do provozu také nový sběrný dvůr. Ředitel Dvořák poděkoval zastupitelům za
vstřícný krok k realizaci nové budovy a nezapomněl připomenout také zásluhu bývalého
dlouholetého ředitele Pavla Dlouhého, díky jehož dobrému hospodaření si společnost tuto
stavbu mohla dovolit. Z původně plánovaných padesáti milionů se přepracováním projektu
a hospodárností při stavbě podařilo cenu snížit na konečných devatenáct milionů.
Současných 98 zaměstnanců, bez rozdílu, kde pracují, tak získalo velmi kvalitní zázemí.
Celý areál je navíc střežen kamerovým systémem, který zaručuje také bezpečnost areálu.
Do budovy, která zabírá zhruba stejnou plochu jako budova stará, se vešly v přízemí šatny
a sociální zázemí, v horním patře kanceláře, archiv a potřebné technické prostory.
S činností společnosti SOTES vládne všeobecná spokojenost. Kromě toho, že se
stará o pořádek a čistotu ve městě, velká péče je věnována ze strany společnosti městské
zeleni. Letos na jaře získalo novou tvář Staré náměstí, byly zde instalovány lavičky a
květinová dekorace. Před Vánoci zde byl již tradičně postaven a ozdoben vánoční smrk, letos
pocházející z lesoparku Bohemia. Nádherný stříbrný smrk byl osvícen, stejně tak strom
na náměstí Budovatelů. Nasvíceny byly také dvě mateřinky a Městský dům kultury.
Na sloupech veřejného osvětlení v ulicích města se letos objevily nové vánoční motivy a
opět se zvýšil jejich počet. Vše bylo instalováno včas, město se vánočně rozsvítilo o první
adventní neděli 2. prosince.

53
Některé zajímavosti z podnikání ve městě
- Sokolovský muzejník Jiří Zubko v Muzeu techniky v Sokolově ani letos nelenil. Do
stávajících expozic přibyly vláčky, které jsou již od dětství jeho vášní. Po desítkách let
se ke své klukovské zálibě vrátil. Zakoupil třicet pět let starý panel s vláčky a zrenovoval
ho. A aby se nenudil, tak vedle něj staví nový.
- Českým unikátem je firma se značkou Vláčej.cz. Vznikla spojením schopností a energie
dvou rybářů ze Sokolova, manažera IT společnosti Bohumila Gramana a technika
v nadnárodní společnosti Jaroslava Přichystala.
Jejich firma se zabývá průmyslovou výrobou gumových nástrah k lovu dravých ryb.
O jejich produkci je zájem nejen v Čechách, známí jsou již na Slovensku, v Německu,
Rakousku a Polsku.
- Dnes již známý minipivovar Permon získává jedno ocenění za druhým. Hned v únoru
si nositelé značky Permon přivezli z Tábora Stříbrnou pivní pečeť v kategorii Světlé pivo
speciální z minipivovaru. To vše v konkurenci 150 pivovarů. S novou technologií výroby
filtrovaného piva má pivovar i lahvovací linku. Jejich pivo putuje do Švédska, Itálie, Finska.
Podle staré anglické receptury vyrábí silné čtrnáctistupňové pivo P.I.P.A., vyvinuli
recepturu
na lehké letní pivo.
Při 6. ročníku Pivních slavností sokolovského piva Permon firma točila deset druhů piva,
nově to byla velikonoční třináctka. Celý výtěžek ze vstupného byl věnován Nemocnici
Sokolov. A aby těch druhů nebylo málo, na vánoční trh pivovar uvedl novou značku.
Je jím vánoční speciál svrchně kvašeného nefiltrovaného dvanáctistupňového piva ALE
PALE, stáčeného do půllitrových skleněných lahví.
- V Gagarinově ulici otevřela kavárnu Štístko paní Simona Ehrlichová. Je to po dlouhé době
prostředí, do kterého člověk rád vstoupí. Podávána je zde káva všeho druhu, míchané
nápoje, zákusky. Obsluha svému oboru skvěle rozumí, ráda zákazníkovi poradí. Servírka
Petra Veselá je nositelkou titulu mistryně České republiky v přípravě kávy. Provozovna
vznikla v objektu bývalé Zvláštní školy Sokolov, kde doplnila stávající květinářství
Pampeliška a malou stylovou hospůdku BarBar.
Nezaměstnanost
Do roku 2012 vstupoval region Sokolovska s 11,82 % nezaměstnaností. Opět došlo
k mírnému nárůstu oproti minulému roku. Až do letních měsíců nezaměstnanost klesala až
k téměř deseti procentům, pak však vlivem přírůstku nezaměstnaných z řad absolventů škol
stoupala. Aktuálně se na úřadech práce na Sokolovsku ucházelo o práci přes šest tisíc lidí,
v samotném Sokolově činil počet uchazečů o zaměstnání cca jeden a půl tisíce osob,
volných míst však bylo avizováno pouze několik set.
Mezi nejžádanější profese v tomto roce patřili lékaři, zdravotní sestry, svářeči, pracovníci
v oblasti reklamy a propagace, zámečníci, prodavačky, řidiči nákladních automobilů.
Některé firmy na Sokolovsku i přes značnou nezaměstnanost v regionu trápí nedostatek
mladých kvalifikovaných pracovníků.
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Rozvoj města, stavební činnost
I přes pozastavení dotací z Regionálního operačního programu Severozápad město
nezastavilo již rozjeté akce a rozhodlo se v jejich realizaci pokračovat. Jejich zastavení by
přineslo městu škody. Jedná se o druhou etapu revitalizace areálu Bohemia, rekonstrukci
bazénu na Základní škole ve Švabinského ulici a projekt propagace města.
2. etapa revitalizace areálu Bohemia navázala na první etapu, která byla investicí za
dvacet milionů a celou ji financovalo Ministerstvo financí ČR. Nyní zde vznikne in-line
dráha dlouhá tisíc metrů, chodníky, naučná stezka, parkovací stání pro motoristy, kteří
parkoviště ocení zejména při kulturních akcích města. Vznikne zde také místo, kde se
sportující občané budou moci přezout či převléknout. Již počátkem června se v západní části
areálu začala rýsovat osmička budoucí bruslařské dráhy.
S výrazným problémem se stavbaři setkali při výstavbě in-line dráhy. Zjistili zde velmi
neúnosné podloží a jeho zpevnění by navýšilo cenu stavby o 1,6 milionu korun. Město se
proto s firmou dohodlo o změně podmínek záruky a v případě, že dojde k problémům u
položeného asfaltu, provede opravu na vlastní náklady. Konec druhé etapy se očekává
v roce 2013.
Nejen v areálu Bohemia se město stará o zeleň. Rozpočet města pro rok 2012 činil přes
šestnáct milionů korun. Polovinu spolykalo sekání a údržba travnatých ploch, zbytek byl
použit na revitalizaci stávajících stromů a výsadbu nových dřevin.
Byla také zpracována studie využití Jižního lomu, který by měl být přeměněn v rekreační a
odpočinkový areál. Z někdejšího arboreta bude možné využít i některé již vzrostlé dřeviny.
Arboretum kdysi sloužilo na testování dřevin vhodných na rekultivace. Na jeho regeneraci
bude město žádat o dotaci, která by mohla činit přes polovinu plánovaných sedmnácti
milionů korun. Zatím je to sen pro druhou polovinu roku 2013, ale bylo by to skvělé!
Jak již jsem psala u společnosti SOTES Sokolov, je věnována ze strany této firmy mimořádná
pozornost Starému náměstí. Po zkulturnění prostředí pro letní období přichází na řadu
příprava nového ozelenění celé plochy. Dřeviny zde budou v příštím roce navezeny v kontejnerech a náměstí by se mělo stát odpočinkovou zelenou oázou pro konání různých společenských akcí.
Do sporu se v průběhu roku dostalo město Sokolov s podnikateli na Starém náměstí.
Ani oni však nebyli jednotní v názoru pustit na náměstí dopravu, od níž očekávají
zatraktivnění jejich podnikatelských aktivit. Již před deseti lety jsem na radnici takovéto
požadavky zažila a již tehdy odborníci potvrdili, že plocha náměstí nemá pro dopravu
únosnost, při jejím vzniku byla budována jako pěší zóna.
V té neprůjezdnosti ziskovost podnikání pravděpodobně nevězí, nebo snad návštěvníci
s auty, kteří smějí požívat jen nealkoholické nápoje obchod zachrání? Ať mi budoucí čtenář
mého zápisu můj názor promine!
Samotné město Sokolov zase připravuje pro příští roky projekt na celkovou rekonstrukci
náměstí Budovatelů. Letos v srpnu byla alespoň provedena oprava kašny na tomto náměstí,
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která alespoň trochu zpříjemní pobyt občanům v horkých letních dnech.
K pěknému vzhledu města přispívají také samotní občané. Letos opět město vyhlásilo soutěž
Kvetoucí okno 2012. Odměněno bylo deset nejlepších oken v panelových domech, oceněno
bylo pět nejlepších výzdob rodinných domů a mimořádně byli odměněni tři občané, kteří se
bez nároku na cokoliv starají o úpravu a zkrášlení veřejného prostranství v okolí svého bydliště.
Provedená pravidelná revize technického stavu mostů potvrdila, že některé mosty v Sokolově jsou v havarijním stavu a je nutná jejich urychlená oprava. Z finančních důvodu v tomto
roce se všemi opravami není počítáno. Pro některé mosty má odbor správy majetku již
připravenu projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení.
Pro opravu Krejcarové lávky byla radou města schválena smlouva o nájmu pro přípravu a
realizaci stavby s Povodím Ohře. Zahájení oprav je závislé na vybudování západního obchvatu a sundání potrubí vedle lávky.
V tomto roce byly provedeny práce na lávce, která spojuje střed města a ISŠTE přes Lobezský potok.
Na opravy, které je nutné provést neodkladně, budou finanční prostředky nárokovány v rozpočtu města pro rok 2013. Se vší pravděpodobností by se jednalo o opravy mostu v lokalitě
Stará Ovčárna a mostu, který umožňuje vstup do areálu Baníku Sokolov z parkoviště u
Brány borců.
Je až neuvěřitelné, že je ve městě celkem 21 mostů a lávek.
Vlnu rozladění u občanů vyvolalo povinné používání dálniční známky na silnici R6.
Karlovarský kraj v čele s hejtmanem se sice snažil o získání výjimky, protože k propojení
západu se středem republiky ještě dlouho nedojde, nebylo to však nic platné.
A přestože silnice byla uznána za hodnou poplatku, již počátkem roku se na této komunikaci
objevily závady, které ji degradují na silnici jiného typu, než za který se platí. Nejen že
po celé léto bylo propojení mezi Sokolovem a Chebem a mezi Sokolovem a Loučkami na
mnoha místech jednoproudé, protože se odstraňovalo zvlnění, na levé straně vozovky na
mostě přes Ohři u Transmotelu se objevily praskliny, jejichž původ řeší konzilium složené
z odborníků ČVUT, projektantů a investora. Prozatím je tedy zcela nový most záplatovaný
asfaltem.
Mnoho jednání a diskuzí proběhlo v tomto roce na téma útulek pro psy.
Po neshodách s provozovatelem útulku Pavlínčina fauna a úvahách o vybudování centrálního
krajského útulku město Sokolov přistoupilo k samostatnému řešení. Nechalo postavit zatím
provizorní záchytné zařízení na ranči zvaném Vránov. Stavební úpravy včetně deseti kotců
přišly město na 564 tisíce korun, dále bude město přispívat na provoz. Zařízení spadá pod
městskou policii, o útulek se starají dva zaměstnanci. Psi jsou nabízeni prostřednictvím
webových stránek města a městské policie a také na sociálních sítích. Zatím se útulku daří
psy předávat novým majitelům, jeden ze zaměstnanců, bývalý policejní psovod Stanislav
Pilát se stará o resocializaci nalezenců, psi jsou zapojeni do projektu Dog Dancing, učí se
různým zábavným kousků, prostě je to jiný psí útulek, než bývá zvykem. Také o Vánocích
si pejsci, kterých od července do konce roku útulkem prošlo přes osmdesát, užili.
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Dárci z řad občanů a členové Základní kynologické organizace z Březové zavalili vánoční
stromek hračkami, obojky, miskami, vodítky, pytli s granulemi a dalšími pamlsky. Při této
vánoční akci zde zazpíval také pěvecký sbor Harmonie z Kraslic a své umění zde předvedli
policejní psovodi se svými psy.
Na zateplení sedmi školských zařízení a městského úřadu naváže v příštím roce zateplení
dalších objektů. Město v závěru roku zahrnulo do rozpočtu potřebné finance, které budou
potřebné na předfinancování akce, která by z poloviny měla být hrazena z programu
Zelená úsporám, který byl opět otevřen pro veřejné budovy a z něhož dostalo město Sokolov
příslib dotace.
Zateplení se tak dočká mateřinka v ulici Vítězná, Vrchlického, Alšova a Marie Majerové.
Dále by to měly být oba Domy s pečovatelskou službou a ubytovna Baníku Sokolov.
Objekty tak nejen získají lepší vzhled, dojde také k finančním úsporám na dodávkách tepla.
V tomto roce město zafinancovalo opravy tělocvičen na Základní škole v ulici Boženy
Němcové, kde byl rovněž opraven strop a na Základní škole v Křižíkově ulici.
A opět je ve hře nedokončený kryt civilní obrany na sídlišti Vítězná. Na počátku roku o
kryt projevil další zájemce. Soukromý podnikatel z města zde chtěl podnikat v oboru elektro,
zřídit zde chtěl kavárnu. Nakonec však od záměru koupit objekt a pozemky odstoupil a tak
v závěru roku město rozhodlo, že se již nebude prodejem zabývat a vybuduje zde osvětlené,
kamerově hlídané parkoviště. Budova krytu by se měla obsypat tak, aby byla využitelná i
její betonová plocha. Práce by měly navázat na chystanou rekonstrukci přiléhající silnice,
která začne u kruhového objezdu u LPZ a povede až k benzinové stanici Robin Oil a
odbočkou až k zimnímu stadionu.
V červnu začalo Povodí Ohře se stavbou protipovodňového valu na Lobezském potoce a na
nábřeží Petra Bezruče. Povodí je prostředníkem mezi městem Sokolov a dotací, po dokončení
díla, které přejde do majetku Povodí, se město bude o val starat a zajišťovat jeho údržbu.
Předpokládá se , že za deset let město vynaloží na jeho údržbu jeden milion korun, pak přejde
val do majetku města. Val je vlastně půl metru vysoká kamenná zídka, která je místy vyšší a
místy ji doplňují mobilní zábrany.
Současně město vybudovalo dva valy, které by měly zabránit přívalové vlně v případě povodně. Jeden je za nemovitostmi v ulici J. K. Tyla a druhý za mostem pro pěší. Náklady města
překročily půl milionu korun.
K 31. 12. 2012 zůstává v majetku města 159 bytů zařazených do prodeje. Zájem o koupi
domů v tomto roce poklesl, veřejnou nabídkou se městu podařilo prodat pouze deset
bytových jednotek, za něž obdrželo 5,5 milionu korun. Pro další období byl schválen prodej
za cenu, stanovenou výpočtem z podlahové plochy, kdy minimální cena za m2 bude činit
6 500,-- Kč. V případě zrekonstruovaného bytu bude cena navýšena o 10%.
Velký problém má město s fluktuací v městských bytech, došlo proto k úpravě podmínek
nájmu. Platí zásada smlouvy na dobu určitou, nájemné ve výši 50,-- Kč za m2, u stávajících
nájemců 42,14 korun za m2. Rovněž platí zásada předání vyklizeného bytu pod pokutou
z prodlení za každý den ve výši 500,-- Kč. S cílem zvýšení počtu obyvatel města byla schválena možnost přidělit městský byt i občanovi z jiné obce.
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Pro bydlení seniorů v Domech s pečovatelskou službou byl schválen nový režim. Ve třech
stech bytech se stanoveným nájemným 33,-- Kč za m2 může být ubytován občan starší 65
let, nebo občan mladší se zdravotním postižením. Zrušena byla podmínka odebírání služeb
pečovatelské služby. Staří nájemníci v těchto domech dožijí s nájemným ve výši 16,-- Kč za
m2.
29. března byla slavnostně zahájena stavba západního obchvatu Sokolova. Realizace je
plánována na maximálně tři roky. Obchvat odvede ze středu města poměrně hustou dopravu.
Město Sokolov se tak stane prvním z větších měst v kraji, které má kompletně vyřešen
obchvat. Projekt je realizován v rámci programu odstranění ekologických škod vzniklých
privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a město Sokolov se
na něm finančně nepodílí. Na obchvat Sokolova by měl navázat i obchvat blízké Svatavy.
Výstavba komunikace má rozpočet ve výši půl miliardy korun. Stavba naváže v Kraslické
ulici kruhovým objezdem na již hotový severovýchodní obchvat a opět kruhovou křižovatkou
naváže na Chebskou ulici mezi gymnáziem a strojírnami. Přes řeku Ohři a železniční trať
povede po pilotní konstrukci. Stavba jde tedy mimo město, neměla by v něm způsobovat
nějaké potíže.
Již několik let se postupně budují cyklotrasy. Ještě však není dobudováno. Město Sokolov
chce rozšířit síť cyklostezek a vybudovat pro cyklisty podjezd frekventovanou silnici,
vedoucí podél čerpací stanice ONO. Dalším úsek má vést od Kláštera sv. Antonína
Paduánského k bývalému dolu Gsteinigt, dojde k propojení bývalé silnice na Březovou
s Novinou a poslední úsek povede od sokolovského Městského koupaliště k rybníku
Rychnovák. Tyto úseky by měly být vybudovány nákladem jeden milion korun a jejich
projekt je připravován v rámci projektu Místní akční skupiny Sokolovska, která připravuje
cyklostezku po zaniklých obcích Slavkovského lesa a její napojení na cyklotrasy v Sokolově.
Ve fázi projektu je propojení cyklostezky Karlovarským krajem podél řeky Ohře s trasami
ve Slavkovském lese. Město realizátorovi, Mikroregionu Sokolov – východ, pomohlo
finančním příspěvkem.
Rovněž tak začínají práce na projektu cyklostezky o délce cca tři kilometry, která by vedla
z areálu Bohemia do Areálu zdraví na Staré Ovčárně. Jedná se však o stavebně i finančně
náročnou trasu a město Sokolov hledá dotační možnosti, kterými by výstavba byla uhrazena.
Město Sokolov dosáhlo obrovského úspěchu a zviditelnění. Mezi šesti sty turistických map
a průvodců z celého světa získalo třetí místo se svým souborem map Cyklotrasy
Sokolovska, jehož přihlašovatelem bylo Infocentrum Sokolov. Tento soubor map byl vydán
v rámci projektu Nová tvář Sokolovska. Realizovala ho společnost Fornica graphics ze
Sokolova, autor návrhu.
Páteřní krajská Cyklostezka Ohře zase získala titul Česká dopravní stavba roku 2011 ve
stejnojmenné soutěži Ministerstva dopravy. Podél této cyklostezky jsou umístěny informační
panely. Na přeznačení cyklotras poskytl Karlovarský kraj Klubu českých turistů finanční
příspěvek. Velmi dobrým počinem, který umožňuje návaznost železnice na cyklotrasy jsou
půjčovny kol v některých stanicích kraje, mezi něž patří i Sokolov.
Město Sokolov poskytuje informace o cyklotrasách také na webové adrese
www.sokinfo.cz/cyklotrasy.htm.
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Velkou pozornost mezi obyvateli i návštěvníky města Sokolova vzbudila realizace projektu
Doprava v klidu. Jedná se o vypracovaný systém parkování ve městě. Jsou to parkovací
automaty, které umožní parkovat na vyznačených místech první hodinu za pět, další za
deset korun a dále pak vyznačená parkoviště, kde lze v pracovních dnech zdarma krátkodobě
zaparkovat. Mezi osmou a sedmnáctou hodinou je parkování zdarma umožněno po dobu
šedesáti minut. Povinností řidičů je umístit na viditelném místě v autě parkovací kotouč.
Pochopitelně, že přesně podle očekávání radnice měla tato akce negativní ohlas. Během času
však lze říci, že to byl nápad dobrý a že se jeví pro zajištění parkování ve městě přínosným.
Zhruba dva roky již funguje pod kamerovým dohledem parkoviště u Brány borců Baníku
Sokolov. Protože se velmi osvědčilo, počítá město s vybudováním chráněného parkoviště
u kláštera a na bývalém heliportu. Kamerami je monitorována dopravní situace na výpadovce
na Kraslice, křižovatce u Wielandu a kruhového objezdu u severozápadního obchvatu
Sokolova.
Po ukončení Terminálu Sokolov zkrášlili mladí výtvarníci ze Základní umělecké školy
v Sokolově stěny podchodu, který spojuje nádraží a lokalitu Šenvert. Město Sokolov
poskytlo na tuto akci barvy. Současně uzavřelo se Správou železniční dopravní cesty Praha
smlouvu o zajištění úklidu podchodu, schodiště, revize a údržby výtahů a kamerového
systému ve výši 75 tisíc korun bez DPH s roční fakturací.
Obyvatelé malé vísky Novina se dočkají dokončení opravy přístupové komunikace. Již loni
město Sokolov vložilo do oprav půl milionu korun. Karlovarský kraj opravil svůj úsek
silnice, město vykácelo náletové dřeviny, vyčistilo strouhy podél komunikace, k Novině
prodloužilo veřejné osvětlení jedenácti novými sloupy.
V červenci se vedení města rozhodlo, že vloží do dokončení opravy komunikace další tři
miliony korun. Novina je spolu s Hruškovou osadami, které zůstaly po oddělení okrajových
částí součástí Sokolova. Předmětná komunikace ležela 35 let ladem a ztrpčovala obyvatelům
život zejména v zimním období.
V rámci svého pilotního programu Rákosníčkova hřiště darovala společnost Lidl městu
Sokolov moderní dětské hřiště Rákosníček, které bylo vybudováno v ulici Závodu míru.
Při jeho slavnostním otevření zde proběhl zábavný program se spoustou atrakcí. Děti
zaujal zejména klaun Michal z Kouzelné školky. Zajištěno bylo i občerstvení. Hřiště je
koncipováno tak, aby si sem s kočárky mohly zajet i maminky a poseděly zde na lavičkách
při hlídání předškolních dětí, pro něž je hřiště určeno.
Ostatní zajímavosti
Město Sokolov v průběhu roku přijalo řadu opatření, jednak pro zkvalitnění chodu
úřadu, jednak pro zlepšení podmínek života občanů města.
- na stránkách internetu ezak.sokolov.cz zpřístupnilo město všem zájemcům o veřejné
zakázky novou službu Upozorňování na nové veřejné zakázky. V rámci dodržování zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace využívá město tento způsob i pro
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zadávání zakázek malého rozsahu.
- byla zrušena vyhláška o místním poplatku za provozovaný přístroj a ve Strategickém plánu
městské policie byl přijat způsob ochrany obyvatelstva před následky kriminality. Přijato
bylo také omezení provozu heren do 19.00 hodin.
- v novelizované vyhlášce o pořádku ve městě byla omezena provozní doba pohostinství
mimo uzavřené budovy v zastavěném území města v době od 22. do 6. hodiny ranní.
- dalším opatřením je povinné čipování psů, za jehož realizaci město poplatníkovi sníží
jedenkrát poplatek o 500,-- Kč. Současně byl zvýšen místní poplatek ze psů chovaných
v rodinných domech o sto korun. Vlastníci v bytech bytových domů budou i nadále hradit
poplatek ve výši jeden tisíc korun.
- nové nařízení města o hřbitovních službách ponechává poplatky ve stejné výši.
Sokolovská radnice se připojila k petici, která požaduje zrušení dálničního poplatku na části
rychlostní silnice R6 mezi Chebem a Karlovými Vary, petice však nebyla úspěšná.
- majetek města Sokolov je na základě výsledku veřejné soutěže pojištěn u pojišťovny
Generali. Částkou 3,7 milionu korun jsou zajištěny případné škody na všech budovách
města i jeho příspěvkových organizací včetně základních a mateřských škol. Zahrnuty jsou
i případné škody z povodní.
- registr vozidel na sokolovské radnici změnil systém přijímání žádostí, aby byly odstraněny
dlouhé čekací doby, související se zpomalením prací po zavedení centrálního registru
motorových vozidel.
- na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sokolova byly převedeny akcie Spolku pro
chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem v majetku města do správy banky ČSOB Praha.
Dosavadnímu správci Společnosti Key Investments hrozí insolvence.
- práci úředníkům usnadní mobilní mapování města, na jehož realizaci vypsala radnice
výběrové řízení. Mapování je prováděno pomocí aut se skenery, které projíždějí ulicemi
města a zaznamenávají okolí. Nová prostorová regionální mapa pomůže např. při aktualizaci
stávajících pasportů, inventarizaci majetku, vytipování ploch a zařízení k opravám apod.
- město se zaregistrovalo také na facebooku. Má zde dvě stránky, Kultura v Sokolově a
O Sokolově. Jeden se věnuje kultuře, druhý podává praktické informace o samotném městě.
Garantem aktuálnosti těchto stránek je publicista, zaměstnanec Městského domu kultury
Sokolov Tomáš Kábrt.
- odbor životního prostředí městského úřadu vyhlásil další památkový strom našeho regionu.
Stala se jím lípa na Paseckém vrchu. Lípa malolistá se nachází 1,5 kilometru severozápadně
od obce Lazy při okraji pastviny. Má obvod kmene 338 centimetrů a je vysoká 17,5 metru.
Ve své působnosti Městský úřad Sokolov vyhlásil již celkem 18 památných stromů.
První miminko narozené v sokolovské nemocnici se jmenuje Lukáš Bublík ze
Sokolova, který přišel na Nový rok na svět v 11,15 hodin.
Za skvělou reprezentaci a prezentaci Sokolova na olympijských hrách v Londýně
poděkovali zástupci města třem sportovcům, atletce Ivaně Sekyrové, vzpěrači Jiřímu
Orságovi a basketbalistce Lence Bartákové. Spolu s nimi přišli jejich trenéři. Starosta města
i oba místostarostové spolu s poděkováním předali olympionikům dárky a pozvali je na oběd.
Nejhezčích a nejčistších deset kontejnerových stání na odpad bylo v rámci vyhlášené
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motivační soutěže finančně odměněno. Firma SOTES v průběhu soutěže stání kontrolovala a
po vyhodnocení předala zástupcům deseti sdružením nájemníků po pěti tisících.
Při konání oslav Dne železnic byl v Sokolově představen nový dieselový vlak
s klimatizací a kapacitou 240 cestujících, který od prosince bude jezdit Sokolovem mezi
Chebem a Karlovými Vary. Tento 44 metrů dlouhý vlak nahradí v regionu z osmdesáti
procent staré osobní vozy.
Dalším přínosem pro zlepšení dopravy je pravidelný pendl žlutých autobusů Student
Agency. Tato služba začala fungovat pravidelnými linkami v polovině července 2012 mezi
Sokolovem a Prahou.
Petice proti odbíjení zvonů na kostele sv. Jakuba Staršího v Sokolově podalo několik
občanů z okolí kostela. Petice byla vzata na vědomí, pro náročnost technickou i finanční však
nebude dosavadní způsob odbíjení měněn. Nejde totiž o digitální řízení odbíjení času.
Zastavení odbíjení v nočních hodinách by musel zajišťovat člověk. Digitalizace by přišla na
částku cca 300 tisíc korun. Nad peticí osmnácti lidí se leckdo pousmál, za daleko rušivější
považují obyvatelé z této lokality hluk z předzahrádek.
Na fotbalovém mistrovství Evropy propaguje město Sokolov rodina Jiráčkova ze
Sokolova, která ve Wroclavi pózovala s Českou vlajkou a nápisem Sokolov světovým
médiím. Její členové sem totiž přijeli fandit svému synovi a bratrovi, odchovanci sokolovského fotbalu, nyní českému reprezentantovi Petru Jiráčkovi.
Nemocnice Sokolov v září hospitalizovala pět pacientů se Sokolovska s podezřením
na otravu metylalkoholem. U tří byla otrava potvrzena, podařilo se je však zaléčit, takže
nebyli v ohrožení života. U zbylých dvou se otrava metylalkoholem nepotvrdila.

Počasí v roce 2012
Počátek roku 2012 vůbec nesplňuje představu o bílé zimě. Sice se objevily první
mrazíky, ale sníh je v těchto dnech pouhou utopií. Zvrat nastává s příchodem druhé dekády
ledna, začíná mrznout a při ranních teplotách okolo minus dvou stupňů 13. ledna napadla
deseticentimetrová sněhová vrstva. Dlouho však nevydržela, protože vzápětí i noční teploty
vystupují nad bod mrazu. Teprve od poloviny poslední dekády opět v noci mrzne a
tu a tam spadne pár sněhových vloček, které přes den okamžitě roztají.
S posledními lednovými dny přichází do regionu arktická zima. Únorové teploty
dosahují až dvaceti stupňů pod bodem mrazu. Regionálního rekordu bylo dosaženo na
Šindelové, kde teplota klesla na minus 31,9 stupně. Ani v Čechách však nebyl vytvořen
rekord, Kvilda hlásila 20. února minus 34,4 stupňů. Poslední dekáda února přinesla velké
množství sněhu s mimořádně vysokým obsahem vody. S očekávaným vývojem počasí
v březnu, který má přinést plusové teploty, vznikají vodohospodářům obavy z rychlého tání.
A březen opravdu nezklamal. S předstihem přišlo jaro, po celý měsíc se i v noci
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teploty pohybují nad nulou, v závěru měsíce denní teploty dosahují až jednadvaceti stupňů.
Jarní ráz počasí vydržel i po celý měsíc duben. Ojediněle klesly ranní teploty ve městě
k nule a na okolních horách se ukázal sněhový poprašek. I ten však rychle zmizel. Koncem
dubna již teploty stoupají téměř ke třiceti stupňům nad nulou.
Květen byl nádherný, ledoví muži však nezklamali, ve dnech 16. až 18. května se
ranní teploty přiblížily nule, avšak odpolední teploty byly přímo letní. Pokles teplot
zaznamenali zejména zahrádkáři, kterým některé kvetoucí plodiny pomrzly. Nejvíce však
utrpěly borůvky v okolních lesích.
V první dekádě měsíce června se sem tam objevuje déšť, konec druhé dekády a celá
třetí dekáda však je tropická. 30. června teploty ve městě stoupají nad 30 stupňů.
6. června dochází k mimořádné astronomické události. V době od východu Slunce až do 7.
hodiny ranní je okem viditelný přechod Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz bude opět
k vidění až za dalších 105 let.
Stejně jako v předchozích letech se červenec ohlásil bouřkami a poklesem teplot pod
dvacet stupňů. Nevlídné počasí ustupuje až ve třetí dekádě, kdy teploty stoupají ke třicítce a
neprší.
Začátek srpna přináší opět ochlazení, na chladné noci navazují teploty do dvaceti
stupňů. Teplotních rekordů se však občané města dočkali v poslední dekádě, kdy teploty
dosahují přes třicet stupňů, koupaliště znovu ožívají a děti si užívají posledních
prázdninových dnů ve slunečné atmosféře.
Měsíc září je ve znamení babího léta. Noční teploty klesají až na pět stupňů Celsia,
objevují se ranní mlhy. Odpoledne teploty dosahují až ke dvacítce. Jedná se o klasický ráz
počasí v našem regionu.
Ani měsíc říjen nepřinesl nic mimořádného. Ve městě sice 27. října napadlo 5 cm
sněhu při ranní teplotě minus jeden stupeň Celsia, ale v ostatních dnech se udržel zářijový
trend počasí. V posledním týdnu měsíce město a celý region trápí inverzní ráz počasí. Na
horách je slunečno.
Listopad připomíná spíše začátek podzimu, teploty po celý měsíc setrvávají nad nulou
Teprve poslední den měsíce přináší sněžení a pokles noční teploty na minus dva stupně. Přes
den však sníh přechází v déšť, sněhová nadílka trvá pouze v severních oblastech republiky a
na vrcholcích Krušných hor.
V posledních dnech první dekády prosince se Sokolovsko ocitlo pod lavinou sněhu.
Na horách vytrvale sněží, v samotném Sokolově sice není sněhová vrstva tak velká, ale
problémy přináší náledí, sněhové jazyky na blízké rychlostní silnici a mráz, který působí
negativně na posypovou sůl. Město zvolilo posyp chodníků drobnou kamenou drtí.
Poslední prosincové dny přinášejí teploty mírně nad nulou, na horách přetrvává nádherná
zimní idyla, ve městě však sníh mizí před očima.

Projednáno a schváleno Radou města Sokolova dne: 23. července 2013
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