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 Úvod k roku 2013 

 

   Rok 2013 nezačal příliš šťastně. Končící prezident republiky Václav Klaus            

vyhlásil prvního ledna amnestii, která svou šíří předčila všechny dosavadní. Jen ve věznicích 

našeho regionu se na svobodu dostalo přes tisíc vězňů. Největší kritika se na hlavu prezidenta 

snesla za amnestované delikventy ekonomických kauz, při nichž byly finančně poškozeny 

tisíce občanů. 

 V prvních přímých prezidentských volbách byl ve druhém kole zvolen prezidentem 

České republiky Miloš Zeman. Zvítězil i s pomocí Karlovarského kraje, kde získal 56,0 % 

hlasů. V samotném městě Sokolov získal Zeman 61,59% hlasů při 47,27% účasti voličů. 

Po devíti letech našeho začlenění v Evropské unii zavlála na Pražském hradě vlajka  EU, 

která může znamenat začátek nového vztahu Česka k unii. Vlajku unie společně vyvěsili 

prezident Miloš Zeman a předseda Evropské komise José Barroso. 

Hned v počátcích svého působení v prezidentské funkci se Miloš Zeman stal terčem vtipů, 

když se na oficiální fotografii nechal zvěčnit se sepjatýma rukama. I během roku prezident 

překvapil netradičním vystoupením. Naposledy to bylo o Vánocích, kdy se přihlásil k odkazu 

T.G. Masaryka a nahradil tak  tradiční novoroční projevy svých předchůdců. Jeho poselství 

však nepatřilo národům, pochválil v něm sám sebe. 

 16. června oznámil premiér Petr Nečas demisi. Tři dny předtím Útvar pro odhalování 

organizovaného zločinu zatkl Nečasovu tajemnici a přítelkyni Janu Nagyovou, tři exposlance 

ODS,  a bývalého a současného šéfa Vojenského zpravodajství. Po pádu Nečasovy vlády 

koncem června prezident Zeman jmenoval premiérem svého přítele Jiřího Rusnoka , který 

spolu s úřednickým kabinetem nastoupil do Strakovy akademie v červenci.  Po 35 dnech  

premiér podal demisi. 20. srpna poslanci odhlasovali rozpuštění sněmovny a po dlouhém roz- 

hodování prezident vyhlásil termín předčasných voleb. Rusnokův kabinet v demisi úřaduje 

ještě i v prosinci. 

 Ve dnech 25. a 26. října při předčasných volbách vyhrála ČSSD v čele s Bohuslavem 

Sobotkou, druhou pozici překvapivě obsadilo nové hnutí ANO Andreje Babiše. Tyto dvě 

strany vytvořily koalici s KDU-ČSL vedenou Pavlem Bělobrádkem. Sestavením vlády byl 

pověřen Bohuslav Sobotka. Koncem prosince se po dlouhých tahanicích koalice dohodla na 

obsazení ministerských křesel, pro příští rok však čeká rozhodnutí prezidenta o jmenování 

premiérem a schválení jednotlivých ministerských kandidátů. 

Na první sněmovní schůzi složilo slib 199 poslanců, na post předsedy sněmovny byl 

nominován Jan Hamáček. Jak bude vypadat vládní kabinet a kdo ho definitivně povede, se 

rozhodne až v příštím roce. 

 Za zmínku stojí postoj senátu ke Klausově amnestii. Třiceti osmi hlasy senát rozhodl 

o podání žaloby na Václava Klause pro velezradu. Ústavní soud však tuto žalobu stáhl. 

Tento akt zcela určitě vstoupí do dějin. 

 Také ve světě došlo k výměně stráží na nejvyšších postech . 

V březnu oznámil bílý kouř nad Sixtinskou kaplí ve Vatikánu zvolení nového papeže Fran-

tiška. Pod tímto jménem byl do čela katolické církve uveden ochránce chudých, Jorge Mario 

Bergolio. Papež František je prvním papežem, který si vybral jméno František, je také prvním 

jezuitou v čele katolické církve a je prvním neevropským papežem od roku 731. Pochází  

z Latinské Ameriky. 
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 Po 123 letech na nizozemském trůnu usedne muž. Po abdikaci královny Beatrix 

se králem Nizozemska stal Vilém Alexandr. 

Také Belgie má nového krále. Albert II. se rozhodl odejít do důchodu. Jeho nástupcem se stal 

nejstarší syn Philippe. 

V Austrálii v dolní komoře parlamentu zvítězila koalice vedená konzervativcem Tonym 

Abbotem. 

Na západ od nás již potřetí ve volbách zvítězila Angela Merkelová. Německá kancléřka se 

nejen ve své zemi těší velké popularitě, hovoří se o ní jako o nejmocnější ženě světa. 

 Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný všemi prostředky usiluje o zavedení 

krajských dálničních známek. Zatím se mu nedaří, zaskočen byl postojem Svazu měst a obcí 

ČR, který jeho návrh nepodpořil. Před koncem roku však kraj dostal od Ministerstva dopravy 

zprávu, že hlavní tah na Prahu, silnice R6, se přece jenom dočká čtyř pruhů. S přípravou se 

začne již v příštím roce. 

Dalším zlepšením dopravy, tentokrát letecké, dojde rozšířením letecké dopravy o spoje do 

Düsseldorfu. Realizace se  však očekává až v příští roce. 

Hned počátkem roku se rozhořela velká kauza, týkající se krajského náměstka pro školství 

Václava Sloupa.  Výměnu na této funkci požadují studenti i pedagogové škol v kraji  

z důvodu jeho kontroverzní minulosti a politickému zařazení v KSČM. I přes velký nátlak se 

při hlasování v krajském zastupitelstvu nepodařilo jeho pozicí otřást. 

Možná i tento problém spojený  s koncepcí středního školství v kraji poškodil hejtmana 

Josefa Novotného. Exkluzivním průzkumem společnosti SANEP mu vyjádřilo důvěru pouze 

27,4 % dotázaných respondentů. 

 

Ani letos příroda obyvatele zeměkoule nešetřila: 

- na severu Evropy řádil nejsilnější orkán za poslední desetiletí. Nejvíce obětí hlásí Německo, 

  mrtví jsou v Británii, Dánsku, Belgii, Nizozemsku a Francii. 

- přes milion evakuovaných lidí se zachránilo před dopadem cyklonu Phailin v Indii. Zničeno 

  bylo několik tisíc domů na pobřeží,škody dosahují stovky milionů dolarů. Díky včasnému 

   zásahu úřadu byly ztráty na životech minimální. 

- americký stát Oklahomu v květnu zasáhlo obří tornádo, které si vyžádalo přes sedmdesát 

  obětí. Větrný vír o šířce 800 metrů třísetmetrovou rychlostí pustošil krajinu k nepoznání. 

- koncem roku si více než 6 tisíc obětí vyžádal na Filipínách Tajfun Haiyan. 

- v  listopadu zasáhla blesková povodeň Sardinii. V záplavách zahynula dvacítka lidí, velké 

  škody vznikly na majetku. 

- ani naši republice se ničivý vodní živel nevyhnul. Při červové povodni ve Středočeském, 

  Plzeňském a Ústeckém kraji zahynulo šestnáct lidí. Povodně zasáhly 970 měst a obcí, bylo 

  zachráněno přes 600 lidí, evakuováno muselo být 26 tisíc lidí. Do akcí na záchranu lidských 

  životů a majetku se zapojilo 28 tisíců hasičů a 21 tisíc policistů. Škody se odhadují na 

  několik miliard korun.Náš kraj bohudík patřil k nejméně postiženým. Na pomoc postiženým 

  uvolnil kraj z rozpočtu 300 tisíc v rámci společné pomoci Asociace krajů České republiky. 

  Navíc rozdělil 400 tisíc rovným dílem mezi dvě vybrané obce Ústeckého kraje. 

 

Kde neničila příroda, působila nezodpovědnost lidí: 

- v centru Prahy u Smetanova nábřeží, Divadelní 5 vybuchuje plyn. Zraněno bylo 43 lidí, 

  jeden těžce, 230 lidí muselo být evakuováno 

- v září, rok od vzniku metanolové aféry, dosáhl  počet mrtvých čísla 48. Poškozených na 
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  zdraví je 140. Počet obviněných v této kauze je přes 70, probíhá 55 trestních řízení.  

  Ukončení kauzy se předpokládá v létě 2014. 

- v americkém městě West zpustošil ničivý výbuch továrny na hnojiva jeho část, zahynulo 

  nejméně 14 lidí, téměř 200 lidí bylo zraněno. Jednalo se převážně o české krajany, kteří zde 

  našli před lety svůj nový domov. 

- Bostonský maraton patří mezi největší světové závody. Letos se na startu sešlo přes sedm- 

  náct tisíc závodníků. V cíli na běžce i diváky čekaly bomby vyrobené z tlakových hrnců, 

  naplněných hřebíky a kovovým šrotem. Následky byly tragické, připravily o život tři lidi, 

  180 lidí bylo zraněno, mnoho těžce. Za útokem stojí bratři Tamerlan a Džochar Carnaje- 

  vové. První z nich při dopadení zahynul, druhý čeká na soud. Teroristé pocházejí z Čečen- 

  ska. 

- před blížící se olympiádou v Soči umírali lidé také v Rusku. Na nádraží ve Volgogradě 

  při pumové útoku zemřelo nejméně 16 lidí 

- v březnu padly do zajetí v provincii Balúčistán u íránských hranic dvě Češky. Cestovaly do 

   Indie. Den po bostonském útoku, tedy 16. dubna bylo zveřejněno video, na němž se obě 

   dívky, Antonie Chrástecká a Hana Humpálová, představily a jejich totožnost byla doložena 

   snímkem jejich cestovních pasů. Únosci podle videa požadují propuštění pákistánské 

   neuroložky vězněné v USA. Přes snahu  našich úřadů se dívky do konce roku nevrátily. 

- u italského ostrova Lampedusa se utopilo přes 300 uprchlíků z Afriky. Itálie žádá 

Evropskou 

  unii o pomoc s přílivem afrických žadatelů o azyl. Letos jich do Itálie dorazilo 25 tisíc. 

 

 Sportovci naší republiky se letos nedali zahanbit. Na Mistrovství světa v lehké atletice 

v Moskvě se  v elitní osmičce na prvním místě umístil oštěpař Vítězslav Veselý a 

překážkářka Zuzana Hejnová, bronz vybojoval kladivář Lukáš Melich. Páté místo obsadil 

Pavel Maslák  

v běhu na 400 m překážek a koulař Ladislav Prášil. Sedmá místa obhájili sedmibojařka Eliška 

Klučinová, chodkyně na 20 km Anežka Drahotová a skokan o tyči Jan Kudlička. Ve stejné 

disciplině na osmém místě skončila Jiřina Ptáčníková a na stejném místě se umístila běžkyně 

Lenka Masná. Za mimořádný úspěch lze považovat 5. místo  Romana Kreuzigera na sté Tour 

de France. Mistryní světa na 5000 metrů se v Soči stala Martina Sáblíková, která se znovu 

stala vítězkou Světového poháru na dlouhých tratích v rychlobruslení. Na trůn se vrátil skifař 

Ondřej Synek, který získal zlato na mistrovství světa v korejském Čchundžu. 

Čeští tenisté vyhráli Davis CUP v Srbsku. Trochu smutný konec měla poslední jízda žokeje 

Josefa Váni, který svoji poslední Velkou Pardubickou nedokončil. 

Sportovcem roku se zcela samozřejmě stala Zuzana Hejnová, druhý byl Vítězslav Veselý a 

třetí místo zaujal Tomáš Berdych. 

 

 V tomto roce opustilo tento svět mnoho významných osobností, mezi něž patřili: 

venezuelský prezident Hugo Chávez,  Železná lady, expremiérka Británie Margaret Thatche-

rová, první černošský preziden Jihoafrické republiky a celosvětový symbol boje proti rasismu 

Nelson Mandela, vynálezce samopalu AK 47 Michail Kalašnikov, český politik a prognostik 

Valtr Komárek, politik roku 1968 Čestmír Císař. Na věky odešel také loketský rodák, 

profesor MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. A dále textař a muzikant Zdeněk Rytíř, 

zpěvák Pavel Bobek, kapelník zlaté éry Semaforu Ferdinand Havlík, skladatel a spisovatel 

Ilja Hurník, režiséři Jiří Krejčík a Jozef Bednárik. Lítost v nás vzbudilo úmrtí jedné z nej-

známějších hereček Jiřiny Jiráskové, moderátora a herce Vladimíra Čecha a dlouholeté 
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sólistky opery Národního divadla, sopranistky Milady Šubrtové. Tam, odkud není návratu, do 

kraje věčného času odešel filmový historik Karel Čáslavský. 

 

A nakonec výběr zajímavostí z domova i z ciziny: 

- Británie má malého prince. Na svět přišel 22. července a jmenuje se George Alexander 

   Louis. 

- v Milovicích se mamince Alexandře Kiňové narodila první česká paterčata. 

- Nobelovu cenu za fyziku získali britský fyzik Peter Higgs a jeho belgický kolega Francois 

   Englert. 

- již v roce 1990 udělil evropský parlament barmské vůdkyni opozice, nositelce Nobelovy 

   ceny míru Su Ťij, prestižní Sacherovu cenu za lidská práva. Teprve letos si ji však mohla 

   převzít, dlouhé roky měla domácí vězení a hrozilo nebezpečí, že by ji někdejší vojenský 

   režim nepustil zpět. 

- v pátek 15. února vyvolal v oblasti u ruského Čeljabinsku dopad asi kilového meteoritu. 

   Dopadl sice do neobydlené oblasti, ale následná tlaková vlna zranila více než 950 lidí. 

   Až ve vzdálenosti 120 kilometrů od šestimetrového kráteru praskaly okenní tabulky. 

   Kuriozitou je, že ruští obyvatele této situace využili a hlásili škody, které jim nevznikly. 

- v areálu washingtonské Georgetownské univerzity byl odhalen památník bývalému 

   prezidentovi Václavu Havlovi. Tvoří ho lípa, dvě křesla a stolek od architekta Bořka Šípka. 

   Slavnostní pásku přestřihla Dagmar Havlová spolu s bývalou profesorkou této univerzity 

   Madelene Albrightovou. 

- řada řidičů z ekonomických důvodu uvítalo novinku na trhu. Jedná se o etanol, který po 

   nenáročné přestavbě automobilu řidičům ušetří peníze za pohonné hmoty. 

- od listopadu tohoto roku není pro vstup do Kanady potřebné vízum. Oznámil to kanadský 

   velvyslanec v Praze Otto Jelínek. 

- v Karlovarském  kraji letos od dubna do konce října využili cyklisté možnost půjčení kol 

   v půjčovnách Českých drah. Vypůjčeno bylo celkem 600 kol, mezi nimi i elektrokola. Je 

   to vynikající způsob, jak využít cyklostezky z Karlových Varů do Chebu údolím řeky Ohře 

   a nemít starost, co s kolem na zpáteční cestě, protože kolo lze vrátit jinde, než bylo půjčeno. 

- novou e-knihu o židovských památkách v Karlovarském kraji vydalo Občanské sdružení 

   SeeMedia. Kniha vyšla  v češtině, připravuje se německá a anglická verze. Editorkou knihy 

   je Jana Franková. 

- šedesát let trvání letos oslavila televize. Při jeho zrodu bylo v Československu pouhých 220 

   televizorů. Za otce televizního vysílání u nás je pokládán fyzik Jaroslav Šafránek. 

- před padesáti lety vynalezl vědec Douglas Engelbart počítačovou myš. Původní model byl 

   ze dřeva. 

- před sto lety začal vyrábět v Brně Josef Veselý francovku s přísadou mentolu a názvem  

   Alpa. Posledních 65 let je vyráběna ve Velkém Meziříčí ve firmě Alpa, která patří k nej- 

   starším  fungujícím firmám u nás. 

- jmelí, jehož kulovité trsy jsou vidět čím dál častěji, má na svědomí brkoslav severní. Jmelí  

   totiž pro své rozmnožování potřebuje, aby semeno prošlo trávicím ústrojím ptáka, nebo 

   zvířete. I když se jedná o poloparazita, který oslabuje stromy, je to symbol plodnosti a štěstí  

   a vánoční polibky pod ním jsou stále populární. 

- 17. ledna byl v devět hodin ráno vidět mimořádný úkaz. Ornitolog RNDr. Oldřich Bušek 

    zaznamenal přelet cca 148 racků bělohlavých, kteří se zpravidla pohybují nad přehradami. 

    Kam asi letěli? 
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- nákladem zhruba 1,5 milionu korun zrealizoval výrobce pomazánkových másel nařízení 

   Soudního dvora Evropské unie a začal pomazánkové máslo produkovat pod názvem 

   Choceňské tradiční pomazánkové. Vlk se nažral a koza zůstala celá! 

- a na závěr ještě jedno významné datum - 4. dubna má svátek mrkev. Mezinárodní den 

   mrkve vznikl v roce 2003 a mrkvové oslavy probíhají v mnoha zemí světa. Letos se k nim 

   přidali i odborníci brněnské Oční kliniky NeoVize. Třeba nám mrkev pomůže otevřít oči!! 

 

  

 

Z jednání volených orgánů města 

 

 

   a) Rada města Sokolova 

 

  Rada města Sokolova  v roce 2013 jednala celkem šestadvacetkrát, z toho 

třikrát bylo jednání svoláno mimořádně. Četnost jednání, stejně jako v minulých letech, byla 

čtrnáctidenní. Všechna jednání byla usnášeníschopná s velmi malou absencí členů rady. 

V souladu se zákonem o obcích rada města projednávala záležitosti týkající se majetku města, 

bytové problematiky, finančních záměrů, hodnotila činnost komisí města a výsledky 

činnosti jednotlivých odborů městského úřadu. Na vědomí brala záležitosti, jejichž schvalo- 

vací kompetence příslušela Zastupitelstvu města Sokolova, kterému předkládala svá 

doporučení. 

K 30. 4. 2013 rezignoval na funkci člena rady PhDr. Pavel Čáslava, na jeho místo byla  

zastupitelstvem města zvolena PhDr. Květoslava Nová. 

 

1. zasedání - 8. ledna 2013 

  - schválení grantů na rok 2013 - celoroční činnost a akce prvního čtvrtletí roku 

  - projekt Snížení tepelných ztrát budov - DPS v Sokolově a budovy Ubytovna Baník  

    v rámci programu OPŽP 

  - dtto pro objekty 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ a 10. MŠ 

  - výjimka z počtu dětí v mateřských školách 

  - přijetí daru od společnosti Pontech s.r.o. 

  - veřejná zakázka Tiskové služby pro Městský úřad Sokolov 

  - změna rozpočtu města - poř. č. VII/2012 

  - návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku společnosti Nemos Sokolov s.r.o. 

2. zasedání - 22. ledna 2013 

  - návrh koncepce rozvoje geografického informačního systému města 

  - aktualizace směrnice o nakládání s majetkem, odpisovém plánu a inventarizaci majetku 

  - Deklarace o spolupráci v rámci Systému prostupného bydlení v Sokolově 

  - Nařízení města Sokolově č. 1/2013 o maximálních cenách dopravy osob MHD 

  - Nařízení města Sokolova č. 2/2013 o maximálních cenách za hřbitovní služby 

  - Nařízení města Sokolova č. 3/2013 o maximálních cenách za služby parkovišť 

  - pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města Sokolova     

  - smlouva o zprostředkování prodeje objektu ZŠ v Sokolovské ulici 

  - finanční příspěvek MAS Sokolovsko o.p.s. 
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  - finanční dotace pro rok 2013 - Baník Sokolov, ZČÚ Plzeň, ISŠTE Sokolov 

  - akce v rámci partnerských vztahů 

  - projekt prevence kriminality Asistenti prevence kriminality 

3. zasedání - 5. února 2013 

  - vyhodnocení Plánu oprav komunikací SOTES spol. s r. o. za rok 2012 

  - vybudování vodovodní přípojky v ulici Tovární 

  - změna Jednacího řádu Zastupitelstva města Sokolova 

  - finanční dotace na akce ISF ATLETIKA 2013, Mistrovství světa škol a Memoriál 

    Jean Humbert 

  - výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 

  - OZV města Sokolova o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 

  - finanční dotace Koupališti Michal, s.r.o. Sokolov 

  - změna rozpočtu města - poř. č. RO130001 

  - výsledek VZ Tiskové služby pro MěÚ Sokolov   

  - finanční příspěvek společnosti Nemos Sokolov s.r.o. 

4. zasedání - 19. února 2013 

  - plán oprav komunikací na rok 2013 

  - žádosti o dotaci na projekt Úpravy školních zahrad MŠ v Sokolově z OPŽP 

  - finanční dotace Českému svazu včelařů a Českému svazu bojovníků za svobodu 

  - společné školské obvody města Sokolov a obcemi Citice, Dolní Rychnov a Dasnice 

  - změny ve složení komisí a změny gestorů u komisí a výborů 

5. zasedání - 5. března 2013 

  - schválení fúze společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o. a Správy sportovních zařízení  

    Sokolov, spol. s r.o. 

  - zpráva o činnosti OSPOD 

  - výsledky 2. ročníku soutěže o nejčistší a nejhezčí stání pro ukládání odpadu 

  - granty na jednotlivé akce 2. čtvrtletí 2013 

  - pověření MP Sokolov ke sledování obrazu z kamerových systémů 

6. zasedání - 19. března 2013 

  - zpráva o činnosti odboru obecní živnostenský úřad za rok 2012 

  - zpráva o činnosti na úseku zeleně v roce 2012 

  - navýšení základního kapitálu SOTES Sokolov nepeněžitým vkladem 

  - likvidace staré administrativní budovy SOTES Sokolov 

  - vyhlášení soutěže Hravě o Sokolově pro rok 2013  

  - Účetní závěrka města Sokolova a příspěvkových organizací města za rok 2012 

7. zasedání - 2. dubna 2013 

  - zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2012 

  - zpráva o činnosti oddělení finanční kontroly za rok 2012 

  - výsledky VŘ na akci Komunikace Novina - 2. etapa 

  - smlouva o podmínkách zabezpečování protipovodňové ochrany na Lobezském potoce 

  - podmínky VŘ akce Komunitní centrum sociálních služeb Sokolov - zásobník projektů 

  - ozelenění Starého náměsstí 

8. zasedání - 16. dubna 2013 

  - navýšení základního kapitálu společnosti SOTES Sokolov, spol. s r.o. peněžitým vkladem 

  - ozdravné rekondiční pobyty - poskytnutí dotace 
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  - finanční dar ZZS na projekt Sanitní vozidlo randez vous 

  - smlouva o poskytování veterinárních služeb pro Záchytné zařízení pro zvířata MP Sokolov 

9. zasedání - 30. dubna 2013 

  - vyhodnocení Plánu práce pro oblast sociálních služeb na rok 2012 

  - finanční dar Muzeu Sokolv na akci Mladý historik 

  - výběrové řízení na zhotovitele zakázky Ozelenění Starého náměstí 

  - schválení výzvy pro výběrové řízení na stavební práce pro realizaci stavby Snížení 

    tepelných ztrát objektů 5., 7., 8. a 10. MŠ, Domů s pečovatelskou službou   

  - vyhodnocení provozu Noclehárny pro osoby bez přístřeší 

  - Pult centralizované ochrany na MP Sokolov 

  - změna rozpočtu města - poř. č. RO130003 

  - navýšení počtu pracovníků MěÚ na celkových 181 průměrného evidenčního počtu 

10. zasedání  -  14. května 2013 

  - vyhlášení soutěže Kvetoucí okno 2013 

  - veřejná zakázka Oprava střech ZŠ Běžecká 

  - záměr rozšíření kapacity na MŠ Pionýrů - školní rok 2014/2015 

  - zřízení přípravné třídy na ZŠ Pionýrů pro školní rok 2013/2014 

  - finanční příspěvek HC Baník Sokolov na činnost mládežnických mužstev klubu 

11. zasedání - 28. května 2013 

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

  - vyhodnocení zimní údržby komunikací v období 2012-2013 

  - nákup elektrické energie v letech 2014 - 2015 na komoditní burze 

  - žádost MAS Sokolovsko o.p.s. o poskytnutí půjčky 

  - zrušení VŘ na zakázku Ozelenění Starého náměstí 

  - finanční dotace na kulturní akce pro rok 2014 

  - ozdravné rekondiční pobyty 

  - smlouva o zajištění kursů sebeobrany pro ženy, seniory a pracovníky úřadu 

  - žádost o dotaci na zajištění bydlení pro azylanta MUDr. Kačinského 

12. zasedání - 11. června 2013 

  - dodatek č. 3 zřizovací listiny MDK Sokolov 

  - návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům  příspěvkových organizací města 

  - změna organizačního řádu MěÚ Sokolov 

  - Evropský den bez aut 2013 

  - výběrové řízení na Ozelenění Starého náměstí 

  - intenzifikace ČOV - 1. etapa - příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje 

  - smlouva o výpůjčce -EKO-KOM, a.s. 

  - smlouva s výhercem výběrového řízení na akci Oprava komunikace Vítězná 

  - smlouva s výhercem výběrového řízení na akci Oprava střech ZŠ Běžecká 

  - změna č. 1 Územního plánu Sokolov 

  - změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO130004 

  - návrh Deklarace pro provozovatele herních zařízení 

13. zasedání - 25. června 2013 

  - valné hromady společností Správa sportovních zařízení, SOTES Sokolov a 

    Sokolovská bytová s.r.o. 

  - jmenování vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Sokolov 
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  - výběr zhotovitele akce Oprava sociálních zařízení MŠ, Vítězná a Oprava kuchyně 

    ZŠ, Křižíkova 

  - Projekt prevence kriminality - žádost o dotační titul 

14. zasedání - 23. července 2013 

  - zápis do kroniky za rok 2012 

  - odprodej patních měřičů vody u ZŠ a MŠ společnosti Sokolovská bytová s.r.o. 

  - smlouva s výhercem VŘ na zprostředkování burzovních komoditních obchodů 

    s elektrickou energií 

  - prodej domů Rooseweltova č.p. 122 a Křížová č.p. 130 na základě veřejné nabídky 

  - smlouva o čištění komunikací a snížení prašnosti 

  - smlouva s výhercem VŘ na akci Ozelenění Starého náměstí 

  - zadávací dokumentace VŘ na akci Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka 

  - zpráva o stavu válečných hrobů a pietních míst za obec III. Sokolov 

  - zadávací podmínky VŘ zakázky Informační strategie města Sokolov 

15. zasedání - 20. srpna 2013 

  - schválení pravidel pro udělování pamětní plakety města, plakety J. A. Komenského 

    a slavnostní oceňování žáků a studentů 

  - závěrečné hodnocení akce Běh přátelství Schwandorf - Sokolov 2013 

  - Vnitřní směrnice VS.O9.1 k přijímání a vyřizování stížností, petic, návrhů a podnětů 

  - smlouva s výhercem VŘ na akci Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ Sokolov - 3. patro 

16. zasedání - 10. září 2013 

  - změna plánu oprav komunikací na rok 2013 

  - opětovná nabídka na prodej budovy ZŠ,  Sokolovská 

  - činnost odboru dopravy za rok 2012 

  - stav projednávání přestupků na odboru právním v roce 2012 

  - smlouva o dílo s občanským sdružením Konec toulání, kočičí útulek Kraslice 

  - veřejná zakázka Bezpečné město - měření rychlosti vozidel v Sokolově 

  - rozbory hospodaření města Sokolova za I. pololetí 2013 

  - zhodnocení dočasně volných finančních zdrojů města 

  - změna rozpočtu města Sokolova - poř. č. RO130005 

17. zasedání - 24. září 2013 

  - technická a materiální pomoc pro město Březová 

  - změna smlouvy s městem Březová a obcí Lomnice o výkonu úkolů městské policie 

  - navýšení počtu zaměstnanců MP v pracovní pozici uklizeč veřejných prostranství 

  - uzavření smlouvy s obcí Dolní Rychnov o výkonu úkolů městské policie 

  - zřízení Noclehárny pro osoby bez domova v zimním obddobí 2013/2014 

  - vyhodnocení soutěže Kvetoucí okno 2013 

  - jmenování ředitelek MŠ, Marie Majerové a MŠ, Kosmonautů 

  - změna Organizačního řádu MěÚ Sokolov 

18. zasedání - 8. října 2013 

  - zpráva o činnosti OSV - výkon veřejného opatrovnictví 

  - zadávací dokumentace VŘ na projektovou dokumentaci akce Krejcarova lávka 

  - převzetí parkoviště v ulici Atletická do majetku města 

  - dluhopisy Via Chem Group - doporučení pro ZM 

19. zasedání - 22. října 2013 

  - termíny svatebních obřadů v roce 2014 
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  - smlouva s výhercem VŘ na akci Regenerace zeleně v ulici Karla Čapka 

  - zpráva o nákupu silové elektrické energie na roky 2014 a 2015 na komoditní burze 

  - smlouva o spolupráci se Seznam.cz 

  - změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO130006 

  - dluhopisy Borsay, a. s.  

20. zasedání - 5. listopadu 2013 

  - schválení rozhodného dne fúze SOTES Sokolov, spol. s r.o. a Správy sportovních 

    zařízení Sokolov, spol. s r.o. 

  - postup v provozu infokiosků 

  - veřejná zakázka - Rozšíření kamerového systému a podpory 

  - smlouva o podmínkách zabezpečování provozu a údržby mobilního protipovodňového 

    zařízení mezi městem Sokolov a SOTES 

21. zasedání - 19. listopadu 2013 

  - Plán rozvoje sociálních služeb 

  - Deklarace o spolupráci mezi městem Sokolov a NEMOS Sokolov s. r. o. 

  - projektové záměry do programu ROP Severozápad 

  - výzva k podání nabídky na realizaci akce Úprava školních zahrad mateřských škol 

  - přistávání vrtulníku letecké záchranné služby v areálu Bohemia 

  - peněžité dary členům komisí RM a výborů ZM za činnost v období listopad 2012 - 

    říjen 2013 

  - návrh na udělení medailí Za zásluhy o bezpečnost 

22. zasedání - 3. prosince 2013 

  - rozpočet města Sokolov na rok 2014 

  - dluhopisy Via Chem Group. a.s. 

  - rozpočtový výhled města Sokolov na léta 2015 - 2018 

  - změna rozpočtu města Sokolov - poř. č. RO130007 

  - Plán odpadového hospodářství města Sokolova 

  - smlouva s vítězem VŘ na akci Přístavba sociálního zařízení tělocvičny ZŠ, Rokycanova 

  - vyhlášení ankety Osobnost města Sokolova 2013 

23. zasedání - 17. prosince 2013 

  - projekt prevence kriminality - Asistent prevence kriminality pro rok 2014 

  - smlouva o zabezpečení veřejně prospěšných služeb pro rok 2014 

 

1. mimořádné zasedání - 6. srpna 2013 

  - smlouva o dílo s vítězem VŘ na akce Snížení tepelných ztrát u Domů s pečovatelskou 

    službou a objektů 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ a 10. MŠ Sokolov 

2. mimořádné zasedání - 29. srpna 2013 

  - smlouva o dílo na akci Snížení tepelných ztrát u DPS s druhým uchazečem v pořadí 

3. mimořádné zasedání - 19. září 2013 

  - darovací smlouva na stavbu fotbalového hřiště s povrchem z umělé trávy 

  - stavební úpravy komunikace Vítězná - řešení nepředvídaných skutečností 

 

 

    

b)Zastupitelstvo města Sokolova 
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  Zastupitelstvo města Sokolova bylo v roce 2013 svoláno celkem jedenáctkrát, 

z toho čtyři jednání byla svolána mimořádně. Stejně jako v minulých letech byla jednání vždy 

usnášeníschopná s účastí minimálně 17, maximálně 25 členů zastupitelstva.  

Veřejnost zastupovali převážně úředníci Městského úřadu Sokolov,  ředitelové organizací a 

základních škol města. Zájem ze strany občanů se nelišil od let předchozích. Novinkou byla 

účast 26 studentů gymnázia v Sokolově a organizátorů projektu o simulační hře o komunální 

politice na říjnovém jednání. 

Na 22. jednání Zastupitelstva města Sokolova složila slib nová zastupitelka Mgr. Marcela 

Gerdová, které vznikl mandát po odstupujícím PhDr. Pavlu Čáslavovi. 

 

Termíny konání jednání Zastupitelstva města Sokolova: 

17. jednání           14. února 2013 

18. jednání           28. března 2013 

19. jednání            9. května 2013 

20. jednání           20. června 2013 

21. jednání           19. září 2013 

22. jednání           31. října 2013 

23. jednání           12. prosince 2013    

  

 

5. mimořádné jednání                                 8. ledna 2013 

6. mimořádné jednání           16. října 2013 

7. mimořádné jednání           20. listopadu 2013 

8. mimořádné jednání           30. prosince 2013 

 

 Mimořádná jednání měla na svém programu neodkladná projednání a přijetí usnesení 

k zajištění dotačních akcí, problematiku dluhopisů a.s. Via Chem Group, schválení 

projektových záměrů do programu ROP Severozápad a poslední změny rozpočtu města Soko- 

lova. 

 

 

 

Rozpočet a závěrečný účet města Sokolova za rok 2013 

 

 Dne 13. 12. 2012 byl Zastupitelstvem města Sokolova schválen pro rok 2013 

rozpočet, jehož příjmová část činila 517 828,6 tis. Kč, výdajová část měla výši 575 538,9 tis. 

Kč. Schodkový rozpočet během roku dosáhl vlivem osmi rozpočtových úprav na straně 

příjmů částky 538 743 tis. Kč, na straně výdajů částky 646 849,1 tis. Kč. 

Záporné saldo bylo vyrovnáno finančními prostředky města z let minulých, profinancování 

plánovaných potřeb města se podařilo zabezpečit bez použití úvěrů.  

 Výsledkem hospodaření města Sokolova v roce 2013 byl přebytek hospodaření ve 

výši 84 650,2 tis. Kč. Přebytek hospodaření bude sloužit jako potencionální zdroj příjmů 

v následujícím roce. 

  Město Sokolov je zřizovatelem 16 příspěvkových organizací, zakladatelem tří 

obchodních společností, jichž je 100% vlastníkem. Je vlastníkem obchodních podílů ve třech 

společnostech s ručením omezeným a ve dvou akciových společnostech. Kromě toho je 
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členem Mikroregionu Sokolov – východ, Místní akční skupiny Sokolovsko, Vodohospo-

dářského sdružení měst a obcí, Hospodářské a sociální rady Sokolovska, Euregia Egrensis, 

Nadace Georgiea  Agricoly, regionu Slavkovský les a sdružení Burgenstrasse. 

 

Inventarizací majetku ke dni 31. 12. 213 byla zjištěna hodnota majetku města ve výši 

2 309 425 573,12 Kč bez rozdílu účetního a skutečného stavu.  

Město eviduje finanční majetek v hodnotě 33,8 mil. Kč, z toho 27,1 mil. Kč tvoří dluhopisy 

po lhůtě splatnosti emitované Via Chem Group, a.s., které město přihlásilo jako pohledávku 

do insolventního řízení. 

 

Struktura příjmů: 

daňové příjmy     296 168,6 tis. Kč 

nedaňové příjmy    126 981,9 tis. Kč 

kapitálové příjmy      22 153,1 tis. Kč 

dotace      114 212,0 tis. Kč 

C e l k e m     559 515,6 tis. Kč 

 

Příjmy města pozitivně ovlivnila zejména výše vybrané daně z přidané hodnoty, daň z příjmu 

fyzických a právnických osob. V oblasti správních poplatků to byl nárůst poplatků u odboru 

dopravy a odboru stavebního a územního plánování, dále u odvodů z výherních hracích 

přístrojů, poplatky za řidičská oprávnění a poplatky v oblasti životního prostředí. 

Pozitivní vliv na příjmy města měl přeplatek za vyúčtování tepla za rok 2012, lepší platební 

morálka nájemníků a úspěšnost při vymáhání dlužných částek. Překročeny byly také příjmy  

z prodeje bytů a ostatního investičního majetku. 

 

Výběr z výdajových položek rozpočtu města Sokolova : 

 

péče o seniory      244,5 tis. Kč 

fond sociální podpory             5 890,0 tis. Kč 

správa majetku           90 744,7 tis. Kč  

vnitřní správa            12 376,5 tis. Kč 

školství              4 377,6 tis. Kč 

kultura               2 340,3 tis. Kč 

rozvoj města            22 653,2 tis. Kč 

grantový systém             8 969,5 tis. Kč   

vzdělávání zaměstnanců                550,9 tis. Kč 

volby                    843,1 tis. Kč 

městská policie           17 043,8 tis. Kč 

odbor informatiky           12 794,0 tis. Kč 

 

Výdajová část rozpočtu města obsahuje stovky položek, představujících zajištěné investiční a 

neinvestiční akce pracovníky Městského úřadu Sokolov. V tomto roce činil počet pracovníků 

174,5 osob, jejich průměrná mzda činila 24 212 Kč. V čele úřadu stáli tři uvolnění funkcio-

náři s průměrnou mzdou 50 577 Kč. O pořádek a bezpečnost ve městě se staralo 28,75 

zaměstnanců Městské policee Sokolov a 8,25 zaměstnanců pro výkon veřejně prospěšných 

prací. Průměrná mzda kmenových strážníků činila 22 437 Kč. 
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 Všechny příspěvkové organizace města vykázaly k poslednímu dni roku zisk. 

Zastupitelstvo města Sokolova na základě výsledku auditu hospodaření schválilo celoroční 

hospodaření města Sokolova bez výhrad. 

 Zastupitelstvem města Sokolova byl v tomto roce schválen rozpočtový výhled města 

Sokolova na léta 2015 – 2018, sestavený minimálně na rovnosti příjmů a výdajů a hospoda-

ření bez dluhů, tzn. udržení finanční stability města. 

 

 

Školství, zájmová činnost, kultura 

 

 

 Ze statistiky, vypracované odborem školství a kultury Městského úřadu v Sokolově 

vyplývá, že město Sokolov má před zahájením školního roku 2013/2014 celkem šest 

základních škol, z toho Základní škola Běžecká má odloučené pracoviště Základní školu  

B. Němcové a na Běžecké ulici ještě základní školu se speciálními třídami. Celková kapacita 

3 360 žáků nebyla k 30. 9. 2013 využita. Ve 120 třídách základní školní docházku 

absolvovalo 2 646 žáků, což je o 51 žáků méně než v roce předchozím a o 185 méně než 

v roce 2009. I tato čísla potvrzují správnost rozhodnutí zastupitelů města Sokolov, ukončit 

provoz jedné základní školy, k němuž došlo v roce 2012. Jen osud této školy, resp. budovy, 

v níž škola sídlila, je stále ve hvězdách. 

V základních školách výuku zajišťuje 181 pedagogů, z nichž 151 je žen. 26 asistentů 

pedagogů pracuje na kratší pracovní úvazky ve 22 třídách a pomáhá zajistit výuku u 508 žáků 

s různým zdravotním či sociálním znevýhodněním. 

 Mateřských škol zřizuje město Sokolov celkem 7 s kapacitou 739 míst. Naplněnost je 

celkem stoprocentní, počet dětí k 30. 0. 2019 činil 738 ve 29 třídách. O děti pečuje a jejich 

výuku zajišťuje celkem 57 pedagogů, z toho je 1 muž. Na poloviční úvazek s pedagogy 

spolupracují dva asistenti pečující o děti se zdravotním postižením. 

 Základní uměleckou školu navštěvuje 681 žák, z toho jeden dospělý. Výuku ve 

čtyřech oborech zajišťuje celkem 26 učitelů s různě dlouhými pracovními úvazky. 

 Dům dětí a mládeže Sokolov se stará o zájmovou činnost 1 248 dětí, jejichž činnost je 

realizována v 97 zájmových útvarech. 

 Při všech základních školách pracují školní družiny, jichž využívá celkem 580 dětí. 

Školní jídelny mateřských škol se starají o 724 malých strávníků a 140 dospělých. 

Školní jídelny základních škol zajišťují stravu pro celkem 2 296 strávníků, z toho 1 683 dětí a 

studentů, 305 pracovníků škol a 308 cizích osob. 

 Ve vedení odboru školství a kultury Městského úřadu v Sokolově došlo k 1. 9 2013 

k personální změně. Vedoucí odboru byla jmenována Mgr. Simona Randová. 

Ke změně dochází také na Mateřské škole v ulici M. Majerové, kde byla novou ředitelkou 

k 1. 1. 2014 jmenována Jitka Podlipská. Další novou ředitelkou je Bc. Jana Hegedüsová, 

která od 1. 10. 2013 povede Mateřskou školu v ulici Kosmonautů. V souladu se zákonem 

byly obě ředitelky jmenovány na dobu šesti let. 

 Na základě žádosti ředitelky Základní školy v ulici Běžecká, Mgr. Hany Hrubé, byl 

radou města vydán souhlas se zapojením školy do projektu Přátelství bez hranic v rámci 

dlouholeté spolupráce s partnerskou školou Staatliche Realschule Coburg. Odsouhlaseno bylo 

zapojení do projektu Výkonný management pro řídící pracovníky škol a školských zařízení a 
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souhlas byl dán k podání grantové žádosti z programu EU Comenius – projekty partnerství 

škol. 

 Základním školám v ulici Pionýrů a Švabinského bylo odsouhlaseno zřízení přípravné 

třídy pro školní rok 2013/2014. 

 Na základě negativního vývoje situace v uspokojování žádostí rodičů o umístění dětí 

mladších tří let v mateřské škole bylo rozhodnuto využít nájemních prostor v Mateřské škole 

v ulici Pionýrů a po přidělení bytu současnému nájemci, nájemní prostory zrekonstruovat pro 

zřízení jedné třídy. Kapacita mateřské školy by vzrostla o cca 20 míst a tyto prostory by 

mohly být využity pro předškolní výchovu dětí mladších tří let již ve školním roce 

2014/2015.   

 O tom, že práce pedagogů je velmi ceněna, není jistě pochyb. Potvrzuje to i 

skutečnost, že pětice učitelek byla za svoji práci ve školství oceněna městem Sokolov.  Pro 

plaketu J. A. Komenského si při příležitosti Dne učitelů přišly Jitka Marešová, Hana Plachá, 

Anna Veverková, Věra Wagnerová a Jarmila Winterová. 

Jedněmi z nejlepších v republice se staly učitelky němčiny Brigitte Havelková, Iva Vacková a 

Hana Plachá. Získaly třetí místo v republikové Ceně učitelů němčiny. 

Knihou, hodinkami a čokoládovými suvenýry města bylo místostarostou Ladislavem 

Sedláčkem a vedoucí odboru školství Světlanou Sojkovou oceněno devatenáct žáků a 

studentů sokolovských základních a středních škol. 

Jedničkáři, stejně jako v předchozích letech, měli v pátek 28. června zdarma vstup do 

sokolovského plaveckého bezénu. 

Starosta města Sokolova, senátor Zdeněk Berka, pozval na živé jednání senátu studentské 

zastupitelstvo, které má za sebou rok svého působení. 

Také kraj pamatoval na pedagogy škol, které zřizuje. Cenu hejtmana Karlovarského kraje za 

celoživotní vynikající práci v oblasti školství získal PaedDr. Milan Hric z Gymnázia Sokolov. 

 Že vedení  města Sokolov leží na srdci vzdělanost, potvrzuje i snaha o vytvoření co 

nejlepších podmínek na školách, v nichž probíhá výuka sokolovských dětí. Aby ředitelé škol 

měli více času na odborné řízení školy, postarají se pracovníci Sokolovských technických 

služeb o některé menší opravy na školách a o zelené plochy kolem škol. To vše jen za cenu 

materiálu. Současně město zvýšilo příspěvek na jednoho žáka o 5 procent.  

Opravena byla střecha na Barevné škole, nové šatny získala Základní škola v ulici 

Švabinského. Koncem roku byly dokončeny přípravné práce na zateplení čtyř mateřských 

škol. 

Z rezervy odboru školství město pořídilo pro pět základních škol interaktivní tabule a datové 

projektory v hodnotě více než 370 tisíc korun. 

Prvňáčci obdrželi kufřík v hodnotě 800 korun, který kromě pamětního listu na první den 

školy obsahoval základní školní pomůcky, omalovánky, pexeso, průvodce po městě. 

S problémem financování asistentů pedagogů pomohlo ředitelům škol město Sokolov tím, že  

školám předfinancovalo náklady na asistenty. Současně město požádalo ministerstvo školství 

o dotaci z nového projektu na financování školních psychologů, logopedů a asistentů 

pedagogů. Projekt počítá s dvouletou spoluprací a objemem osmi milionů korun. Zajímavou 

myšlenkou, se kterou přišlo vedení města, je sjednocení školních řádů. Své zkušenosti 

s řediteli škol o prázdninách prodiskutovali zástupci školského a sociálního odboru města, 

policisté z odboru prevence kriminality a městské policie, lektorka z občanského sdružení 

Společně k bezpečí. 
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Zelená školní zahrada 

 

 V 5. ročníku projektu Zelená školní zahrada zvítězily Základní škola v ulici 

Křižíkova, Základní škola v ulici Švabinského a Mateřská škola v ulici Vítězná. V první 

škole byla vybudována přírodní učebna, hmatová stezka a altán s lavičkami. Škola v ulici 

Švabinského doplnila zařízení z I. etapy, vybavila pergolu lavicemi a stoly a oddělila ji od 

zahrady plotem a popínavými rostlinami. Rozšířeno bylo arboretum, letní učebna byla 

doplněna o venkovní tabuli. Realizace projektu v mateřince byla prodloužena do konce roku 

2014. Pro tento rok byl radou města vyhlášen 6. ročník soutěže pro školní zařízení 

v Sokolově o nejlepší projekt Zelené školní zahrady. 

 

Integrovaná střední škola technická a ekonomická 

 

 Integrovaná střední škola se, stejně jako ostatní střední školy potýká s nedostatkem 

studentů. A to i přes skutečnost, že nabízí šest učebních tříletých oborů a šest čtyřletých 

oborů, ukončených maturitní zkouškou. Pro školní rok 2013/2014 se začíná situace 

vylepšovat, v září škola mohla otevřít všechny učební obory. Projevil se dokonce zájem o 

strojírenství a stavebnictví a tak se zdá, že řemeslo v našem regionu nevymře. Určitě své 

výsledky přináší aktivita školy. Vždyť na tradičním veletrhu zaměstnavatelů studenti i 

řemeslníci této školy předvedli, že jejich práce může být i zajímavá. Rozhodně však zájem o 

školu vyvolala nová tvář školy, která může nabídnout nové, moderní a prostorné učebny 

s kvalitním technickým zázemím. Je to určitě i možnost sportovního vyžití v nové tělocvičně 

školy a ve sportovní hale. 

V neposlední řadě je motivačním prvkem možnost získat prospěchové stipendium. 

 Škola byla v tomto roce hostitelkou jednadvacátého ročníku dvoudenní výstavy 

středních škol, konané ve sportovní hale v Sokolově. Prezentovalo se na ní celkem 19 škol, 

které lákaly žáky základních škol. Na ISŠTE proběhl v prvním dnu také Den otevřených 

dveří. 

Do haly kromě škol dorazila mezi 12 firmami také firma Merkuria, která kromě klasických 

učebnic vyrábí i učební pomůcky. A právě tato firma se nejvíce potýká s nedostatkem 

pracovníků s technickým vzděláním. 

ISŠTE má propracovaný smluvní systém přípravy žáků a jak říká ředitel školy Pavel Janus, 

kdyby měla škola dvakrát více žáků v technických oborech, našli by všichni umístění u 

zaměstnavatelů v regionu. 

S cílem podpořit místní rozvoj a spolupráci českých a německých regionů proběhl v ISŠTE  

4. ročník konference EuroRegio 2013, která diskutuje aktuální témata v oblasti podpory 

zaměstnanosti a vzdělanosti. 

Ve sportovní hale proběhl také další ročník soutěže Newton Cup. S vlastnoručně vyrobenými 

modely se zde prezentovali nejen žáci pořádající střední školy, ale i žáci základních škol. 

Nejlepším designérem se stal student prvního ročníku hostitelské školy David Bureš se svým 

modelem lodi poháněné větrem. 

V česko-slovenském kole 3. ročníku soutěže Vector King získal skvělé 3. místo student  

3. ročníku oboru Stavebnictví, Kamil Chudačík. 

V 16. ročníku krajské soutěže Učeň instalatér 2013 získalo družstvo ISŠTE ve složení Jenifer 

Beranová a David Piškanin druhé místo. 
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Montéři suchých staveb obsadili pěkné čtvrté místo na 3. ročníku mezinárodní soutěže učňů 

Řemeslo/Skill 2013. 

Kuriózně zvítězil tým ISŠTE ve složení Václav Škoda, David Gyurics a Václav Bilak. Na 

krajské kolo středoškolské soutěže v prezentování, které se konalo na sokolovském 

gymnáziu, přišli jen oni. A tak snadno postoupili do kola republikového. I tak ale svoji 

prezentaci museli porotě předvést. 

V celostátní středoškolské soutěži SAPERE – vědět, jak žít získalo družstvo ISŠTE ve 

složení Jiří Svoboda, Jan Eichhorn a Roman Kubala třetí místo. Za svůj výkon také získali 

ocenění od Karlovarského kraje. 

V soutěži Školní časopis roku v kategorii webových časopisů obhájil své loňské prvenství 

webový e-zin Voice ISŠTE Sokolov. 

 Ale nejen soutěžemi je tato škola živa. Studenti i pedagogové se zúčastňují i dalších 

aktivit. Téměř tři desítky jich čistily v rámci ekologické výchovy řeku Ohři mezi městy 

Kynš- 

perkem a Sokolovem. Výsledkem byly desítky pytlů naplněných odpadem. 

Ve spolupráci s Klubem českých turistů proběhl 39. ročník Podzimního studentského 

pochodu. 172 účastníků obdrželo od nestárnoucího pořadatele a zakladatele pochodu, Jiřího 

Roubínka, mapku a popis trati. Všichni se pak setkali u pamětní desky v obci Přebuz. 

Hartenberské školnění, to je název akce, kterou již pošesté zorganizovali učitelé a studenti 

ISŠTE v okolí hradu Hartenberg v Hřebenech. Škola tak přispívá k propagaci a podpoře 

přírodovědného vzdělávání. 

Škola spolupracuje s Muzeem Sokolov. Ve vstupní hale proběhla úspěšná regionální výstava 

Druhá světová válka na Sokolovsku, která také přispěla k výuce na škole. 

V prostorách nové knihovny školy byla umístěna výstava vzácných historických tisků a 

překladů biblí, kancionálů a dalších zajímavostí. Její součástí byla i hudební vystoupení, 

besedy a loutkové představení režiséra, akademického sochaře Čestmíra Sušky.Výstava  měla 

název Bible včera, dnes a zítra. 

Proti výstavě na téma ochrany lidských životů, instalovanou přímo před budovou školy 

sdružením Stop Genocidě, se postavilo vedení školy. Drastické fotografie ve velkém formátu 

pobouřily i další okolojdoucí občany. ISŠTE s touto výstavou neměla nic společného. 

 Na svátek svatého Valentýna opět na škole proběhl Červený den. S velkým náskokem 

před žáky opět zvítězila kantorka, tentokrát Čežíková. Byla ze všech nejčervenější. 

 K úspěšné Univerzitě třetího věku přibude od školního roku 2014/2015 Fakulta strojní 

Západočeské univerzity Plzeň. Nabídne  kombinované studium. Zahájení výuky, jejíž 

náklady 

bude hradit Karlovarský kraj,  je však závislé na počtu přihlášených zájemců. A to se uvidí až 

v příštím roce. Na ISŠTE jsou pro tuto pobočku vysoké školy vytvořeny kvalitní podmínky. 

Škola je připravena přivítat prvních minimálně padesát studentů - vysokoškoláků. 

 

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum 

 

 Karlovarský kraj zvolil Osobností roku 2013 ředitele sokolovského gymnázia RNDr. 

Jiřího Widže. Ten je nejen dobrým pedagogem, ale také výraznou osobností ve sportu. Je 

trenérem basketbalu, jeho svěřenkyně dosahují velmi dobrých výsledků. Že na škole vládne 

železnou rukou dokládá i skutečnost, že se sokolovské gymnázium umístilo na druhém místě 

v úspěšnosti u maturitních zkoušek v Karlovarském kraji. 

 Druhou příčku získalo Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum v soutěži 
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nejúspěšnějších škol ve sportovních soutěžích organizovaných AŠSK a podporovaných 

MŠMT, Karlovarským krajem a dalšími partnery. 

 Studenti a zaměstnanci gymnázia se zapojili do společného komunitního projektu 

zalesnění dosud holého úpatí výsypky Antonín mezi severozápadním obchvatem Sokolova a 

ulicí Husitská  spolu s pracovníky Lesů ČR, Lesů Kraslice, Klubem českých turistů a Střední 

živnostenskou školou. Plocha zhruba deseti arů byla zkultivována a zalesněna. Ruku k dílu 

přiložilo i několik žáků ze 2. základní školy v Sokolově i několik dobrovolníků z řad občanů. 

Vzniklý lesní porost zachytí prach a hluk z obchvatu. 

 

 

Střední škola živnostenská 

 

 Střední škola živnostenská zajišťuje výuku ve dvou dvouletých oborech s výučním 

listem, v devíti oborech tříletého studia s výučním listem, ve třech oborech čtyřletého studia 

s maturitou a pro absolventy tříletých učebních oborů denní nebo dálkové  nástavbové 

studium s maturitním vysvědčením. 

 I tato škola vykazuje velkou aktivitu. Každý školní rok začíná seznamovacími výjezdy 

žáků prvních ročníků. Akce se uskutečňuje za pomoci dotace na projekt prevence rizikového 

chování. Výjezd je třídenní a je naplněn nejrůznějšími seznamovacími a poznávacími 

aktivitami, které vedou k poznání sebe sama i svých spolužáků. Akce probíhá pod vedením 

zkušených výchovných poradkyň, metodiček prevence a učitelek, které prošly speciálním 

výcvikem. 

 Také v různých soutěžích je škola úspěšná. 

Např. v regionální soutěži O hoblík Káji Hoblíka žáci druhých a třetích ročníků této školy  

v oboru truhlář zabodovali. 

Velkým úspěchem byl titul Nejlepší podnikatel 15. mezinárodního veletrhu v Bratislavě, kde 

Aneta Dlouhá, Heinz Seidl, Kevin Zvánovec a Petr Kotík  prezentovali vlastní fiktivní firmu, 

která byla zaměřena na obchodování se sportovním zbožím.  

Sama živnostenská škola organizuje každoročně veletrh fiktivních firem s mezinárodní  

účastí. Na letošním 5. ročníku cenu města Sokolova získaly firmy ze slovenské Šaly s náz- 

vem Večbenz, s. r. o. a Speciality, s. r. o. Firmy na tomto veletrhu odvádějí centrále fiktivních 

firem sociální a zdravotní pojištění, mají založen bankovní účet a podávají daňové přiznání. 

Jde o podnikání jako ve skutečnosti. 

 

 

Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova, s. r. o. 

 

 Škola pod vedením ředitelky Mgr. Andrey Vedralové zajišťuje globální výchovu. 

Výuka probíhá od 0. ročníku až po 4. ročník gymnázia s přírodovědným a jazykovýmzamě- 

řením. Základní a střední škola realizuje výuku podle osnov Obecné školy. 

Mateřská škola velkou část akcí provádí spolu s rodiči. Byla to třeba oslava sv. Michaela  

v areálu Bohémia, při níž děti pouštěly draky, nebo celoškolní akce pro děti od 2 do 15 let  

s názvem Podzimní happening na koupališti v Sokolově. Zde děti tvořily výrobky z přírod- 

ních materiálů. Tradiční akcí jsou oslavy Halloweenu. 

Čtyři žáci osmého a devátého ročníku postoupili do krajského kola Logické olympiády, po- 

řádané Mensou ČR. 
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 Než se budu věnovat základním školám ve městě Sokolově, musím s politováním kons- 

tatovat, že o činnosti některých škol nemám žádné informace. Opisovat jejich webové  

stránky nepokládám za vhodné. Rovněž se musím omluvit budoucím čtenářům tohoto zápi- 

su, pokud se u názvů škol nedržím zaregistrovaným tvarů, protože jak šel čas, vžily se náz- 

vy, které jsou jasné všem a budou ještě dlouhé roky přetrvávat. Nikdo neřekne “ Má dcera cho- 

dí na Základní školu, Rokycanova 258“. Zcela obvyklé je: chodí na Centrálku, nebo na Dvoj- 

ku či Jazykovku, na Jedničku, Sportovku, Barevku či Barevnou školu, Šestku nebo Osmičku. 

 

Zajímavosti ze škol: 

- Základní škola v Rokycanově ulici se prezentuje jako škola jazyková. Vyučuje dle školního 

  vzdělávacího programu Škola jazykům otevřená. Již od prvních tříd se žáci učí angličtině. 

  Škola nabízí i výuku jazyka německého a ruského.  Jako jediná škola  v okrese Sokolov orga- 

  nizuje pro žáky mezinárodní zkoušky u Britské rady v Praze – Staters pro 4. ročníky, Mo- 

  vers pro 6. ročníky. Škola je zapojena do projektu Comenius, to je mezinárodní  projekt 

  partnerství škol. 

 V letošním roce se v rámci tohoto projektu realizovala akce Deklarace pro lepší Evropu – mladí 

  lidé na cestě za euroobčanstvím. Letos byla organizátorem německá strana. V prosinci se usku- 

  tečnilo první partnerské setkání učitelů a žáků. Zahraniční studenti byli ubytování v hosti- 

  telských rodinách v Sokolově. Starosta města Zdeněk Berka  studentům umožnil návštěv- 

  vu sídla horní komory Parlamentu České republiky.Valdštejnský palác studenty uchvátil.V ze- 

  leném salónku se studenty senátor Berka v angličtině pobesedoval, což všichni velmi ocenili.  

-Velmi dobrou odezvu měla akce Společné čtení, při níž se žáci  sedmých tříd setkali se žáky 

  druhých tříd nad knihou, kterou jim sami doporučili, protože ji ve věku druháků sami četli a   

  měli ji rádi. Po společném dramatickém čtení a návštěvě knihovny si vyměnili hodnotící dopi- 

  sy. 

-Škola je také zapojena do projektu Čtení, který podporuje čtenářství a umožňuje čtenářům podí- 

  let se na charitě. Děti z Dvojky se na pomyslném republikovém žebříčku umístily na 5. místě. 

- V 7. ročníku soutěže obcí s názvem Liga odpadů 2013, jejíž součástí je výtvarná soutěž 

  Hrajeme si s odpady se ve svých kategoriích na prvním místě umístila Viktorie Panovská, 

  na 2. místě Tomáš Seidl a Vojtěch Kupr, na třetím místě Vendula Němečková a Barbora Pro- 

  cházková. 

 

- vedení Základní školy v Běžecké ulici, jako hostitelský ekotým zorganizovalo setkání škol 

  v Sokolově. Hostitelka Mgr. Monika Horárová, koordinátorka EVVO, přivítala na společném  

  jednání zástupce dalších deseti ekotýmů škol.  

- Škola zorganizovala druhou soutěž sportovní ligy škol 1. stupně v přespolním běhu. Zúčastnilo 

  se jí dvanáct škol okresu. Celkovým vítězem se stala pořádající škola v Běžecké. 

- Dalším vítězstvím této školy je první místo v okresním kole Odznaku všestrannosti olympij- 

  ských vítězů – OVOV. Žáci pilně trénovali v deseti disciplínách, pro nepřízeň počasí však sou- 

  těžili pouze v šesti. I tak je ředitelka školy Hana Hrubá za jejich výkony pochválila. 

     

- žáci 6. ZŠ pod vedením učitelek němčiny vytvořili originální muzikál, do nějž se ve finále za- 

  pojilo osmdesát dětí. Muzikál Kocour Mikeš putuje po světě vytvořily učitelky společně s  

  dětmi. Sami si napsali scénář, vytvořili kulisy a kostýmy. Tohoto projektu se napůl zúčastnili 

  děti školy a žáci ze spřátelených škol v Německu. Součástí projektu byl i výměnný pobyt  

  v partnerské škole v Německu. Projekt byl vyhodnocen jako třetí nejlepší, vedoucí tým učitelek 
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  byl oceněn a ocenění se dočkali i žáci, které zástupkyně Goethe-Institutu pozvala na vystou- 

  pení v rámci celostátní oslavy Dne výuky němčiny. Tři zástupci žáků, učitelky a ředitel školy 

  přijali také pozvání velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze na vyhlášení výsled- 

  ků projektu . 

  Přestože je Šestka vnímána veřejností jako škola se zaměřením na výuku matematiky a 

  přírodovědných předmětů, v žádném případě nezanedbává i výuku jazyků. Ryze z praktických 

  důvodů si prioritu udržuje němčina. Učitelé správně pochopili, že nejblíže máme do německy 

  mluvících zemí, kde ne všichni ovládají angličtinu. Proto také využili partnerství se školou 

   z Dörfles-Esbachu. Za deset let partnerství se při společných tvůrčích projektech a pobytech 

  s německými spolužáky vystřídalo několik set dětí. A za to nezbývá než škole poděkovat. 

- prvňáčci školy se letos poprvé zúčastnili preventivní akce Veselé zoubky. Každý žáček obdržel 

  preventivní balíček a společně s organizátory akce shlédl zábavně-vzdělávací film Jak se dostat 

  Hurvínkovi na zoubek. 

 

-  8. Základní škola je již po řadu pověstná svým jarmarkem, který si každoročně na závěr roku 

  na školní zahradě organizují samotné děti. Kromě svých vystoupení zde ve stáncích nabízejí 

  své výrobky  i upečené dobroty od svých maminek. Výtěžek používají na charitu, převážně na 

  zvířata v psích útulcích.  

- Vlastní aktivitou – prodejem školního časopisu Margotka- skupina šestnácti dětí získala dva ti- 

  síce korun, které věnovala psímu útulku Vránov. Podpořili je v tom i učitelé školy. 

- žákyně školy Anna Nguyenová vybojovala v celorepublikové soutěži nejlepších němčinářů 

  pěkné sedmé místo. Soutěž se konala v prostorách Goethe Institutu v Praze. 

- O projektu Zelená školní zahrada a úspěchu této školy jsem psala výše. 

- škola získala pro podporu svých pedagogických pracovníků dotaci na grantový projekt, zamě- 

  řený na vytvoření e-learingového kurzu, potřebnou techniku a proškolení pedagogického sbo- 

  ru. Pedagogové si mohli vybrat z 12 kurzů. Internetový kurz získal akreditaci MŠMT a škola 

  ho nyní nabízí i pedagogům jiných škol. 

 

- Základní umělecká škola, nebo jak se jí také říká Liduška, uspořádala ve výstavní síni soko- 

  lovského zámku výstavu s názvem Kouzelné kroky zimy. Své keramické a výtvarné práce zde 

  předvedli žáci školy i jejího odloučeného pracoviště na Březové. Díla byla vytvořena pod vede- 

  ním učitelek Pavly Křížkové, Věry Mikoláškové a Anny Krejčí. 

- žáci této školy se zúčastnili mnoha soutěží. S převahou vítězilo sokolovské violoncellové duo  

  Karolína Dunková a Pavel Mašek a trio Kateřina Kudrlová, Jitka Pošvová a Karolína Dunková. 

  Elektronickým klávesovým nástrojům kraloval Michal Kopecký. Třetí místo v této krajské sou- 

  těži získalo trio hráčů na zobcové flétny Viktorie Kubálková, Štěpán Škrabák a Ondřej Dibďák. 

- V Mezinárodní skladatelské soutěži v Lucemburku získala Daria Moiseeva třetí místo, kterým 

  navázala na své předchozí úspěchy.  

 

- Mateřské školy: 

- Mateřská škola Barevný klíček a Městský dům kultury byly pořadateli dalšího ročníku 

  nesoutěžní přehlídky hudebních, tanečních a dramaticko-výtvarných vystoupení z mateř- 

  ských škol našeho regionu Sokolovská mateřinka. Letos se jí zúčastnilo celkem 260 dětí 

  s jednadvaceti vystoupeními. Součástí byla výstava prací na téma Cestujeme po světě v prosto- 

  rách divadla. 

- Na hlavním hřišti FK Baník Sokolov se děti z mateřských  škol sešly na akci v rámci Týdne 
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  náborů pod patronací Fotbalové asociace ČR. Akce s názvem ŠkolkaCup, pod vedením tre- 

  nérů mládežnických týmů, mladých hráčů Baníku a hráčů A-týmu děti zaujala. Vyzkoušely si  

  běh s míčem, přihrávky, přetahování lanem, hru na babu, střílení na brankáře. Akci vymyslel 

  ředitel FK Baník Sokolov Tomáš Provazník a má v úmyslu takovéto akce opakovat něko- 

  likrát do roka. 

- Historicky první maškarní karneval Mateřské školy v ulici K. H. Borovského se konal v Měst- 

  ském domě kultury. O program karnevalu se postaralo divadlo Tomáše Bartáka Hnedle vedle. 

  Na sále řádily všechny pohádkové postavy i se svými rodiči. 

 

Dům dětí a mládeže 

 

 Dům dětí a mládeže v Sokolově nenechává nic náhodě. Hned na začátku září zorganizo- 

val Dny otevřených dveří, na něž měl připravenu informační brožuru s přehledem svých činnos- 

tí a náborové přihlášky. 

V této brožuře DDM annoncuje v oddělení tance, pohybu a předškolních klubů 12 činností,  

v oddělení výtvarných, hudebních a jazykových aktivit 25 činností, v oddělení sportu 16 činnos- 

tí. Oddělení dopravní prevence a zážitkových aktivit poskytuje možnost vyžití v 19 skupinách, 

dalších 13 skupin má oddělení techniky a přírodovědy. V tak rozsáhlé činnosti si jistě vyberou 

jak děti, tak i dospělí. K dispozici je také venkovní dětské a dopravní hřiště a internet. 

 

 Více jak 500 dětí se zúčastnilo v průběhu tří dnů v dopoledních hodinách soutěžních a 

zábavných disciplín v sérii akcí k oslavě svátku Den Země. Přišly děti z mateřských škol a 

žáci 4. a 7. ročníků škol základních. Do soutěže výtvarných prací s tématem Život na Zemi se 

sešlo celkem 365 výtvarných prací z třiceti školských zařízení. 

 V červnu pozval Dům dětí a mládeže na oslavu Dne dětí. K dobré náladě hrála hudební 

skupina Ventilky, duo Navaro a divadlo Mazec. Vystoupily děti z místních kroužků, byly zde 

k vidění železniční modely, k dispozici velká skluzavka, skákací hrad, dětská mašinka. 

Nechybělo ani občerstvení. Prostě mazec!! 

 V soutěži Děti fitness vyhrály sokolovské roztleskávačky. V kategoriích Groups získaly 

dvě první a jedno třetí místo, orientální tanečnice přivezly druhé a třetí místo. 

 V dubnu uspořádal Dům dětí a mládeže spolu s členy pražského horolezeckého oddílu 

Netopýr č. 539 závody na umělé lezecké stěně na rychlost a obtížnost pro děti a mládež ve věku 

od šesti do patnácti let. Zúčastnilo se celkem 18 lezců, vítězové byli odměněni poháry, 

medailemi a diplomy. Ani ti, kteří se nevešli do prvních tří míst, nepřišli zkrátka. I pro ně byly 

přichystány pamětní listy a sladkosti. 

 Pracovnice Domu dětí a mládeže připravují program i na velikonoční a jarní prázdniny. 

První příměstský tábor o jarních prázdninách se nesl v duchu tématu Škola kouzel. 

 V klubu dopravní prevence se vzdělávají děti z mateřských škol a 4. a 5. ročníků ZŠ. 

Ročně tak 200 dětí z mateřinek a více než 800 žáků ze základních škol ze Sokolova a Kraslicka 

získá řidičské průkazy. Dům dětí a mládeže tak přispívá k tomu, že Sokolov se řadí na první 

místo v republice v oblasti dopravní výchovy, A pochopitelně, že díky podpoře zřizovatele a 

díky spolupráci s ochotnými externími a interními pracovníky. 

 V prosinci se v tomto zařízení uskutečnil Velký předvánoční turnaj v karetní hře Magic 

neboli The Gathering. Tento již druhý ročník uspořádal Matěj Bína, který v DDM vede kroužek 
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společenských her. Přijelo třicet účastníků, nejmladšímu hráči bylo deset let, nejstaršímu přes 

třicet. 

Vůbec jsem netušila, že ve světě se touto hrou zabývá více než šest milionů hráčů, v republice 

přes dvacet tisíc lidí a že vznik této hry se datuje do začátku devadesátých let dvacátého století. 

 

 

Městská knihovna v Sokolově 

 

 Přestože město Sokolov uvažuje o přemístění knihovny do jiných prostor, proběhla 

v tomto roce rekonstrukce čítárny. Město na ni uvolnilo ze svého rozpočtu 400 tisíc korun, kraj 

přispěl půl milionem. Čítárna získala novou podlahu, nové rozvody vody a elektřiny, dveře na 

nádvoří, samozřejmě i nové štuky a malbu. Také mobiliář je nový a vzniklo zázemí pro 

návštěvníky, v němž naleznou automat na kávu a balenou vodu. 

Městskou knihovnu ročně navštíví přes 57 tisíc návštěvníků, z toho čítárnu 9,5 tisíc lidí. Ve 

spolupráci s ředitelem Sokolovského muzea, které postupně rekonstruuje všechny místnosti  

v zámku, došlo k vylepšení dalších prostor. I ty by mohly v budoucnu, pokud se městu podaří 

získat nové prostory pro knihovnu, sloužit muzeu pro jeho potřeby. V současné době knihovna 

zabírá část přízemí a prvního patra zámku. 

 Na podporu dětského čtenářství proběhla v knihovně v dubnu opět Noc s Andersenem. 

Každoročně se koná u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana 

Andersena. Děti při ní strávily v knihovně noc mezi knihami, jejich účast k noclehu na zámku 

byla určena losem na základě výsledků vypracovaného pohádkového kvízu. V knihovně je 

kromě čtení pohádek čekaly soutěže, hry, vyrábění a další zábava. 

 Velký zájem je o každoroční akci v areálu knihovny s názvem Pohádkový les. Letos zde 

děti potkaly kromě čerta, vodníka a ježibaby také Mickey Mouse s Minnií. Program byl naplněn 

hudbou, tancem a soutěžemi. 

 A opět již tradičně v červnu proběhla akce Radní čtou dětem pohádku. Letos to byla 

pohádka Trpasličí. Pohádkové postavy na pódiu ztvárnily knihovnice, hlasy postavám propůjčili 

radní Ladislav Sedláček, Květoslava Nová, Karel Jakobec, Vladimír Vlček a Jan Picka. Akci 

doprovázela vystoupení Vandy Říhové a jejích psích slečen, taneční skupiny DC Butterfly, žáků 

sokolovské ZUŠ. 

 Na letní prázdniny dětem knihovna připravila v rámci akce Prázdniny bez nudy mnoho 

zajímavých zážitků. Každý čtvrtek si zde děti mohly vyrobit vlastní dárkový předmět, přívěsky 

z korálků, loutky z ponožek apod. 

 Pro plnoleté aktivní čtenáře knihovna připravila k zapůjčení čtečky elektronických knih. 

Výpůjční doba je až 14 dní. 

 17. ročník Týdne knihoven je již pro městskou knihovnu samozřejmou akcí. Na tento 

týden byl připraven pestrý program. Na celý týden byla vyhlášena amnestie na upomínky, 

čtenáři mohli bez poplatku vrátit zapůjčené knihy a časopisy, které nevrátili v termínu. Jeden 

den byl věnován lidem s handicapem, kterého využili hlavně klienti sokolovské Agentury 

Dolmen, kteří si zde vyrobili podzimní výzdobu oken. 

 Pracovnice Městské knihovny v Sokolově věnují mimořádnou pozornost hlavně dětem. 

Proto se také např. knihovna zapojila do akce Celé Česko čte dětem, v rámci které se od června 

každou středu sešly pracovnice knihovny s dětmi v oddělení pro děti a mládež nad pěknou 

knihou. Letos se četlo z knih Václava Čtvrtka, Ivony Březinové, Miloše Kratochvíla a dalších 

autorů. 
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 Již sedmý ročník měla akce Den pro dětskou knihu. Na poslední listopadovou sobotu byl 

připraven bohatý program, společně se vyráběly vánoční hvězdy, za výhodnou cenu zde bylo 

možné zakoupit knihu. Vyhlášeni byli výherci výtvarné soutěže na téma Můj zvířecí kamarád, 

do které se přihlásilo 110 dětí.  Celkem 67 prací se sešlo v soutěži Zkus napsat báseň. Vítězům 

předal ceny místostarosta města Ladislav Sedláček. Na závěr byla uvedena pohádka Lakomá 

Barka v podání Štěpánky Vanické z Divadla KAKÁ z Prahy. 

 V sokolovské knihovně proběhla řada přednášek a besed. Zdeněk Hendrych v přednášce 

Cestou evropského dobrovolníka hovořil o dobrovolné službě v Evropské unii. Tématem besedy 

se spisovatelkou Alenou Ježkovou byly pověsti českých hradů a zámků. Na téma Fenomén 

Nordic Walking proběhla beseda s certifikovanými instruktory severské chůze se speciálními 

holemi. O zahlazení následků důlní těžby pobesedoval Petr Rojík. Jeho přednáška měla název 

Přístupy k obnově sokolovské a krušnohorské krajiny. Vladimír Vlasák v přednášce Tradice 

loketského perníku kromě historických poznatků pohovořil o přípravě těsta a následného pečení. 

Lucie Petránková v přednášce Jak nespadnout do dluhové pasti poradila posluchačům, co dělat 

ve finančních nesnázích. 

 Zájem čtenářů vzbudilo pořádané autorské čtení Setkání se Samuelou, nebo scénické 

čtení autora Timura Vermese. V přednáškovém sále proběhlo setkání s indickým učencem Satya 

Narajanou Dasou. 

 Při sokolovské knihovně působí Dámský klub, který v zapůjčené kuchyňce na Centrálce 

hostil cukrářku Ivetu Fabešovou. Členky klubu zde vyrobily řadu laskomin, na něž jim recept 

prozradila tato odbornice. Začátkem roku dámy navštívily komentovanou prohlídku výstavy 

Kabelky a milostné dopisy autorky Zuzany Ilinčevové. 

   

 

Muzeum Sokolov 

 

 Sokolovské muzeum zaštiťuje řadu akcí, na něž zve významné osobnosti našeho regionu. 

Jedním z nich je také geolog Sokolovské uhelné, propagátor hornictví a také externí pedagog 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, RNDr. Petr Rojík, Ph.D. Ten za svoji 

činnost získal cenu Studentského velemloka od Studentské komory Akademického senátu. 

Tento významný muž hned v prvních dnech roku v prostorách sokolovského zámku pod záštitou 

muzea a za finanční podpory města Sokolov odhalil na své poutavé přednášce krásy i záludnosti, 

bohatství i historii našeho hornictví. Nehovořil jen o historii, ale také o současnosti a vyhlídkách 

našeho regionu v oblasti těžby. Nezapomněl ani na život horníků a zazpíval starou hornickou 

píseň. 

 Hornictví vůbec je láskou současného ředitele muzea Michaela Runda. Zasloužil se o 

zpřístupnění historického dolu Jeroným u obce Podstrání veřejnosti. Došlo zde k úpravě schodů, 

instalaci zábradlí na strmých místech v komorách po někdejším dolování cínu, které dosahují až 

třicetimetrové délky a osmimetrové výšky.  Důl Jeroným nedosáhl věhlasu jako podobná díla 

v Horním Slavkově a Krásně, ale pro svoji zachovalost v původní podobě patří mezi 

nejvýznamnější technické památky v Evropě a má šanci na zápis mezi památky UNESCO. 

V létě ho navštívilo 321 lidí během šestapadesáti prohlídek. Průvodcem je sám ředitel muzea 

nebo pan Jiří Loskot. Od 15. října je důl až do května příštího roku uzavřen, protože v něm 

zimují netopýři.  
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Sama jsem absolvovala prohlídku dolu v posledním termínu. A i když to pro mne bylo fyzicky 

velmi náročné, byla jsem velmi spokojená. O to víc mě mrzí, že když jsme vylezli na boží 

světlo, náladu nám zkazilo poničené auto muzea, kterému během půlhodinové prohlídky vandal 

rozbil okno. 

Zpřístupnění dolu bylo možné také díky Karlovarskému kraji, který přispěl finanční částkou  

400 tisíc korun.  

 Muzeum Sokolov také spravuje hornický skanzen, štolu č. 1 v Jáchymově. Jedná se o 

260 metrů dlouhé báňské dílo, ražené v 50. letech minulého století. Jde o velmi atraktivní a 

navštěvovanou památku, na kterou je třeba, i za pomoci muzea, řádně se vybavit. Skupina může 

mít  maximálně 20 návštěvníků a prohlídka trvá cca půl hodiny. Sezona návštěv trvá od května 

do října a určitě stojí za to, tuto příležitost využít. 

Muzeum v Krásně se specializuje na hornictví. Kuriozitou je zde důlní drážka, kterou se mohou 

návštěvníci i projet. Jízda je dlouhá téměř 200 metrů a vede replikou originální šachty.  

Určitě zaujme šestimetrový model středověkého dolu s postavičkami horníků a s důlními stroji, 

jehož autorem je Vladimír Krist, který tuto maketu vytvořil v bytě panelového domu 

v Sokolově. Muzeum je doplňováno o nové věci. K exponátům patří třeba buldozer DET 250 

nebo třítunový nákladní automobil značky Praga V3S. 

 V zimní zahradě sokolovského zámku se konala diskuze s veřejností o významném 

projektu EO-MINERS, financovaném Evropskou komisí. Projekt je zaměřen na sledování 

ekologických a sociálních dopadů těžby surovin s využitím dálkového průzkumu Země. Zimní 

zahrada byla doslova napěchována zájemci o tuto problematiku. 

 Obohacením zámku je zcela určitě Galerie Davida Friedmanna, někdejšího sokolovského 

malíře a nová prohlídková místnost s nosticovskými interiéry, které dokládají, jak se dříve 

bydlelo. Michael Rund je spoluautorem trojjazyčné knihy David Friedmann – svědek 

holocaustu, která vyšla i díky podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu a Karlovarského 

kraje. Na knize spolupracovaly také Jitka Chmelíková Mlsová a Miriam Friedmann Morris, 

dcera malíře. Knihu je možné zakoupit v muzeu, část nákladu slouží na školách jako pomůcka 

při výuce o holocaustu. 

Michael Rund také prezentuje žákům středních škol, jak se žilo Židům za 2. světové války. Děje 

se tak za pomoci autentického vyprávění 82leté Evy Erbenové, které se podařilo utéci z pochodu 

smrti v obci Čistá na Sokolovsku. Její příběh je zachycen v knize Životy Evy L., kterou lze  

v muzeu zakoupit. 

 Muzeum má pro děti připraveny i jiné naučné programy. Je to třeba Poprvé v muzeu 

s permoníkem Pepíkem. Při prohlídce muzea v zámku se děti seznamují s historií a pověstmi o 

Sokolovsku. Žáci také absolvují komentovanou prohlídku Hornického muzea v Krásně, které 

rovněž spravuje Sokolovské muzeum.  Tradičně je v areálu sokolovského zámku Sokolovský 

advent, tradiční mikulášská nadílka pro děti spojená s vánoční pohádkou Divadla Letadlo O 

ježkovi a myšce. 

 V prvním patře muzea byla k vidění autorská výstava Antonína Grafnettera s názvem 

Dřevěná plastika a kresba. Výstava s názvem Fascinace fotografií 2012 byla důvodem setkání 

německých a českých fotografů v Sokolově. Jedná se o putovní výstavu fotografií česko-

německého sdružení G7. Ojedinělá výstava, pokud zvážíme, že dnes se většinou fotografuje 

pouze mobilem. 

Napříč Afrikou měla název přednáška Andrey Kaucké a Reného Bauera. Češka z Vojkovic a 

rodák z německého Durynska se potkali na Novém Zélandě. Fotografie doprovázející jejich 

přednášku jsou z jejich společných cest napříč kontinentem. 
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S ojedinělou přednáškou vystoupil v zimní zahradě teprve šestnáctiletý student ostrovského 

gymnázia Jiří Klůc. Přednáška byla zaměřena na bitvu v Ardenách, které student osobně 

navštívil. 

 Muzeum se zapojilo do tradiční Muzejní noci. Ta byla v pátek 7. června inspirována 

přírodou a historií města. Děti shlédly pohádku Průzkumníci v Africe a zábavnou prohlídku 

výstavy Stromy jako domy. Pro děti byla připravena přednáška s názvem Život ve zdejší 

divočině a komentovaná prohlídka expozice. 

 Výstava Kostely na Sokolovsku, na jejíž vernisáži byli přítomni autoři Romana Beranová 

a loketský farář páter Majkov, umožnila shlédnout zapůjčené exponáty ze současných i 

zaniklých kostelů v okolí Sokolova, Lokte, Kynšperku a Horního Slavkova. 

 11. května byl ředitel sokolovského muzea Michael Rund hostem pořadu s názvem Račte 

dál – setkání s hradními, zámeckými pány a kastelány. Pořad zajišťuje agentura PHB Art 

Agency a putuje s ním po osmi hradech a zámcích Karlovarského kraje. Krátkými divadelními 

scénkami byli návštěvníci seznámeni s významnými osobnostmi, které Sokolov navštívily. Na 

závěr byla připravena krátká hra Obrázky z dějin Sokolova aneb Nalijeme sokolníkovi dobrého 

piva. 

 Sokolovské muzeum připravilovýstavu nepůvodních rostlin a živočichů žijících na území 

našeho kraje. Překvapením je, že mezi původní živočichy nepatří myš domácí nebo kapr. 

Nikoho nepřekvapil bolševník, zato dub červený ano. 

 

 

Městský dům kultury Sokolov 

 

 Tento stánek kultury v Sokolově, jehož zřizovatelem je město Sokolov, poskytuje trvalý 

azyl devíti kroužkům, jimž uvolňuje zdarma prostory pro jejich zájmovou činnost a také Taneční 

škole Petra Macháčka, kde podpora činnosti představuje úhradu poměrné části z kurzovného 

oproti regulérnímu tržnímu nájemnému. Kromě toho zde s komerčním nájmem sídlí Autoškola 

Rudolfa Dubna a Šachový klub Globál. Měsíčně pak komerčně různé prostory MDK využívá  

průměrně patnáct subjektů.  

 Bez Městského domu kultury by v sokolově nemohla být plesová sezóna. Ta byla 

zahájena již v minulém roce Plesem seniorů, začátkem února pokračovala Farním plesem 

křesťanů, pak to byl Maškarní ples pro děti a rodiče, Reprezentační ples města Sokolov, 

Reprezentační ples Sokolovské uhelné. 

 Pro letošní rok byl sokolovským infocentrem zpracován kulturní kalendář, který by měl 

odstranit duplicitu akcí v regionu. Podklady zasílají pořádající instituce akcí infocentru 

elektronicky. Kulturní kalendář je umístěn na webových stránkách sokolovského Městského 

domu kultury, které mají od 1. října nový vzhled. Najdete na nich vše, od přehledu kulturních 

akcí v samotném Horňáku, tak v Městském divadle, kině Alfa, kompletní vydání sokolovského 

měsíčníku Patriot a informace, které na stránkách zveřejňuje Tomáš Kábrt. 

 Po celý rok byl v provozu Hudební klub M. Za všechny akce uvádím zahajovací 

koncerty XXX. ročníku mezinárodního jazzového festivalu JAZZFEST Karlovy Vary – 

Sokolov, které se konaly i v Městském divadle Sokolov. V klubu M bylo možné i tancovat. 

 Velmi pěkná byla výstava fotografií autorů Ludvíka Edermanna a Ivana Šimonka 

s názvem Evropa kontra Aljaška, umístěná v domě kultury. Ve vstupní hale bylo také možné 

shlédnout výstavu fotografií a plakátů a názvem 50 let big beatu v Sokolově, na níž navazovalo 

v kině Alfa vystoupení kapely regionálních beatových veteránů Grehound. 
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Nejen kulturou však živ je člověk. Budovy, které spravuje Městský dům kultury v čele 

s ředitelem Janem Pickou,  prošly o prázdninách úpravami. V kině Alfa novou tvář získala  šatna 

pro diváky a osvětlení ve vstupní hale. V Hornickém domě získala nově otevřená restaurace 

Scéna nové vybavení kuchyně a nábytek pro hosty. Toalety v přízemí byly kompletně 

zmodernizovány.  

Bývalá kavárna se stala rekonstrukcí v hodnotě jeden milion korun jedinou stálou loutkovou 

scénou našeho regionu. Stalo se tak díky sokolovské radnici a díky Divadlu bez zákulisí zde 

27. ledna mohla být uvedena první loutková hra, pohádka Kašpárkova dobrodružství.   

Toto datum se zcela určitě zapíše do kulturní historie města Sokolova. 

Rodiče dětí mohou po dobu představení posedět v příjemném prostředí sousední zimní zahrady 

Městského domu kultury.  

Zahajovací představení bylo tak úspěšné, že ho divadelníci museli zahrát hned dvakrát. 

Zahrál si zde o Velikonocích i pražský loutkoherecký soubor Bubec s představením O Jonášovi, 

v květnu pak místní divadelníci odehráli dvě loutkové pohádky, O zamilované princezně a 

Šípková Růženka. 

 Divadelní soubor Divadlo bez zákulisí letos uvedl velmi úspěšné hry AUT a Třetí věk, 

se kterými vystoupil nejen na domácí scéně. Třetí věk vyprodal divadélko v Přerově,  na 14. 

ročníku přehlídky Budějcká Thálie 2013. Hra Aut zabodovala  na přehlídce amatérských 

souborů v Horažďovicích, úspěšně zavítala do velkého sálu kulturního domu v Kraslicích. 

Zmínit se musím i o hře Káča a peklo, která vyprodala divadélko v Radnicích na přehlídce 

divadla pro děti. 

Poslední víkend v září se uskutečnil 11. ročník podzimní divadelní přehlídky Sokolovská čurda. 

Diváci měli možnost shlédnout osm divadelních představení. Divadelní čurda nabídla pohádku, 

komedii, thriller i zpěvohru. Režisér divadelního souboru Martin Volný ohodnotil čurdu jako 

velmi úspěšnou, potěšil ho zájem sokolovských diváků. 

Divadelnímu souboru se letos splnil dávný sen. Za pomoci sponzorů se jim podařilo získat do- 

dávku. Nechali ji polepit v grafickém studiu a pochvalují si, že jim pomůže při jejich divadelním 

cestování. 

 Městský dům kultury má několik tanečních skupin. Nejúspěšnější však je Mirákl. 

Přivezl si z kladenského Mistrovství České republiky Czech Dance Organization čtyři tituly. 

V Tour Taneční skupina roku vyhrál Mirákl hlavní cenu, a to pobyt v New Yorku s tanečními 

workshopy pod vedením nejlepších světových choreografů. Zástupcem Miráklu byla 

sedmnáctiletá Markéta Vajdíková, která v něm tančí již čtrnáct let. Zatančila si i na Broadwayi. 

Dosáhla na titul Mistr mistrů spolu se souborem, který tento titul získal na brněnském tanečním 

veletrhu Dance Life Expo. 

Mirákl se zapojil i do soutěží Mistrovství světa, v německé Riese postoupily tanečnice do 

semifinále, z polských Mikolajek si přivezly čtvrté místo. V současné době má tato taneční 

formace pod vedením Andrey Burešové 120 tanečníků, má pobočku i v ostrovském MDDM. 

Jediným hochem je syn vedoucí souboru, mužský fenomén je nedostatkovým zboží. 

Soubor uspořádal také exhibici v Městském divadle v Sokolově. 

Činnost tohoto tanečního souboru vnímá Sokolov  jako reprezentaci města v ČR i ve světě. 

Proto také představitelé města soubor pozvali a vyjádřili mu poděkování. 

 Do podvědomí veřejnosti se dostává i taneční skupina Masers company Crew pod 

vedením Romana Krátkého. Také tato skupina dosáhla letos úspěchu, v plzeňském kole Balance 

Tour obsadila druhé místo a postoupila na mistrovství Čech. Roman Krátký trénuje i v kulturním 
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domě v Lomnici, kde pracuje s nováčky. 

 Nesmím zapomenout na Taneční školu Petra Macháčka, která v tanci vzdělává 

tanečníky všech věkových skupin. Pochválit je nutné všechny lektory, asistenty a 

spolupracovníky této školy, kteří pravidelně organizují Dětský karneval. Hojně navštěvovaný je 

Závěrečný ples tanečních kurzů pro mládež. Dětští tanečníci navštěvují se svými vystoupeními 

seniory v Domě ošetřovatelské péče v Dolním Rychnově. 

 Taneční klub pro děti při Městském domě v Sokolově vede Jan Onder – „ten, co 

dvakrát vyhrál taneční televizní klání StarDance“. Letos tancoval s Taťánou Kuchařovou, 

vítězkou soutěže Miss World 2006. Modelka se setkala na sokolovské radnici s představiteli 

města, s nimiž také jednala o možné pomoci seniorům v rámci jejího nadačního fondu Krása 

pomáhat. 

  

Městský dům kultury byl organizátorem dnes již tradičních akcí: 

 

Osobnost města Sokolova 2012 

 

 Slavnostní vyhlášení proběhlo koncem dubna v sokolovském Městském divadle. Letos 

byli vyhlášeni vítězové v pěti kategoriích. 

 

V kategorii Osobnost města byl za celoživotní přínos pro město osobností města vyhlášen 

Jiří Dytrych in memoriam – starosta města v letech 1990 – 1998. 

 

V kategorii Sport 

se ve skupině Mládež – jednotlivci a družstva do 20 let  

 vítězem stal 

Jiří Žofčín – mistr republiky v lize kumite dětí a mládeže Kyokushin karate. 

 

ve skupině Dospělí – jednotlivci i družstva 

zvítězil 

Petr Jiráček – úspěšný fotbalista, hráč 1. ligy 

 

ve skupině Cvičitelé a trenéři 

na prvé příčce stanul 

Petr Gasparik – trenér florbalového A týmu a současně aktivní hráč 

 

V kategorii Kultura a školství 

se ve skupině Jednotlivec nebo kolektiv 

vítězem stal 

Ludvík Erdmann – dlouholetá prezentace města v ČR i ve světě s fotoklubem FOS 

                                  Sokolov,  zároveň slaví životní jubileum 

 

ve skupině Žák nebo student 

zvítězila 

Petra Brandlová  - 1. místo v krajském kole biologické olympiády a další přední umístění  

                                 v okresních kolech soutěží 
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V kategorii mimořádné ocenění 

na prvé příčce stanul 

Ing. Martin Volný – úspěch s Divadlem bez zákulisí, o.s. a ocenění za hru Urvi to 

 

 Velký úspěch u obecenstva získaly natočené medailony bývalých osobností Sokolova. 

Medailonky mají podobu krátkého filmu, doplněného fotkami. Mapují život každého 

z vyhlášených kandidátů a zvýrazňují zejména to, čím si zasloužili stát se Osobností města 

Sokolova. 

Jeden film na multimediálním nosiči obdrží vyhodnocená osobnost, jeden zůstává v archivu 

kulturního domu. Zatím bylo natočeno devět medailonů. 

 

Hurá prázdniny, soutěž ohňostrojů 

 

 Tato akce sice neproběhla v režii Městského domu kultury, jejím organizátorem byl 

Marek Kříž z pořádající firmy Makroinvest za finančního zajištění městem Sokolov. 

Přesto ho uvádím v této části kroniky, protože se jedná o nepřehlédnutelnou kulturní akci ve 

městě. 

Letošní akce byla podpořena z městského rozpočtu částkou 650 tisíc korun a nikdo z vedení 

radnice toho nelitoval. Během dvoudenní akce areál Bohémie navštívilo cca 35 tisíc lidí, kteří se 

minimálně v tomto počtu sešli na závěrečné soutěži ohňostrojů. Ohňostrojovou show předvedly 

jeden polský a tři české týmy. U divácké i odborné poroty zvítězili Poláci. Druhý byl tým Pyroc 

z Kraslic. O vítězi rozhodovali diváci, kteří si u pořadatele zakoupili frkačky za korunu, ve 

většině případů však byli ochotni dát i víc, protože výtěžek Marek Kříž předá centru pro 

postižené děti Žirafa v Novém Sedle. 

Těsně před ohňostrojem vystoupila oblíbená skupina Support Lesbiens. V průběhu obou dnů 

bylo opravdu co vidět. Vystoupila kapela, která dříve hrála s Michalem Davidem, největší 

novinkou byl mistr Evropy v show s ohněm. Děti zde nalezly řadu atrakcí, včetně kolotoče a 

dalších pouťových lákadel. Na své si zde přišli i gurmáni, bylo z čeho vybírat.  

Jako každý rok byl velmi dobře zorganizován příjezd a odjezd návštěvníků s vlastními auty. 

Během dvaceti minut bylo město prázdné. Tak zase za rok! 

 

Historické slavnosti 700 let od udělení městských privilegií Sokolovu 

 

 V rámci této velkolepé akce proběhl v pátek 24. května v klášterním kostele sv. Antonína 

Paduánského koncert v rámci Festivalu Mitte Europa. Vystoupil na něm chlapecký pěvecký sbor 

Pueri Auri.  

Večer na stejném místě proběhla Noc kostelů a noční prohlídky hrobky Nosticů s výkladem. 

Následující den již cele patřil oslavám. Město pojalo oslavy opravdu stylově. Městem prošel 

průvod v dobových kostýmech s bubeníky, vlajkonoši, zbrojnoši a jízdou na koních. Atmosféru  

doplnilo dobové tržiště plné řemeslníků. Nechyběla zde vystoupení kejklířů, tanečnic. Zajímavé 

byly také šermířské souboje. 

Městu Sokolov byla udělena městská privilegia, starosta města Zdeněk Berka získal pro město 

právo várečné. Takže uvařené pivo teklo proudem, bylo co zapít. 

Součástí oslav mělo být vypuštění páru sokolů stěhovavých přímo ze střechy radnice. Krajskými 

úředníky tato akce nebyla povolena pro administrativní nedostatky žadatele ze sdružení Drosera. 
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V minulosti již Sokolov adoptoval sokolici z tohoto sdružení. Pár mladých sokolíků si město 

pořídilo zejména proto, že ho má ve znaku města a také proto, že chce omezit nežádoucí 

populaci holubů ve městě. 

Oslavy byly doplněny také vystavením sokolovského pokladu, který již od 2. června zdobí 

výstavní prostory zámku.  

 

Hornická pouť 

 

 Stejně jako výše uvedou akci i oslavy hornického dne navštívily tisíce osob. I zde bylo  

na co se dívat a čím se bavit. Proběhlo více než třicet pět akcí na náměstí Budovatelů, 

v divadelním foyer MDK Sokolov, v ulici 5. května, v ulici Odboje, v ulici Pionýrů, na zeleném 

pásu u MDK a na zelené ploše za Městským domem kultury. V Nábřežní ulici se hrálo o sto 

šest, vystoupily zde skupiny DRC, Bourbon Grass, Bodlo, Spektrum, Netřísk a Fíci. Na hlavním 

pódiu byl největším tahákem Katapult, rocková legenda, která náměstí Budovatelů uvedla do 

varu v pozdních večerních hodinách. Před ní to byla neméně populární kapela Xindl X. Ale ani 

ostatní účinkující nelze opomenout. Hrála zde výborná Hornická kapela Barbora, Big Band 

MDK a Bigband Saalfeld, muzikanti ze Schwandorfu, slovenská pop star Kristína.  Hudební 

vystoupení doplnilo taneční vystoupení všech kroužků MDK. 

Předvedli se hasiči, policisté, Vodní záchranná služba. Jezdili zde koně s bryčkou, skákalo se na 

nafukovacím hradu. A to vše zdarma. 

Po pěti korunách se prodávaly radniční buchty, po kterých se jen zaprášilo, i když jich město 

dalo upéct 1 500 kusů. Výtěžek byl použit na částečné krytí nákladů s akcí. Obdobně se po jídle 

zaprášilo na Starém náměstí, kde se konal Den národnostních menšin. Ochutnali jsme kuchyň 

vietnamskou, romskou, maďarskou, běloruskou, ukrajinskou nebo slovenskou. 

Akci zakončil v areálu Bohémie ohňostroj. 

 

Rozsvícení vánočního stromu v Sokolově 

 

 Letos se akce konala v neděli 1. prosince. Staré náměstí zaplnily adventní stánky a velké 

množství lidí, kteří si přišli poslechnout vánoční koledy v podání dětí a žáků mateřských a 

základních škol a ZUŠ. Na podávání tradiční radniční polévky, horkého čaje a svařeného vína se 

opět podíleli starosta Zdeněk Berka a místostarostové Karel Jakobec a Ladislav Sedláček. 

Po rozsvícení vánočního stromu proběhl v Klášterním kostele sv. Antonína Paduánského 

koncert Loketské folkové skupiny Roháči.  

 

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR 

 

 Benefiční koncert policistů Hudby Hradní stráže a Policie ČR letos přinesl výtěžek ze 

vstupného a darů dvou firem z regionu i samotného starosty a senátora Zdeňka Berky ve výši  

31 700 tisíc korun. Darován byl poskytovateli sociálních služeb, občanskému sdružení KOTEC, 

o.p.s. 

Při tomto slavnostním večeru byly předány tři medaile za zásluhy o bezpečnost. Za 

nadstandardní spolupráci s městem Sokolov v oblasti prevence kriminality byla oceněna Jitka 

Gjuričová. 

Dalšími dvěma oceněnými byli policisté z Obvodního oddělení policie Sokolov – město za 
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záchranu života muže. Policisté Luboš Fiala a František Beran ho zachytili při skoku z hořícího 

bytu. 

Tento desátý, jubilejní koncert přivítal i pěvecký sbor Harmonie Kraslice a zpěváka Tomáše 

Savku. Byl to výjimečný zážitek. 

 

Kino Alfa 

 

 Toto odloučené pracoviště Městského domu kultury slouží převážně filmovým a 

hudebním akcím. V prostorách kina bylo během roku možné shlédnout všechny české 

premiérové filmy. Zpravidla v den po pražské slavnostní premiéře. Zájem je o filmy vytvořené 

v 3D. I když jsou to povětšinou filmy animované, je o ně zájem i u dospělých. Mimořádným 

zážitkem bylo uvedení dvouapůlhodinového snímku režiséra Stevena Spielberga Lincoln, 

oceněného Zlatým glóbusem při dvanácti nominacích na Oskara. Také seniorské úterní 

dopolední promítání za sníženou cenu je přínosnou novinkou. Není jen pro seniory, přijít mohou 

i ostatní zájemci. 

Překvapením byla třídenní březnová bezplatná projekce filmových skvostů, kterými 

Filmový klub zahájil svátek milovníků stříbrného plátna, nazvaný Víkend s filmovým klubem. 

Promítalo se nepřetržitě od dopoledních deseti hodin, v prvním dnu bylo možné shlédnout výběr 

nejlepších dokumentů českých tvůrců. V sobotu to byla díla tvůrců, jako byl Sergej Ejzenštejn, 

Ingmar Bergman, Šohej Imamura či David Russel. Nedělní den byl v kinokavárně určen dětem 

s animovanými filmy Břetislava Pojara a výrobou vlastních loutek. Velký kinosál hostil projekci 

filmů Karla Kachyni, Yvesa Roberta či Karla Zemana. Vyvrcholením byl film Hugo a jeho 

velký  

objev o Martina Scorseho, poprvé promítaný v českém znění. 

 Třináctý ročník filmového festivalu Film Sokolov nabídl dvanáct filmů, přednášky a 

doprovodný program. Novinkou tohoto festivalu byl Meme café, což je prostor věnovaný 

internetové kultuře. Letošním tématem festivalu je Kopie. Ředitelkou sokolovského festivalu 

byla Klára Vyhnánková, organizátorkou Jana Ecksteinová. Závěr patřil výletu do okolí Sokolova 

pod vedením geologa Petra Rojíka. 

 Letošní osmý ročník Hitparády Karlovarského rockové mapy v živém finále 

v kinokavárně Alfa Sokolov představil kapelu Rewake ze Sokolova, Breakdown of Hate 

z Horního Slavkova, Mimo-To z Ostrova a písničkáře Marka Borského. Tento nesmělý kluk 

s kytarou okouzlil porotu hrou i kvalitním zpěvem a stal s vítězem Hitparády. 

 Regionální kapely na svém lednovém rockovém koncertu rozezněly snad i okna budovy. 

Vystoupili zde místní punkoví Bebble Bunt, Dovolený napětí z Nejdku a rock’n’rollová formace 

Apryl ze Sokolova 

 

 

Klášterní kostel svatého Antonína Paduánského 

 

 Pod vedením Městského domu kultury sokolovský klášter opravdu žije.  Nebudu  

uvádět všechny akce, které zde proběhly, protože je možné informace o nich zjistit na 

internetových stránkách. Vybírám jen ty, které svědčí o šíři a rozmanitosti uměleckých zážitků, 

které je možné v klášteře sv. Antonína Paduánského prožít. 

Proběhla zde výstava velkoplošných fotografií, projektů a textů s názvem Současný český 

industriál, potvrzující vysokou úroveň současné české architektonické tvorby. Autorem 

konceptu 
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byl Dan Merta, ředitel pražské Fragnerovy galerie architektury, kurátorem výstavy Josef 

Vomáčka z Prahy. 

Pražská galerie současného umění Chemistry přivezla do Sokolova jedinečnou původní výstavu 

Alchymie, na níž představili svá díla mistři graffiti. Jedenáct mladých umělců, z nichž Jan 

Kaláb, Pasta Oner a Michal Škapa z uměleckých skupin Trafačka a Ztohoven reprezentovali 

Českou republiku na světové výstavě Expo v Šanghaji. 

Za shlédnutí stála výstava obrazů a kreseb výtvarníka Jana Smejkala Splice of Life – Splétání 

života. Malíř emigroval v roce 1968 do Německa, nyní žije a pracuje v Berlíně, kde vede galerii 

Bleibtreu. Vystavuje v galeriích po celém světě. 

Výstava Skandál v kostele díla autorky Ony B. byla doplněna videozáznamy dokumentující 

performenskou tvorbu autorky. Poprvé byla představena videa Cocoon z roku 2007 nebo H2O. 

Kurátorem byl již tradičně Josef Vomáčka. 

Česko-francouzský malíř a spisovatel Miloslav Moucha přivezl do Sokolova maloformátové 

abstrahované formy krajiny, doplněné geometrickými linkami osamělých stavení. Malíř v roce 

1968 emigroval do Francie, kde byl jmenován profesorem na umělecké akademii v Besanconu. 

Žije a tvoří střídavě v Paříži a v osadě Onen Svět v jižních Čechách, kde si na léto koupil 

venkovské stavení. 

Dvaatřicetiletý multimediální výtvarník Jakub Nepraš přichystal zajímavou výstavu Transmitter. 

Za pomoci nejmodernějších technologií vytváří trojrozměrné videokoláže. Kurátor Josef 

Vomáčka řekl, že autor ukazuje svět jako zvláštní organismus, který je plný komplikovaných 

vztahů. Tak nevím, umělci svět asi vidí jinak! 

 Celkem pět dobrovolníků bylo v klášterním kostele oceněno cenou Křesadlo. 

Pořadatelem 7. ročníku udílení cen Křesadlo 2012 bylo dobrovolnické centrum Vlaštovka. 

Oceněna byla Blanka Furáková z Občanského sdružení Střípky Sokolov, Radka Hodačová 

z Mateřského centra Karlovy Vary, Hana Šnajdrová z Asociace nestátních neziskových aktivit 

Karlovarska, Josef Levý, autor  naučné stezky Na cestě k Trojstátí Na Ašsku a Hranicku. 

Posledním byl Miroslav Irovský z Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci. 

 Vystoupil zde pěvecký chlapecký sbor Pueri Auri z Hradce Králové v doprovodu  

varhaníka Petera Jurgilewitsche z Bonnu. Pod taktovkou dirigenta Vítězslava Podrazila 

v klášteře zazněla klasická a moderní hudba v podání orchestru Atlantis se sólistkou Pavlou 

Švestkovou. 

 Sokolovské středisko TyfloCentrum zorganizovalo v klášteře Adventní koncert 

nevidomých a slabozrakých. Koncert zahájilo sváteční slovo pátera Pavla Fořta, poté za 

klášterní varhany usedl geolog Petr Rojík, kterého postupně doprovodila Táňa Uhlíková na 

housle a Věra Smržová zpěvem. Hřebem večera se stalo vystoupení zpěváka Radka Žaluda. 

Velký potlesk sklidil také nevidomý zpěvák a kytarista Milan Hradil. Byl to úžasný a dojemný 

večer. 

 Adventní večer Chráněného bydlení se v klášterním kostele již stává klasikou. 

Bezvadnou vánoční atmosféru letos navodil koncert komorního koncertu sboru Rosa coeli ze 

Žlutic. 

Dražbou výrobků klientů Občanského sdružení Chráněné bydlení Sokolov se podařilo získat  

přes deset tisíc korun, které putují ve prospěch tohoto sdružení. První adventní koncert se konal 

již v roce 1996, který je též rokem vzniku sdružení. 

V prostorách klášterní lodi byla naaranžována výstava vánočních stromků, které připravily děti 

ze sokolovských základních škol, umělecké školy, školek a děti z Domu dětí a mládeže.  
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A právě vystavené stromky plně dokreslily vánoční atmosféru. Jako vždy, i letos proběhl 

závěrečný raut s lahůdkami a nápoji, které připravili sami klienti Chráněného bydlení.  

 

 

Sokolovské kulturní léto 

 

 Letos má Sokolovské kulturní léto rozšířenou verzi. Kulturní akce probíhaly u kostela 

svatého Jakuba Většího na Starém náměstí každé úterní a také čtvrteční odpoledne. Sérii 

vystoupení zahájila skupina Big Band MDK Sokolov. Během léta zde vystoupili  Tuláci, 

Roháči, Vopejkači, Spektrum, Alison Kraslice, Josef Štross, Netřísk, duo Jana Tauerová, MHS a 

další. 

Program na Staré náměstí přivedl řadu návštěvníků. K příjemné pohodě přispěla i nová tvář 

náměstí. 

 

Z ostatních kulturních akcí: 

 

- Na Šenvertě pořádal sokolovský sbor církve adventistů vystoupení písničkáře Slávka 

   Klecandra se židovskými žalmy a vlastními meditativními texty. 

- V hospodě U Charlieho vystoupila alternativní rocková skupina Hadem pro mého munga 

  a undergroundová legenda Blahobeat. 

- Na městském koupališti se v květnu konal devátý ročník open air festivalu Rock Beach. 

  Od čtrnácti hodin do půlnoci zde vystoupilo osm kapel a rock milující diváci si přišli na své. 

- Tradiční pálení čarodějnic se konalo v areálu Bohémia a také na hradě Hartenberg. Na soko- 

  lovské akci nechybělo vůbec nic, byly zde hudební kapely, kolotoče, hry, soutěže, vatra, oh- 

  ňostroj, lampiónový průvod, opékání vuřtů. V menším se tato akce konala i na městském kou- 

  pališti. 

- Na městském koupališti se konalo již páté setkání sběratelů Gormití ninjago šmelina. Kupova- 

  ly, prodávaly, vyměňovaly a obdivovaly se zde figurky a postavičky gumitů, ninjago, šmoulů, 

  bakuganů a dalších zajímavostí. 

- I letos navštívil Sokolov na začátku školního roku kolotoč Josefa Schmieda, který pro den 

  14. září snížil ceny jízdného o polovinu. Jeho zhruba 15 atrakcí v areálu Bohémia obohatil i 

  program oslav Dne horníků. 

- Dvoutýdenní akce Otevřená ulice, kterou pořádali romští aktivisté ve spolupráci s městem, 

  vyvrcholila v sokolovské ulici U Divadla. Tuto ulici na 150 dětí ze sokolovských mateřských 

  škol pomalovalo barevnými křídami. Zapojili se i obyvatelé ulice. V sobotu zde zahrály české i 

  romské kapely, ochutnávala se romská jídla, proběhla soutěž o nejlepší romskou buchtu. 

  Šlo však spíše o společenské setkání zde bydlících Romů, ze strany ostatních obyvatel města 

  o tuto akci nebyl zájem. 

  Akce byla součástí projektu Bezpečné město, který během čtrnácti dnů probíhal na školách. 

  Děti se  seznámily s Romy v pozici strážníků, s romskými umělci, shlédly filmy o Romech. 

- Evropský den bez aut podpořil i Sokolov. Jízda na kolech proběhla na sokolovských cyklo- 

  stezkách. V cílovém koupališti byl připraven doprovodný program – jízda na čtyřkolkách a 

mo- 

  torkách pro děti, skákací hrad, opékání vuřtů 

- Sokolov zažil historicky první dožínky. Organizátor Jiří Zubko připravil pro příchozí chléb se 

  solí, proběhly tématické soutěže, jako pití piva na čas, slalom se sudem piva, pletení vánoček. 

  Akce se konala v prostorách hospůdky sokolovského jaderného krytu. 
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- Publicista Jan Rund vydal knihu Sokolovské hospody, která čtenáře zavede do prostředí hos- 

  pod a restaurací v Sokolově, ve kterých se čepovalo či čepuje pivo. Došel k číslu 122, které 

  představuje současné, bývalé či zbořené hospody. 

- Historik a profesor sokolovského gymnázia, Vladimír Bružeňák, vydal knihu s názvem  

  Květen bez šeříků. Objasňuje v ní, co se dělo v posledních měsících, týdnech a dnech na  

  konci 2. světové války na Sokolovsku a jeho nejbližším okolí. Kniha je doplněna vel- 

  kým množstvím unikátních fotografií a  vzpomínkami tehdejších účastníků dění. 

  Slavnostní křty této knihy proběhly v Sokolově a v Habartově. 

- 70. výročí bitvy u Sokolova uctilo město Sokolov pietním aktem u pomníku bojovníka od 

  Sokolova. Ten stojí u křižovatky u budovy Městského úřadu Sokolov. Jedná se o dílo socha- 

  ře Vendelína Zdrůbeckého a bylo slavnostně odhaleno 11. listopadu 1951. Za totality bylo 

  mylně uváděno jako socha rudoarmějce. 

- Jarní festival Folková loděnice přilákal do Sokolova skalní fanoušky folkové a country 

muziky. 

  Je dobře, že se tento festival přestěhoval z Karlových Varů do našeho města,. 

- U zaniklého kostela sv. Mikuláše pod horou Krudum u osady Hrušková lidé na Mikuláše za- 

  vzpomínali na pradávné legendy, které vypráví o bájném kostele a vyprovázení sv. Mikuláše. 

  Kostel v roce 1253 daroval do užívání řádu Křížovníků král Václav I.  

- Sokolovské pivní slavnosti přilákaly letos stovky labužníků, kteří nepohrdli pivy všech pří- 

  chutí, od ovocných druhů až po sedmnácti stupňovou specialitu. Výtěžek akce, stejně jako 

  loni, poslal organizátor akce sokolovský Minipivovar Permon do sokolovské nemocnice.  

  

 

Zdravotnictví, sociální služby, neziskový sektor 

 

 

Nemocnice Sokolov 

 

 Z pohledu pacientů a zaměstnanců je sokolovská nemocnice, spolu s nemocnicí 

v Ostrově, nejlepší v kraji. Vyplynulo to z výzkumu veřejného mínění institutu HealthCare. 

Problémy se však sokolovské nemocnici nevyhnuly. Negativně na hospodaření působí nová 

úhradová vyhláška, která pro nemocnici znamená čtyřmilionový měsíční dopad. Od května 

436 zaměstnancům musely být upraveny mzdy směrem dolů o sedm procent. Toto opatření 

má být přechodné, aby byla spolu s dalšími úspornými opatřeními snížena ztráta. 

Rok 2013 byl rokem velkého rozvoje nemocnice, na němž se finančně podílel Karlovarský 

kraj, město Sokolov a Sokolovská uhelná, a.s. 

Vzniklo nové rehabilitační oddělení, s nímž bude úzce spolupracovat iktové centrum 

při léčbě pacientů s mozkovými příhodami. Rehabilitace má část ambulantní i lůžkovou. 

V budově bývalé porodnice má rehabilitace pokoje pro devatenáct ležících pacientů. 

Sokolovská uhelná se finančně na úpravách rehabilitace podílela částkou cca 9 milionů 

korun, město Sokolov částkou 800 tisíc korun. Nové prostory vznikly na ambulanci oddělení 

ORL. Zrekonstruováno nebo nově pořízeno bylo dvanáct výtahů, které v nemocnici sloužily 

25 let.  Pořízení výtahů v hodnotě 17,5 milionů uhradil kraj. Karlovarský kraj se letos 

pochlapil, jeho pomocí mohly být provedeny úpravy pavilonu D – rehabilitace, 

administrativní budovy, pavilonu C, očního oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných. 
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Kraj měl ve svém rozpočtu na rok 2013 schválenu na investice v Nemocnici Sokolov částku 

71 milion. Za pomoci evropské dotace kraj profinancoval také další nová lůžka a přístroje. 

Město Sokolov přispělo částkou 29 tisíc korun na údržbu babyboxu. 

Karlovarský kraj, který je vlastníkem Nemocnice Sokolov, při sestavování rozpočtu úzce 

spolupracuje s provozovatelem, firmou NEMOS Sokolov. 

Jedním z nových přístrojů je Retinomax K – plus 3, který patří k absolutní špičce v republice. 

Jedná se o přenosný přístroj a dětská oční ambulance se tak stala nejlépe vybavenou v kraji. 

Přístroj daroval nemocnici Lions Club Karlovy Vary. 

Primář očního oddělení Andrej Farkaš nabídl základním školám vyšetření prvňáčků jednou 

ročně jako prevenci. Současně nabídla tuto prevenci také dentální hygienistka. 

Uzavřená Deklarace o spolupráci mezi Městem Sokolov a NEMOS Sokolov kromě výše 

uvedených služeb ještě zahrnuje spolupráci při školení první pomoci, nácvik správného mytí 

rukou, prohlídky různých oddělení nemocnice a screeningové vyšetření melanomu lékaři 

kožního oddělení. 

Unikátní operací se pochlubil chirurgický tým. Laparoskopicky odstranil žlučník postižený 

chronickým zánětem pacientovi, který čeká na transplantaci ledvin a probíhá u něj léčba 

takzvanou břišní dialýzou. 

Sokolovská uhelná se svým partnerem Nemos Ambulance plánuje zřízení lékařského domu  

Nemos v budově bývalého ředitelství HDB v ulici Jednoty. Pokud k uskutečnění záměru 

dojde, našli by zde místo pro své ordinace praktičtí lékaři i specialisté. Z pohledu klientů se 

jedná o velmi výhodné místo s výbornou dopravní dostupností . 

 Velkým přínosem je partnerství se sokolovskými těžaři. Jejich zásluhou bude vybudo- 

ván u Nemocnice Sokolov parkovací dům pro stání cca 130 aut. V tomto roce se konečně 

podařilo uskutečnit směnu pozemků, na nichž se bude stavět, dosud ve vlastnictví kraje. 

Město je směnilo za pozemky u krajských středních škol ve městě. Sokolovská uhelná uhradí 

zhruba 60 milionů korun. Uskutečnění směny předcházely nechutné tahanice a neshody mezi 

krajským zastupitelstvem, které kladlo Sokolovské uhelné nereálné podmínky. Nakonec však 

všechno dobře dopadlo a v příštím roce může stavba začít. Navíc ještě vytěžená zemina 

pomůže zakrýt torzo bývalého krytu na sídlišti Vítězná v Sokolově. 

 

 

Karlovarská krajská nemocnice, a.s. 

 

 Také tuto nemocnici těžce poškodila nová úhradová vyhláška. Ke konci března 

odchází z nemocnice ředitel Luděk Nečesaný, který ještě svými posledními zamýšlenými 

personálními změnami rozdmýchal v nemocnici špatnou atmosféru. Po jeho odchodu je až do 

1. května dočasně pověřen vedením nemocnice Josef März. Poté je generálním ředitelem 

nemocnice jmenován Petr Svoboda, třiašedesátiletý internista z Kyjova. 

I on však se v roce 2013 potýká s ekonomickými problémy, řešení vidí v navýšení základního 

jmění vložením pozemků a nemovitostí v areálu nemocnice ze strany Karlovarského kraje, 

který je jediným akcionářem Karlovarské krajské nemocnice. Přes všechna možná úsporná 

opatření nelze dosáhnout zisku, očekávána je ztráta 118 milionů korun. 

 Přes všechny problémy však probíhá v nemocnici modernizace. Byla zakoupena  

magnetická rezonance. Čtyři desítky oddělení dostaly 87 typů zdravotnických přístrojů a 684 

lůžkových kompletů v devíti typech. 
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Kardiocentrum získalo akreditaci, na jejímž základě může organizovat vzdělávací program 

pro lékaře v oblasti kardiologie. Pracoviště nukleární medicíny bylo vybaveno novým CT 

Spect přístroj. Rozšířena byla ambulance pro pacienty s cévními chorobami. 

 I zde bylo vše realizováno za pomoci Karlovarského kraje a evropských dotačních fondů. 

Krajská nemocnice poskytuje péči pacientům celého kraje. 

 

 

Léčebně preventivní zařízení Sokolov 

 Sídlo firmy, v jejímž čele stojí majitel tohoto zařízení Lukman Lukmanov, přesídlilo 

počátkem roku do Prahy. Dle jeho slov by tím neměl být negativně zasažen chod tohoto 

zařízení. 

Naopak, v Sokolově pacienty čeká řada novinek. Nákladem 4 milionů korun byla zřízena 

nová rehabilitace. Lukmanov navázal spolupráci se třemi renomovanými nemocnicemi 

v Plzni a Praze, kde si prostřednictvím zdejších lékařů může pacient sjednat operaci. 

V dopoledních sobotních hodinách zde od poloviny února funguje lékárna. 

Stále však přetrvávají některé nedostatky z minulosti. Například sociální zařízení zatím 

nedoznala změny, nejsou ani v několika patrech funkční. 

 

 

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje obdržela od města Sokolov finanční 

příspěvek ve výši 250 tisíc korun na projekt Sanitní vozidlo Rendez-Vous. Na pořízení 

automobilu Škoda Yeti se složily obce převážně sokolovského okresu. Proto si také 

záchranáři vybrali jako místo předání prostor před sokolovskou radnicí. Systém Rendez-Vous 

umožňuje rychlejší přednemocniční ošetření pacienta lékařem, který pak předá pacienta 

výjezdové skupině rychlé záchranné pomoci a je okamžitě volný pro další akci. 

Město Sokolov rovněž udělilo Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje souhlas 

s přistáváním zdravotnického vrtulníku letecké záchranné služby na travnaté ploše v areálu 

Bohémia. 

Od 1. června karlovarská záchranná služba působí v novém pracovišti, vybaveném 

nejmodernějšími technologiemi. Veškerá spojení mezi volajícími běží po linii počítačů a 

digitalizovaného GPS systému. 

Při akci Záchranář roku, konané v Sokolově, obdrželi záchranáři ceny. Lékařem roku 2012 se 

stal MUDr. Antonín Nikodem, záchranářem roku byla vyhlášena Vladislava Karbanová. 

 

Město Sokolov letos z fondu sociální podpory uvolnilo 5,4 milionu korun. Ne všichni 

žadatelé byli uspokojeni. Sokolov ocenil fungující služby bývalých příspěvkových 

organizací, které již nyní fungují jako samostatná občanská sdružení a rozdělil mezi 

ZDRAPOSO, o.s. Sokolov a Pečovatelskou službu, o.s. Sokolov téměř 4 miliony korun. Obě 

organizace zajišťují služby, které Sokolov potřebuje. V prvém případě jsou to těžce zdravotně 

postižení, ve druhém případě senioři a zdravotně postižení občané. 

 

I v letošním roce pořádalo město Sokolov setkání poskytovatelů sociálních služeb 

s veřejností. Ti na náměstí prezentovali svoji činnost za doprovodného programu hudebních a 

tanečních souborů. 

Za zmínku jistě stojí ocenění dvou pěstounských rodin, které rodinám předal místostarosta 

 

 

 

 



- 34 - 

 

 

Sokolova Ladislav Sedláček a vedoucí odboru sociálních věcí Soňa Zaschkeová. 

Odbor sociálních věcí MěÚ Sokolov opětovně pořádal výchovně rekreační tábor na 

Mariánské v horské chatě Lesanka. Zúčastnilo se ho celkem 25 dětí, které má ve své evidenci 

orgán sociálně-právní ochrany. Celý tábor zajišťují vlastními silami pracovnice tohoto 

orgánu. 

Pro děti byl tábor bezplatný, zažily týden plný zajímavého programu a poučení. Za dětmi 

přijeli i strážníci Městské policie Sokolov. Preventistka Hana Procházková zde vystoupila se 

zajímavou přednáškou o nebezpečí drog a připravila několik soutěží pro děti. 

 

Obecně prospěšná společnost Srdce a čin ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

uspořádala v zasedací síni sokolovského úřadu konferenci na téma sociální podnikání. 

Účastníci konference hovořili o svých poznatcích při zaměstnávání sociálně znevýhodněných 

osob a lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce. 

Ředitel Srdce a činu Petr Beránek vytvořil z klientů Azylového domu v Sokolově pracovní 

partu, která např. upravovala cesty v areálu Bohémia, nebo prováděla zahradnické práce před 

sídlem Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Organizace je vděčná za 

jakoukoliv zakázku, daří se jí své klienty začlenit do pracovního procesu. Ředitel organizace 

Srdce a čin velmi oceňuje postoj města Sokolov, které dalo šanci dvaceti lidem evidovaných 

na úřadě práce a v rámci programu veřejně prospěšných prací je vyčlenilo na úklid města a 

hlídání otevřených hřišť v mateřských školách. Několik evidovaných osob u úřadu práce již 

pracuje v příspěvkových organizacích města. 

 

Nevyhovující systém financování sociálních služeb se letos citelně dotkl organizace Pomoc 

v nouzi. Letos má k dispozici pouze 10 milionů korun oproti téměř 17 milionům v roce 2011. 

Organizace proto musela přistoupit k úsporným opatřením. Musela zkrátit provozní dobu 

nízkoprahového denního centra, omezit sociálně terapeutické činnosti v Domech na půl cesty. 

Název této neziskovky není jen prázdným sloganem. Zaměstnanci a tři klienti pomáhali při 

likvidaci škod po povodni v obci Hořín u Mělníka. 

Společnost Pomoc v nouzi mělo svůj podíl na organizaci tábora pro děti ze sociálně 

vyloučených rodin ze Sokolova. Tábor s názvem Po stopách Jamese Cooka připravilo o.s. 

Pathfinder a o.s. Pohlazení. 

Obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi provozuje azylový dům pro matky s dětmi i 

jednotlivce, pomáhá obětem domácího násilí, bezdomovcům poskytuje dluhovou poradnu. 

Letos připravila projekt prostupného bydlení, jehož cílem je výchova lidí k odpovědnosti za 

bydlení. Město Sokolov je připraveno vyčlenit v Hornické ulici jeden vchod, kde by si 

organizace zřídila kontaktní místo dluhové poradny a vybudovala prostupné bydlení. 

Podmínkou však je financování tohoto projektu samotnou organizací. 

Novinkou pro klientky azylového domu bylo zapojení se do série vzdělávacích seminářů, 

jejichž součástí je oblast správných hygienických návyků. 

 

Občanské sdružení ZDRAPOSO Sokolov z důvodu úsporných opatření provedlo některé 

personální změny. Dosavadní ředitel sdružení, Ing. Petr Gubiš, se po dosažení důchodového 

věku vzdal své funkce. Předsedou občanského sdružení byl zvolen Ing. Petr Hofrichter, který 

v této funkci i nadále řídí výrobu, funkce ředitele byla zrušena a Ing. Gubiš ve zkráceném 

úvazku vykonává funkci poradce pro dotační tituly. 
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V souladu s novelou zákona se občanské sdružení připravuje na transformaci na zapsaný 

spolek. Totéž zřejmě postihuje i občanské sdružení Pečovatelská služba Sokolov. 

 

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím otevřelo pro lidi, kteří zažili 

domácí násilí službu, socioterapeutickou skupinu, která se schází každý čtvrtek v prostorách 

Intervenčního centra Sokolov. 

Ve spolupráci s Policií ČR centrum zajišťuje besedy o domácím násilí také na základních 

školách. 

 

Velkou aktivitu vykazuje Klub seniorů Háječek. Správce klubu Juraj Zubko pravidelně 

v denním tisku představuje měsíční plán činnosti a rovněž o průběhu nejúspěšnějších akcích 

v tisku informuje. Průměrně se členové tohoto klubu scházejí šestnáctkrát v měsíci. 

Nezahálejí ani v prázdninových měsících. 

Také Klub důchodců Slaměnka nezahálí. I on za finanční podpory města organizuje akce, 

které jsou většinou turistického rázu. Nezapomínají však ani na společenské vyžití seniorů, 

např. v dubnu zorganizovali taneční zábavu Vítání jara s orchestrem Sokrat Sokolov ve 

velkém sále Městského domu kultury Sokolov. 

 

Ojedinělou akci uspořádalo občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov v klášterním 

kostele sv. Antonína Paduánského. Adventní benefiční večer tohoto sdružení letos doplnily 

tóny komorního sboru Rosa coeli ze Žlutic. Plně obsazený sál vyslechl repertoár sboru, 

zúčastnil se tradiční tomboly, proběhla dražba výrobků klientů sdružení, převážně s vánoční 

tématikou. Příjemný společenský večer byl zakončen rautem, opět zajištěný samotnými 

klienty. Výtěžek podpoří další činnost sdružení. 

Za finanční podpory města sdružení uspořádalo ještě jeden benefiční koncert, tentokrát 

v Kinokavárně Alfa. Výtěžek z benefičního koncertu kapely Kabrňáci klientům sdružení 

pomohl zúčastnit se ozdravného pobytu. 

 

Dobrovolnické centrum Střípky k 10. výročí svého vzniku uspořádalo v únoru v divadle 

Městského domu kultury koncert, kterým poděkovalo veřejnosti, všem dobrovolníkům, 

sponzorům a klientům za podporu jejich činnosti. 

Že je činnost tohoto sdružení záslužná svědčí fakt, že jedna z dobrovolnic, Blanka Furáková, 

získala prestižní cenu Křesadlo, kterou si spolu s vedoucí sdružení Renatou Oulehlovou 

převzala v sokolovském klášteře. 

Sdružení pravidelně organizuje akce pro dlouhodobě nemocné v sokolovské nemocnici a 

v domech pro seniory. Velký úspěch mají jejich akce pálení čarodějnic, Mikuláš, Vánoce. 

Vždy rozdají radost desítkám, možná stovkám převážně seniorů. 

 

Ředitelka Denního centra Mateřídouška Věra Bráborcová získala letos od města Sokolov 

finanční podporu ve výši 40 tisíc korun. Mohla tak pořídit transportní systém pro klienty 

s těžkým kombinovaným postižením. Toto sdružení provozuje sociálně terapeutické dílny  

v Sokolově a Chodově. Má vlastní prodejnu – Obchůdek u Mateřídoušky v prostorech 

sokolovského domova mládeže Střední živnostenské školy. 
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Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík uspořádal pro podporu své činnosti 

Charitativní koncert v klášteře sv. Antonína Paduánského v Sokolově. Vystoupila na něm 

zpěvačka Jana Hoffmanová s muzikálovými písněmi. 

 

Sokolovské TyfloCentrum přichystalo v tomto roce zajímavé akce. Pořádalo pro klienty 

v Sokolově dny, kde si před zakoupením potřebné pomůcky pro slabozraké a nevidomé mohl 

klient pomůcku vyzkoušet, případně získat informaci, jaká pomůcka mu ulehčí život. 

Sdružení spolupracuje s karlovarským Tyfloservisem a firmou Sagitta z Brna, výrobci 

kompenzačních pomůcek pro toto postižení. Sdružení zorganizovalo Den otevřených dveří 

pro žáky Základní školy Sokolov v Běžecké ulici a za pomoci studentů sokolovského 

gymnázia zorganizovalo sbírku Bílá pastelka. Sokolovští studenti byli v rámci kraje 

nejúspěšnější s výtěžkem přes šestnáct tisíc korun. Se studenty sdružení spolupracovalo i při 

organizaci adventního koncertu v klášteře sv. Antonín Paduánského v Sokolově. 

 

Do podvědomí sokolovských občanů již zcela určitě vstoupila obecně prospěšná společnost 

Centrum sociálních služeb Sokolov. Tato společnost pořádá pro seniory řadu zajímavých 

akcí. Velký zájem byl o Trénink paměti a myšlení, zdobení květináčů různými technikami,  

nebo o tvůrčí dílny s velikonoční a vánoční tématikou. Akce probíhají v klubu seniorů 

v Domě s pečovatelskou službou v Sokolově, ulice Jiřího z Poděbrad.    

 

V letošním roce nabídlo Mateřské centrum Baby Club Robinson Sokolov zájemcům 

možnost osmihodinového denního nebo hodinového hlídání  dětí od dvou let. V prostorách 

velké herny centra nabídly pracovnice Baby Clubu své výrobky. Výtěžek podpoří jejich 

činnost. 

 

Od 90. let minulého století sdružuje homosexuály ze západních Čech Gay klub v Sokolově. 

Vedoucím klubu je Josef Neděla, který pořádá každý měsíc společná setkání, provádí osvětu 

a prevenci přenosu pohlavních nemocí. Dlouhodobě klub spolupracuje s krajskou 

hygienickou stanicí, při akcích jsou dělány odběry krve pro testování na virus HIV. Do ulic 

Sokolova vyrazil klub s autobusem. Na místě byly rozdávány osvětové letáky a publikace, 

dobrovolníci se mohli nechat otestovat na virus HIV.     

   

 

Historicky první romská bohoslužba se konala ve Sboru církve adventistů v Sokolově. 

Z Německa na ni dorazil romský kazatel Rudi Walter, z Rotavy přijela romská kapela 

Michala Kaly Le Devleskhere (Jsme Boží děti). Texty romských písní byly promítány na zeď 

v češtině.  

Duchovní adventistů Bohuslav Zámečník pokřtil ve vodách přírodního koupaliště Michal své 

čtyři nové příslušníky církve adventistů. Následující den byli tito lidé při bohoslužbě přijati 

do společenství sboru Církve adventistů sedmého dne v modlitebně  církve na Šenvertu. 

S adventisty úzce spolupracuje sokolovský psycholog a psychoterapeut Jiří Bauer. Pořádá pro 

zájemce přednášku na téma Touha po Bohu, vede pravidelnou biblickou školu. 

V modlitebně na Šenvertu adventisté pořádají také koncerty, úspěšný byl recitál legendy 

české rockové hudby Romana Dragouna. 

V předsálí Městského domu kultury v Sokolově proběhla výstava k 20. výročí vzniku české 

pobočky celosvětové adventistické humanitární organizace ADRA. 
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Psycholog Jiří Bauer je vedoucí sokolovského občanského sdružení Pohlazení. Organizuje 

pro děti ze sociálně slabých rodin slunečné víkendy v Perninku, v létě se díky finanční 

pomoci tohoto sdružení děti zúčastnily křesťanského letního tábora, starší dívky pak 

gospelového týdne v hotelu Horník na Vysočině. 

 

Také farní sbor České církve evangelické se snaží. Připravil bohatý vánoční program. 

Proběhl na několika místech. V Sokolově to bylo Adventní ekumenické zpívání, v Kynšperku 

koncert manželů Radových. Samozřejmostí byla vánoční půlnoční mše a silvestrovský večer. 

 

Zajímavostí je zcela určitě konání farního plesu místních křesťanů, pořádaný začátkem 

února v sokolovském domě kultury. Plesem provázela kapela Pospolu band, program 

zpestřila tombola, dobročinná dražba a dětská diskotéka.  

    

Kromě církevních organizací v Sokolově také působí Společnost pěstitelů kaktusů a 

sukulentů, jejíž předsedou je Miroslav Valachovič. Stejně jako základní organizace Českého 

svazu chovatelů v Sokolově, pořádá tato společnost výstavy. Předsedou chovatelů je JUDr. 

Miroslav Svoboda. 

Oba předsedové jsou stejně zapálenými vystavovateli a organizátory, oba jsou stejně úspěšní, 

což potvrzují získané trofeje a ocenění. 

 

 

Partnerské vztahy 

 

 

 Vzájemná spolupráce města Sokolova s německým Schwandorfem a Saalfeldem je 

stejně jako v předchozích letech stvrzena i pro tento rok plánem akcí, schváleným komisemi 

vnějších vztahů všech tří měst. 

Na společných kulturních a sportovních akcích  se podílejí základní i mateřské školy, 

sportovní kluby. Tradičně již probíhá Mezinárodní setkání mládeže a Běžecká štafeta. 

Dochází k mnoha výměnných setkání dětí všech úrovní škol a seniorů. 

Při velkých kulturních akcích vystupují hudební a taneční skupiny z partnerských měst. 

 V letošním roce již jedenáctý Běh přátelství startoval na náměstí partnerského města 

Schwandorf, cílem byl areál atletického stadionu Baník v Sokolově. Běžci zdolali trať 

dlouhou 150 kilometrů, na území SRN 57 km, zbytek na území ČR od hraničního přechodu 

Železná.  Město Sokolov reprezentovalo celkem 30 běžců, členů sportovních oddílů TJ 

Baník. Nejvíce bylo atletů, kteří běželi čtyři, po jednom plavci, hokejisté, po dvou  orienťáci, 

střelci, cyklisté, baskeťáci, zástupci města a dále po třech zástupci TJ Baník, fotbalisté, 

karatisté a BŠM. 

Ve všech případech to byli zástupci oddílů a institucí, které společně s partnerskými městy 

v průběhu roku absolvují řadu společných přátelských setkání a utkání.  

 I v letošním roce lze partnerské vztahy hodnotit jako velmi dobré. 

 

 

Zaměstnanost, zaměstnavatelé 
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Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

 

 Tento největší regionální zaměstnavatel i nadále patří svým korektním přístupem 

k řešení zaměstnanosti k nejlepším v regionu. A to i přes skutečnost, že i v tomto roce 

dochází ke snížení počtu zaměstnanců ze 4 100 v roce 2012 na 3 856 osob v roce 2013. 

Odchody jsou projednávány s odborovou organizací, lidé odcházeli buď do důchodu, nebo to 

byli samovolné odchody. Jak říká předseda představenstva  společnosti Sokolovská uhelná 

ing. Jiří Pöpperl, nikdo nedostal červenou kartu, nikdo nebyl poslán na pracovní úřad. 

Po zdanění byl v roce 2013 vytvořen zisk ve výši 802 miliony korun, za prodej výrobků, 

zboží a služeb SUAS utržila 7,5 miliardy korun. Prodáno bylo 3,1 GWh elektrické energie, 

téměř tři miliony tun uhlí a multiprachu. Tepla, kterým Sokolovská uhelná zásobuje města 

Chodov, Nové Sedlo, Nejdek a Karlovy Vary, byly prodány cca dva terajouly. 

Přestože došlo v tomto roce ke snížení zisku oproti letům minulým z důvodu ukončení 

dolování na lomu Družba a snížení prodeje elektřiny, došlo v tomto roce k nárůstu průměrné 

mzdy zhruba o 550 korun v nárokové části mzdy, tedy v tarifu. Průměrná mzda ve 

společnosti dosáhla výše 30 897 korun. Od růstu průměrné mzdy se také odvíjelo navýšení 

odměn u báňských záchranářů.  

S odboráři byl projednán a schválen další vývoj až do roku 2015, kdy by měl počet 

zaměstnanců klesnout na 3 500 osob. 

I v tomto roce byl k dispozici sociální fond, který zůstal na úrovni roku 2012 ve výši 30 

milionů korun. Fond představuje benefity pro zaměstnance např. na stravování, rehabilitační 

či zdravotní pomůcky, vzdělávání. 

Hospodaření společnosti negativně ovlivňují některá zákonná opatření, jako byla povinnost 

registrace distribuce PHM, přestože firma dodává naftu a benzin pouze vlastním provozům a 

vlastním dceřinným společnostem. Trvají i spory s ČEZ o cenách tepla, protože ČEZ 

nakupuje od Sokolovské uhelné uhlí za cenu zhruba poloviční než od jiných dodavatelů. 

Sokolovskou uhelnou letos také poprvé postihla povinnost plateb za emisní povolenky, která 

zvýšila její výdaje přibližně o 300 milionů korun. 

Milionové škody těžařům způsobili vandalové a zloději, kteří drancují dolová území. V jejich 

rukách zmizely stovky metrů kabelů, trolejové vodiče a různé měděné propojky. Po krádežích 

vznikají i druhotné škody. Několikrát se stalo, že kvůli odcizeným vodičům nebylo možné 

najet výrobní technologie a firma utrpěla škodu v řádu několika milionů korun. A to vše i 

přes 

skutečnost, že těžaři ročně vynakládají na ostrahu majetku kolem 40 milionů korun. 

 Sokolovská uhelná navrhla Sokolovu i okolním obcím možnost vybudování 

horkovodu. Důvodem je kromě sporu o cenu tepla mezi Sokolovskou uhelnou a ČEZem také 

skutečnost, že existuje možnost zániku energetické společnosti po roce 2020. Město Sokolov 

tuto možnost po prvním jednání zvažuje, změna systému z parovodu na horkovod by mohla 

přinést městu i občanům značné úspory a cena tepla by v budoucnu nemusela výrazně růst. 

 Nejvýraznější investicí v letošním roce je stavba Regionálního centra zpracování 

odpadů ve Vřesové. Dokončení stavby spadá do roku 2015. Do Vřesové by se měl svážet 

odpad z obcí Karlovarského kraje s výjimkou Chebska. Výsledným produktem je energoplyn, 

který bude využit pro výrobu elektrické energie v nedaleké paroplynové elektrárně. 

Rekultivovaná území bývalých dolů rychle získávají biologický rozvoj. Půdní biologové na 

zdejších výsypkách zjistili, že v nadložních jílech jsou mikroorganismy, které se živí fosilní 
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organickou hmotou – kerogenem. Proto se výsypky tak rychle proměňují na zalesněná území 

a nehyzdí krajinu. 

Ve spolupráci s dceřinou společnosti SUAS – stavební  letos v areálu podniku ve Vřesové 

došlo k největší demolici za poslední roky. Byla zlikvidována dvoulodní hala bývalé 

kyslíkárny s přístavkem o půdorysu 143 tisíc metrů krychlových. 

Dokončena byla oprava teplárny, která byla poškozena při požáru v roce 2010. Při opravě 

střechy byla využita možnost vyzdvihnout otevřeným prostorem mostový jeřáb o váze 67 tun, 

který byl požárem poškozen. Současně tak mohl být tímto způsobem instalován stroj nový. 

Během odstávky teplárny bylo provedeno vyčištění vnitřní části dvousetmetrového záložního 

komínu teplárny, jeho sanace a obnova nátěru. Práce představovaly finanční náklady ve výši 

17 milionů korun. Po této první etapě proběhne v roce 2015 druhá etapa, při níž bude opraven 

vnější plášť komínu. Během odstávek proběhly i další opravy a revize mnoha technologií na 

úpravně, sušárně uhlí, na hořákovém generátoru a na prvním bloku paroplynové elektrárny. 

Připočteme-li k tomuto ne zcela úhrnnému výčtu činností ještě angažovanost Sokolovské 

uhelné na rozvoji Nemocnice Sokolov, nelze být než spokojeni. 

 

 

SOTES, spol. s r. o., Sokolov 

 

 Společnost SOTES v letošním roce pokračuje v modernizaci areálu. Na řadu přišla 

stará správní budova, na jejímž místě po demolici vyroste nový sklad. V plánu má vedení 

společnosti ještě zateplení budovy, ve které sídlí zámečníci. 

Od 1. června dochází k postupnému slučování stejných činností, které pro město vykonává 

jak SOTES, tak i Správa sportovních zařízení. Správa sportovišť v areálu Baníku, v areálu 

sportu na Staré Ovčárně, školních hřišť u třech škol či hřiště v lesoparku Bohémie i správa 

dvou ubytoven, kterou dosud vykonávala Správa sportovních zařízení, přejde pod vedení 

SOTESU. Od 1. 1. 2014 vznikne z obou společností jedna. Umožní to úspory v oblasti 

ekonomické , administrativní a dojde i k úspoře dvou pracovních míst.  

V roce 2013 investovala společnost více než osm milionů korun do oprav a úprav 

komunikací. Nákladem 2,5 milionu korun byla provedena úprava vnitrobloku u transfuzní 

stanice v ulici Slezská, bylo provedeno celkem 68 drobných oprav v hodnotě prací 1,7 

milionu korun. 

Příkladně SOTES pečuje o sokolovský hřbitov a veřejnou zeleň. 

 

 

Informace o podnikatelských subjektech  

 

 U zdejšího živnostenského úřadu je k 1. 1. 2013 evidováno 12 834 podnikatelských 

subjektů. Nejvíce je fyzických osob se živností volnou, která vede i u právnických osob. 

Nejméně je u obou skupin podnikatelů s koncesovanými živnostmi. 

 

V anketě Zaměstnavatel roku 2012, kterou již 17 let organizuje společnost Comenius, 

získala prvenství v Karlovarském kraji společnost Momentive Speciality Chemicals, a.s. 

Sokolov. Hodnocena byla spokojenost zaměstnanců, možnost dalšího vzdělávání, bezpečnost 

při práci atd. 
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Cenu Sdružení českých spotřebitelů za rok 2012 – Spokojený zákazník Karlovarského kraje  

získala mezi sedmnácti vyhodnocenými firmami sokolovská firma LASTING SPORT, s.r.o. 

Sokolov. 

 

Výrobní společnost ept connector, s.r.o., která zaměstnává řadu sokolovských občanů, se 

dlouhodobě potýká s nedostatkem technického personálu. Zřídila proto od září Technické 

vzdělávací centrum, určené zejména absolventům strojírenských oborů. Zvýšení kvalifikace 

tak umožní současným zaměstnancům, absolventům tří a čtyřletých strojírenských oborů a i 

nadále bude spolupracovat s ISŠTE Sokolov, jejímž studentům je umožněno praktické 

vzdělávání v podniku v oboru elektrotechnik a obráběč kovů. Sídlo má nyní firma ve 

Svatavě, uvažuje o rozšíření v Habartově. 

 

Minipivovar Permon 

 

Sokolovské pivo Permon světlý 11 stupňový ležák, které vyrábí společnost Systém NET Line 

s.r.o. ve svém minipivovaru Permon, se stalo regionální potravinou Karlovarského kraje. 

Pivovar rozšířil svoji nabídku o vánoční speciál spodně kvašeného štědrovečerního 

jantarového piva se stupňovitostí 13. Přibyly také novinky z řad svrchně kvašených piv, jako 

je B.I.P.A (Black Indian Pale Ale) a silnější pivo Šerpa se stupňovitostí 16. 

Pivařská firma Permon věnovala letos celý výtěžek ze vstupného na Pivních slavnostech 

sokolovské nemocnici, která finance použije na vybavení některého oddělení. 

 

V sokolovském Hornickém domě si nově otevřel malý obchůdek modelář Miroslav Sýkora. 

Jedná se o jednoho z posledních drobných prodejců modelářských potřeb karlovarského 

regionu. Modelářství se věnuje přes 40 let. Skladem má zboží od 55 firem nejen pro 

modeláře, ale i pro sběratele. Prodává české zboží i zboží od New Yorku až po Istanbul. Je si 

vědom toho, že nemůže konkurovat velkým obchodním řetězcům, snaží se však přizpůsobit 

dnešnímu trendu. Uvědomuje si také, že z tohoto svého koníčka nezbohatne. 

 

První firmou, které byla soudně odebrána licence k podnikání, je firma TEKOSO. Důvodem 

byla zfalšovaná technická prohlídka, po níž osobní automobil vlivem špatného technického 

stavu havaroval a jednatel firmy byl poté odsouzen za ublížení na zdraví. Ten však trvá na 

své nevině, pokládá se za oběť podvodu a je odhodlán se obrátit na evropské soudy 

v Bruselu. 

 

Zajímavá pro sokolovské uchazeče o zaměstnání bude jistě i firma Lincoln CZ v Chodově, 

výrobce mazacích systémů. Firma neustále rozšiřuje výrobní program, do čtyř let by tento 

podnik mělo posílit až 150 nových zaměstnanců. Věřme, že se záměr povede! 

 

Nezaměstnanost 

 

 Nejvyšší nezaměstnanost v Karlovarském kraji je na Sokolovsku. Přesahuje zde 

třináct procent. Na jedno pracovní místo připadá v průměru 21 uchazečů. Přesto úřad práce 

neustále hlásí neobsazená místa, zejména recepční, číšník, a servírka, kuchař, obchodní 

zástupce, účetní, zdravotní sestra, lékař a řemeslná povolání. Prakticky se situace již několik 

let nemění. 
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V prosinci proběhla v Sokolově konference EuroRegio 2013, zaměřená na aktuální témata 

zaměstnanosti a rozvoje podnikání. Série seminářů by měla pomoci nastartovat nové 

projekty,  podpořit místní rozvoj a prohloubit spolupráci českých a německých 

přeshraničních regionů. Byla  proto určena zástupcům firem, starostům, úředníkům i 

veřejnosti 

 

 

Prevence kriminality 

 

Městská policie Sokolov 

 

 Městská policie Sokolov plnila i v tomto roce úkoly vyplývající ze zákona o obecní 

policii a z jiných právních předpisů. Dle nich byl zpracován Strategický plán prevence 

kriminality, jenž naplňuje úkoly dané městské policii projektem Sokolov – Bezpečné město. 

Celkový počet 52 zaměstnanců představuje 18 strážníků a 34 ostatních zaměstnanců, z nichž 

je 19 dotováno z Úřadu práce. Velitele městské policie Mgr. Petra Kubise řídí Bc. Jan Picka, 

jehož řízením pověřila Rada města Sokolova. Od 1. ledna tohoto roku strážníci slouží od 

sedmi hodin ráno do dvaceti tří hodin večer, v pátek nepřetržitě až do šesti hodin ráno 

v sobotu. Poté do služby nastupují ve třičtvrtě na jedenáct večer a slouží do ranních nedělních 

šesti hodin. 

V červnu se uskutečnil Den otevřených dveří. V dopoledních hodinách do služebny městské 

policie zavítaly děti z místních škol, odpoledne bylo určeno veřejnosti. Představilo se také 

záchytné zařízení pro psy. Občanům byl představen nový kamerový systém. 

Dva strážníci Městské police Sokolov od nového roku slouží od pondělí do čtvrtka 

v Březové, Dolním Rychnově, Svatavě a Lomnici. Řeší zde převážně parkování na zeleni, 

černé skládky. 

Spolu s chebskými a karlovarskými strážníky připravují sokolovští nový projekt. Jeho cílem 

je vznik tzv. trojúhelníku. Projekt má kladnou odezvu na Ministerstvu vnitra ČR, měl by 

přinést výměnu zkušeností z prevence kriminality, činnosti asistentů, ale i informace o 

pohybu bezdomovců, či přehled o nejčastějším výskytu trestné činnosti v regionu těchto tří 

měst. 

Úspěšně pokračuje projekt Asistenti prevence kriminality. Jejich činnost v problémových 

částech města a na vlakovém nádraží má kladnou odezvu u občanů. K dotaci 800 tisíc od 

Ministerstva vnitra přidalo město ještě dalších 100 tisíc a tak mohly být  podepsány smlouvy 

i pro tento rok. Jeden z asistentů, Patrik Bandy, byl k 1. lednu zařazen jako čekatel Městské 

policie Sokolov. Když úspěšně v březnu dokončil rekvalifikační kurz v Příbrami, byl zařazen 

mezi strážníky. Patrik dokončil i Vyšší odbornou školu a získal titul Dis. Je prvním 

asistentem prevence kriminality v republice, který se stal strážníkem. 

V budoucnu chce Sokolov rozšířit počet asistentů na pět osob, z nichž jedna by měla být 

žena, která by v rámci své činnosti docházela do škol a případně i do rodin školáků. 

Při konferenci o prevenci kriminality, která proběhla v sokolovském městském domě kultury, 

ministr vnitra v demisi Martin Pecina vyzdvihl působení romských asistentů prevence 

kriminality. 

Trochu problémů přineslo zavedení parkovacích míst s časovým omezením. V deseti 

lokalitách města je umístěna značka o povinnosti umístit na viditelném místě parkovací 

kotouček. 
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Je to vynikající systém, umožnil rychlejší obměnu parkujících. Pochopitelně, že se to nelíbí 

těm, kteří na těchto místech parkovali trvale. Nebo také těm, kteří vyběhnou a zapomenou na 

kotouček. Strážníci jsou však k řidičům vstřícní, pokud jde o první prohřešek, hříšníkovi 

pouze domluví. 

Po dokončení výstavby protipovodňového zařízení kolem Lobezského potoka si strážníci 

Městské policie Sokolov cvičně vyzkoušeli montáž protipovodňových zábran. Hrazení je 

uskladněno v Sokolovských technických službách a k montáži jednoho prvku je zapotřebí 

dvou lidí. 

V Sokolově se osvědčilo umístění dvanácti infoschránek ve městě. Občané sem mohou 

vhodit nalezené věci či napsat strážníkům své podněty. Převážně zde strážníci nalézají klíče 

od aut a peněženky bez peněz. 

 Na úseku prevence kriminality Městská policie realizovala deset projektů. Úspěšný 

byl projekt Senioři I., v němž 800 seniorů absolvovalo kurz sebeobrany, vedený zkušeným 

instruktorem Jiřím Matoušem. Dlouhodobě je úspěšně realizován projekt Ajax, jehož cílovou 

skupinou byly 3. a 4. ročníky základních škol a který působí v oblasti primární prevence. 

 Městský dohlížecí kamerový systém byl v tomto roce zdokonalen. Celkem ve městě 

funguje 36 kamer. Monitorováno je 6 parkovišť. Přenos z nich je možné sledovat na 

webových stránkách Bezpečné město. Pomocí kamerového systém bylo zjištěno 194 

přestupků. Kromě toho má město nainstalováno 80 kamer v městských bytových domech. Ty 

mohou kromě strážníků sledovat na vnitřním okruhu i obyvatelé domů. 

 Velký zájem byl v letošních zimních měsících o vyhřívaný stan pro bezdomovce – 

Noclehárna pro osoby bez domova. Je organizován ve spolupráci s organizací Pomoc v nouzi, 

o. p. s., Nemocnicí Sokolov a odborem sociálních věcí MěÚ Sokolov. Jeho provoz byl 

v letošní zimě zahájen 1. 11. 2012 a trval do 28. 2. 2013. Na šestnácti lůžkách se bezdomovci 

vystřídali 1 017krát. Jednalo se o 40 klientů, z toho zařízení využilo také 8 žen. Městská 

policie zde denně dvakrát prováděla kontroly, šestnáctkrát došlo k vykázání klienta pro 

porušení Provozního řádu. V jednom případě zde byl zjištěn občan s otevřenou tuberkulózou. 

Byl okamžitě předán do léčebny. Kontrolu zde prováděla i Policie ČR. Noclehárnu 

obsluhovali čtyři zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti. 

 Městská policie odvádí velký kus práce pro Záchytné zařízení pro zvířata umístěné na 

Ranči Vránov. V letošním roce zde bylo umístěno 168 psů, z nichž 67 bylo vráceno majiteli a 

101 předáno do náhradní péče. Tento útulek prosperuje hlavně díky jeho vedoucí Veronice 

Fazekašové  a její spolupracovnici Vandě Říhové. Obě dámy se příkladně o psy starají a 

kromě toho, že umístěné psy učí poslušnosti, organizují i semináře a kurzy pro pejskaře, kteří 

si odtud pejska odvedli. O tyto kurzy je velký zájem. Pejskaři sem o Vánocích přinesli mnoho 

dobrot, odměnou jim bylo vystoupení Kolibříků ze ZUŠ Sokolov a Andílků ze 6. základní 

školy v Sokolově. 

Toto zařízení je zatím provizoriem, město z něj chce udělat Psí útulek. Protože při výstavbě 

psího útulku musí být dodrženy požadavky veterinární správy a hygieny, bude se jednat o 

třímilionovou investici. Zatím si město nechává zpracovat několik variant. Tomuto záměru 

fandí mnoho lidí! 

Od července začala ve městě platit nová vyhláška o povinném čipování či tetování zvířecích 

miláčků. Město náklady majitele psa vykompenzuje po jejich prokázání příspěvkem 500 

korun. 
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Současně městská policie vyhlásila nulovou toleranci pejskařům, co se týče úklidu 

exkrementů, používání vodítek a košíků pro psy. Do ulic strážníci vyrazí i v ranních hodinách 

a místo domluv přijdou na řadu pokuty neukázněným majitelů psů. 

 Město také přitvrdilo v jednání s opilými a okolí obtěžujícími bezdomovci. Ze strany 

bezdomovců není dodržován zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství a narušování 

veřejného pořádku. Městští strážníci mohou právnímu odboru městského úřadu navrhnout 

sankci zákaz pobytu. Z téměř padesáti bezdomovců ve městě tuto sankci nelze uplatnit u 

deseti, kteří ve městě mají trvalý pobyt. 

 Ke zvýšení bezpečnosti provozu ve městě, zvláště pak u škol, zcela určitě přispějí 

mobilní radary, které si město v příštím roce pronajme od soukromé firmy. V současné době 

jsou ve městě používány hlavně retardéry a blikající nebo osvětlené přechody pro chodce. 

S retardéry nejsou spokojeni řidiči, kteří si stěžují na ničení aut. Občané bydlící u retardérů 

jsou nuceni poslouchat neustálé nárazy. 

 

Co se také stalo: 

 

- opět se utkali zástupci Sokolovské policie a vietnamské komunity při benefičním fotbalo- 

  vém utkání, při němž uspořádali peněžní sbírku a výnos 21 tisíc předali dětskému oddělení 

  Nemocnice Sokolov. 

- při akci Národní protidrogové centrály v Sokolově bylo zajištěno přes šest kilogramů drogy 

  pervitin a kilogram marihuany. Za dobrou spolupráci ocenil šéf NPC jednoho z městských     

  strážníků, který se v utajení s elitními policisty zúčastnil přípravy akce i vlastního zásahu. 

  Zadrženi byli čtyři pachatelé. 

- nejen Sokolov, ale i okolní města a obce sužují nájezdy zlodějů kovů. V současné době  

  místní živnostenský úřad eviduje 23 sběren kovů a i přes povinnost identifikovat osobu, kte- 

  rá odpad přivezla, tak i samotný předmět, nedaří si krádežím zabránit. Snad připravovaná 

  novela zákona přinese něco pozitivního. 

- ani v letošním roce není ukončen soud se sokolovským učitelem Petrem Vaníčkem, který 

  se opět proti rozsudku odvolal. Rozsudek zněl 30 měsíců se zkušební čtyřletou lhůtou,  

  ambulantní sexuologické ochranné léčení a zákaz mimoškolní pedagogické činnosti s nezle- 

  tilými na 4 roky. 

- dva kamiony převážející nadměrnou konstrukci uvízly na kruhové křižovatce před měst- 

  ským úřadem. Jeden ze šoférů neměl řidičské oprávnění. Aby kamiony mohly opustit křižo- 

  vatku, museli přivolaní technici odstranit lampy a dopravní značky. 

- k pobavení kolemjdoucích posloužily vystavené lahve sektu za oknem budovy Okresního    

  soudu v Sokolově. Šlo prý o nákup domů, ale kdoví, co se na soudě mělo slavit! 

- městský bezpečnostní systém zaregistroval trojici mužů, kteří v centru Sokolova zapálili 

  osobní auto a další ukradli. Vznikla škoda přes sto tisíc, pachatelé nebyli dopadeni. 

- populární slovenská kapela Horkýže Slíže nebude na Sokolov vzpomínat v dobrém. 

  U Parkhotelu jim v noci zloději poškodili a vykradli auto. 

- předmětem častých stížností jsou škody v garážích na Jižním lomu. Policie ČR i Městská 

  policie zde sice zvýšila četnost kontrol, avšak poloha Jižního lomu zlodějům přímo nahrává. 

  Po provedeném lupu zmizí v blízkém lesoparku a slehne se po nich zem. Navíc je zde  

  problematické umístit monitoring. 

- s více než dvěma promilemi ordinoval lékař v sokolovském Léčebně preventivním zařízení. 

  Vedení s ním okamžitě ukončilo pracovní poměr. 
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- v sokolovském supermarketu Tesco zákazník podezřelý z krádeže vytáhl plynovou pistoli a 

  dvakrát vystřelil. Nikdo nebyl zraněn. 

- dvě podvodnice ze Sokolova vylákaly na lidech osobní údaje a ty pak zneužily při uzavírání  

  úvěrových škod. Pěti takto uzavřenými smlouvami se obohatily částkou 100 tisíc korun. 

- škodu čtyři tisíce korun způsobil majiteli mobilu zloděj, který z ukradeného telefonu volal 

  na erotickou linku a informační službu 1188. 

- nerespektování tříměsíčního zákazu pobytu na území města Sokolova, který udělila 

  sokolovská radnice bezdomovci, ho stála tři měsíce nepodmíněně. 

- dva školáci oslavili začátek prázdnin alkoholem. Oslava je málem stála život. Díky všíma- 

  vosti náhodného chodce, který spatřil bezvládná těla vedle silnice u zimního stadionu, však 

  s pomocí záchranářů přežili. 

- v policejních poutech skončil útočník, který přepadl nezletilou dívku a zatáhl ji k řece Ohři. 

  Díky vyrušení okolo jdoucím chodcem se dívce nic nestalo. Jeho útok však zaznamenal  

  městský kamerový systém, a tak byl útočník zanedlouho dopaden. 

- na Územním odboru Policie ČR došlo k tragické události. Jeden z kriminalistů zde spáchal 

  sebevraždu služební zbraní. 

- kamerový systém zachytil v sokolovském supermarketu muže, který u bankomatu našel de- 

  set tisíc a odešel s nimi. Zatím po něm policisté pátrají. 

- na základě objednávky vyrobil muž z Kladna dvaačtyřicetileté ženě ze Sokolova falešné 

  vysvědčení o maturitní zkoušce s hlavičkou obchodní akademie. Té nyní hrozí tříleté vězení.  

- také rozsudek soudu lze zfalšovat. Muž a žena ze Sokolova vyhotovili rozsudek, jímž se 

  ukládá za trestné činy krácení daně a podvodu kromě trestu s podmínkou také povinnost 

  úhrady téměř tří milionů korun. Podvodnice několikrát muži, jehož se rozsudek týkal, te- 

  lefonovala a upomínala ho o zaplacení. Ten se však nedal a pachatelé jsou stíháni. 

- z prodeje drog jsou obviněni babička a vnuk ze Sokolova. Dohromady prodali 420 dávek 

  pervitinu. Tohoto činu se dopustili opakovaně. Před dvěma lety již byli za stejnou činnost 

  odsouzeni. Nyní jim hrozí až deset let ve vězení. 

- škodu ve výši 1,6 milionu korun způsobil třicetiletý muž ze Sokolova nelegálním kopíro- 

  váním 757 kusů CD a DVD, které nabízel na internetu. 

- závěrem již jenom zmínka, co se letos také kradlo: pět stromů, které měly přes osm kubíků, 

  elektronika, alkohol, nářadí, kuřecí řízky a něco na zapití, 124 tisíc kovových pružin za 

  400 tisíc korun, kojenecká výživa, měděné trubky, měděné a mosazné součástky, plechové  

  radiátory, plynový kotel, dvě kuchyňské linky, drogistické výrobky, finanční hotovost  

  v korunách, eurech i dolarech, interiérové dveře, plazmová televize, notebook, fotoaparát. 

   

 

Obyvatelstvo města 

 

 V současné době nelze zcela přesně určit přesný počet obyvatel občanů města 

Sokolova, protože stále ještě nedošlo ke sjednocení legislativy. Rozdíly údajů Českého 

statistického úřadu a Ministerstva vnitra ČR jsou předmětem šetření Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, protože se jedná o celorepublikový jev. Je proto nutné brát s rezervou 

informativní údaj, který na stránkách MV uvádí, že k 1. lednu 2014 má město 24 792 osob,  

z toho 23 833 občanů ČR a 959 cizinců, z toho 491 s pobytem trvalým a 468 s pobytem 

přechodným. 
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Rovněž není zcela přesný údaj o průměrném věku občanů města, který udává, že muži 

v tomto roce dosáhli průměru 39,68 roku, ženy 42,74 roku, celkem pak 41,25. Přesto z tohoto 

údaje vyplývá, že průměrný věk občanů města Sokolova se zvyšuje. V tomto roce to činilo 

0,29 roku. Od roku 2003 město zestárlo, průměrný věk občanů vzrostl o 3,32 roku. 

 V průběhu roku 2013 se do Sokolova přistěhovalo 694 osob, odstěhovalo se 712 osob. 

Ve městě změnilo adresu 1 244 osob, což je nejvíce za posledních osm  roků. Na adrese 

ohlašovny, tj. Sokolov, Rokycanova 1929 - budova Městského úřadu  Sokolov přibylo v roce 

2013 dalších 91 osob, čímž počet občanů Sokolova bez vlastní  adresy dosáhl počtu 919. 

 Na úbytku počtu občanů se zcela jistě podílí nárůst počtu zemřelých, kterých  

v tomto roce bylo o 21 více, než v roce minulém. Celkový počet zemřelých činil 266 osob. 

Rovněž tak měl vliv malý počet narozených, kterých v roce 2013 bylo pouze o 4 více.  Počet 

narozených v roce 2013 dosáhl hodnoty pouze 209. Zajímavostí jistě je, že má vzrůstající 

trend počet dětí narozených nesezdaným párům. 

 K žádným mimořádným výkyvům nedošlo v tomto roce u sňatků a rozvodů. 

Ve městě bylo uzavřeno 85 sňatků a 63 manželství bylo ukončeno rozvodem. 

 Všechny uvedené údaje mají stejný trend v celém Karlovarském kraji, který je na tom 

nejhůře ze všech krajů ČR, co se týče výše úbytku obyvatel. Celkově v kraji na jeden tisíc 

obyvatel ubylo téměř pět osob. V kraji je také nejméně sto- a víceletých seniorů. ČSSZ  

v Karlovarském kraji v tomto roce evidovala pouze 27 výše uvedených seniorů, z toho bylo 

20 žen. Ani zdravotní stav obyvatel našeho kraje není záviděníhodný. Obyvatele sužují 

civilizační choroby, jako je cukrovka, alergie, cévní onemocnění, rakovina. Potěšitelné je, že 

okres Sokolov je na tom nejlépe v kraji, co se týče výskytu zhoubných novotvarů. 

 

 

Rozvoj města, stavební činnost 

 

 

 V oblasti bytové politiky město přijalo záměr nestavět žádné nové byty ve vlastní 

režii. K prodeji nabídne poslední zhruba stovku bytů a zbylých tisíc bytů si ponechá ve 

vlastnictví. Jsou to byty na náměstí Budovatelů, v komplexu Ohře a 330 bytů v domech 

s pečovatelskou službou. V tomto volebním období také skončila finanční podpora až do výše 

sto tisíc korun za každou novou bytovou jednotku. Výrazně v tomto období poklesl zájem o 

prodávané byty, mnohdy se neprodají ani ve druhém kole se sníženou cenou. V takovém 

případě již město dále byty nenabízí, neprodává za každou cenu. Při přidělování vlastních 

bytů do pronájmu město bude požadovat kauce, které podle velikosti bytu činí 3 – 9 tisíc 

korun. Důvodem je skutečnost, že je stále těžší sehnat solventního nájemníka, u něhož by 

nehrozil vznik dlužného nájemného. V současné době dosáhly dluhy na nájemném cca 20 

milionů korun, což je velká zátěž. Současné základní nájemné činí 50 korun za jeden metr 

čtvereční. V roce 2013 bylo prodáno 15 bytů veřejnou nabídkou. Příjem z prodeje činil více 

než 4,8 milionu korun. 

Stále plná kontrastů zůstává lokalita nad kinem Alfa, kde většinu domů město před lety 

prodalo libereckému podnikateli Alexandru  Kendíkovi. Protože se práce na rekonstrukcích 

domů zastavily, nabídlo město zpětný odkup, na nějž podnikatel nepřistoupil. Má v úmyslu 

podnikatelský záměr dokončit. Tak se snad dočkáme. I já bydlím v těsné blízkosti této čtvrti a 

pohled na vybydlené domy není opravdu nikterak potěšující. 
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 Na základě žádosti jednatele LPZ Sokolov o spolupráci při poskytnutí příspěvku na 

bydlení pro lékaře ambulantního zařízení MUDr. O. M. Kačinského, kterému byl přiznán 

azyl v ČR, rada města pověřila starostu města podpisem žádosti o dotaci na zajištění bydlení 

pro azylanta. Město tak získá měsíční příspěvek na rozvoj infrastruktury. 

 

 Odblokováním restitučního  nároku Sokolova na dvě historické budovy v centru 

města mohlo město veřejnou soutěží budovy bývalé cizinecké policie nabídnout k prodeji. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej nejvyšší nabídce od vietnamské podnikatelky Tran Thi 

Thanh Huyen. Její nabídka ve výši 6,03 milionu umožní městu vybudování dalších parkovišť 

v centru města. Podnikatelka v přízemí vybuduje obchody, v patře byty. 

 

 Po neuvěřitelných dvaceti letech se podařilo městu Sokolov prodat nedostavěný kryt 

civilní obrany v lokalitě Vítězná. Za 1,6 milionu koupil nový majitel od města betonový kryt 

a pozemky o celkové rozloze 4 tisíce metrů čtverečních. Podnikatel předložil městu svoji 

studii, na jejímž základě zde bude stát bytový dům, který bude mít v přízemí obchody a 

provozovny různých služeb. Na zbylých pozemcích město vybuduje parkoviště, které bude 

osvětlené a budou zde umístěny kamery. 

 

 Ani po několikerém snížení ceny objektu bývalé Základní školy v ulici Sokolovská se 

objekt do  konce letošního roku neprodal. V listopadu byla vyhlášena poslední nabídka ve 

výši 2,5 milionu korun. Pokud nebude zájemce, město zvažuje demolici objektu a 

vybudování parkoviště. Tělocvičnu si město ponechalo, bývalá družina s jídelnou by mohla 

sloužit na výstavbu nízkoprahového centra na pomoc sociálně slabým lidem. 

Město mělo na toto centrum získat dotaci ve výši 15 milionů korun z Integrovaného 

operačního programu.. Nestalo se tak, a tak město po zvážení všeho pro i proti tento záměr 

zavrhlo. 

 

 V říjnu došlo k proplacení pozastavených dotací z Regionálního operačního programu 

Severozápad. Město Sokolov tak získalo dotaci za druhou etapu revitalizace Bohemie ve 

výši cca 11 milionů korun a Městský dům kultury v Sokolově ve výši 1,1 milionu korun. 

Lokalita Bohemie představuje rozlehlou zelenou plochu v centru města, která byla 

zrevitalizována. Dokončení další etapy nákladem 25 milionů korun z dotací a příspěvkem 

města  ve výši 4 miliony korun došlo v areálu k odvodnění plochy, byla vybudována jeden 

kilometr dlouhá víceúčelová naučná stezka a parkoviště za posledními garážemi. Provedena 

byla prořezávka smrků, které zde tvoří 90 procent porostu. Naučná stezka má asfaltový 

povrch, který je vhodný i k in-line bruslení..   

 Protože lze očekávat možnost dalších dotací z Regionálního operačního programu 

Severozápad a jak říká místostarosta Karel Jakobec: ,štěstí přeje připraveným“, připravují 

úředníci města řadu projektů. Jedná se o rekonstrukce a rozšíření městských sportovišť, 

rekonstrukci Hornického domu, další část městské cyklostezky, opravy mostů, oprava nábřeží 

Petra Bezruče. Při přidělování dotací budou mít přednost projekty, které budou v pokročilé 

fázi přípravy . A tak město pracuje o sto šest, škoda každé koruny, která padne vedle! 

 Velkou akcí města Sokolova je Snížení tepelných ztrát u Domů s pečovatelskou 

službou v Sokolově a objektů 5. MŠ, 7. MŠ, 8. MŠ a 10. MŠ v Sokolově. I tato akce je 

dotována ze zdrojů Evropské unie, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu 

životního prostředí.  
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 V 10. ročníku soutěže Kvetoucí okno soutěžilo celkem 37 soutěžících. Rada města 

vybrala deset nejlepších oken v panelových domech, pět v rodinných domech a jednu 

předzahrádku. Výhercům předal starosta osobně odměnu ve výši jednoho tisíce korun. I 

v tomto roce byl výběr velmi těžký, protože pěkná byla všechna soutěžící okna. 

 

 V oblasti veřejné zeleně a dětských hřišť v Sokolově byl v roce 2013 udělán kus 

práce. Největší objem nově vysazených stromů představuje 740 ks habrů v areálu Bohémia, 

které zde vytvoří živý plot a oddělí chodník od fotbalového hřiště. Velké množství dřevin 

bylo vysazeno v areálu Gsteinigt. 

Bylo vybudováno nové Fitness hřiště Háječek v nově zrevitalizovaném lesoparku Pod 

háječkem, kde se také nachází bytový dům pro seniory. Pět oboustranných prvků na 

procvičení všech svalů doplňuje šlapací zařízení, zdvihací zařízení. apod. 

Vzniklo také první psí hřiště v Sokolově. Je umístěno v areálu zdraví, kam chodí hodně 

pejskařů.    

Na osmi stávajících dětských hřištích došlo k obnově nebo doplnění nových herních prvků, 

jako jsou basketbalové koše, skluzavky,  pružiny Motorka, dvojpružiny Myš, trojhrazda, 

houpadla či pryžové prvky. 

 

 

 Jedním z větších projektů města je Ozelenění  Starého náměstí. Na náměstí bylo 

vysazeno 22 ks vzrostlých stromů ve velkoobjemových žardiniérách a 2 ks stromů v záhonu. 

Jako podsadba žardiniér a záhonu bylo použito 190 ks Cotoneaster dammeri. Pokračovat se 

bude ještě příští rok. Na náměstí byl doplněn městský mobiliář o nové kruhové lavičky. 

Snad se podaří do této lokality přilákat více lidí, aby se zde dařilo i místním podnikatelům, 

kteří odtud odcházejí. 

 

 Ve fázi předání staveniště je další velká akce města – Regenerace zeleně v ulici 

Karla Čapka. Ta však proběhne až příští rok. Bude obsahovat kácení a novou výsadbu 

stromů, kompletní obnovu trávníků, rozšíření počtu parkovacích míst. 

Stejně tak je ve fázi přípravy a realizace v příštím roce akce Regenerace území Jižního 

lomu, Úprava školních zahrad mateřských škol v Sokolově a Obnova relaxační zahrady 

a teras v Husových sadech v Sokolově. 

 

 Zmínit musím také sadové úpravy okolo hlavního vstupu do budovy Městského 

úřadu, které doplnily vzhled budovy po její rekonstrukci. 

 

 V červnu proběhla ve vestibulu Městského úřadu výstava studie Revitalizace náměstí 

Budovatelů a  ulice 5. května. Studie architektonické kanceláře Kamila Mrvy vyhrála hlavní 

cenu v soutěži O cenu Petra Parléře. Studie řeší nově celý prostor náměstí, v jehož středu by 

měl být umístěn víceúčelový prosklený objekt pro kavárnu, cukrárnu, výstavy a krátkodobé 

kulturní akce. 

 

 Radikální omezení výskytu bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky 

žláznaté pro tento rok připravil Karlovarský kraj. Akce začala v červenci tohoto roku a trvat 

by měla až do podzimu roku 2015. Mělo by se podařit zlikvidovat růst 60 až 85 procent 

těchto rostlin. 
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Evropská dotace na tuto akci činí 141 milionů korun, díky výběrovému řízení se cenu kraji 

podařilo snížit na polovinu. 

 

 Rada města Sokolov schválila plán oprav komunikací, v němž jsou zahrnuty opravy 

vozovek a chodníků, kryté rozpočtem města ve výši 27,4 milionu korun. 

Největší akcí je oprava Vítězné ulice za 18 milionů korun. Tato akce měla být hrazena 

karlovarskou pobočkou Ředitelství silnic a dálnic jako finanční kompenzace vzniklých škod 

na vozovkách ve městě, které vznikly zvýšeným počtem projíždějících aut městem při 

výstavbě nové rychlostní silnice R6. Na ŘSD však během doby vznikly problémy a s nimi 

spojená úsporná opatření a tak se nakonec město rozhodlo na nic nečekat a opravu silnice 

Vítězná, po níž obyvatelé této části města oprávněně volají několik let, uskutečnit. 

Koncem července práce na opravě silnice začaly a pochopitelně, že s sebou přinesly řadu 

omezení, jako např. odklon městské hromadné dopravy. Během výstavby se ukázalo, že pod 

komunikací jsou místy dutiny a spodní voda, které způsobily zvlnění a propadání 

komunikace. Odstranění těchto problémů bude město stát další 2 miliony a prodlouží 

dokončení stavby. 

Do konce listopadu byla dokončena komunikace od polikliniky po křižovatku ulic Vítězná, 

Atletická. Zbytek bude dokončen až v polovině příštího roku. 

 

 Po mnoha desítkách let a několika peticích se občané z vísky Novina dočkali opravy 

jediné cesty vedoucí do osady. Stavebními úpravami vznikla nová konstrukce vozovky 

s živičným krytem. Po stranách je krajnice dosypána drobným kamenivem a na čtyřech 

místech je vozovka rozšířena tak, aby umožnila průjezd vozidel oběma směry zejména 

v zimním období. Zhruba dvacet obyvatel této osady si jistě novou vozovku zaslouží. Však se 

kvůli tomuto dlouholetému problému od Sokolova chtěli odtrhnout. A to by pro Sokolov byla 

ostuda! 

Jedním z důvodů, proč byla oprava silnice tak dlouho odkládána je určitě i fakt, že část 

silnice patří Karlovarskému kraji a část Sokolovu.  

 

 

 Parkoviště jsou v Sokolově již roky diskutovaným problémem. Faktem však je, že ať 

se město snaží sebevíc, vždy se najdou občané, kteří nejsou spokojeni. Co vyhovuje jedněm, 

nevyhovuje druhým. Příkladem může být záměr města, vybudovat parkoviště mezi 

supermarketem Lídl a rychlostní silnicí R6. Lidé zde roky volají po parkovacích místech, 

nechtějí je však na úkor zeleně. Tak kde stavět? Pro příští rok plánuje město rozšíření 

stávajících parkovišť, rozpočet nákladů je 4,5 milionu korun. Pro rozšíření je vhodná ulice 

Alšova a Kosmonautů. Na sídlišti Vítězná pak bude parkoviště, které vznikne současně 

s dokončením druhé etapy oprav silnice Vítězná. 

 

 V letošním roce se podařilo vybudovat protipovodňové opatření, které v případě 

velké vody ochrání majetek před velkými škodami. Zídka vybudovaná kolem Lobezského 

potoka zabrání vodě z Ohře, aby se dostala do centra města. Protipovodňová zídka na pravém 

břehu Lobezského potoka vede podél nábřeží Petra Bezruče a dále směrem k integrované 

škole až k ulici Jednoty. Součástí je mobilní hrazení, které v případě potřeby bude dovezeno 

ze Sokolovských technických služeb. 
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Kromě tohoto opatření byly vybudovány dva valy, které jsou za nemovitostmi v ulici J. K. 

Tyla a za mostem pro pěší ve směru toku řeky Ohře. Valy však nezadrží spodní vody, pouze 

vody přívalové. Valy jsou v majetku Povodí Ohře a po deseti letech by měly přejít do 

majetku města. 

 

 V Městském domě kultury v Sokolově zásluhou města došlo k celkové rekonstrukci 

záchodků. Sociální zařízení s kukaní a hlídající obsluhou v okénku nahradily moderní 

veřejné toalety. Zcela nová je podlaha, podhledy, obklady, dělící příčky, dveře, osvětlení i 

hygienické vybavení. Vstup je osazen mincovním automatem s turniketem a brankou pro 

tělesně postižené. 

 

 V plném proudu je stavba západního obchvatu Sokolova. Již v březnu, navzdory 

nepříznivému počasí stavbaři pracují na stavbě pilířů a sloupů, po kterých povede pozemní 

komunikace. Projekt je v plném rozsahu hrazen státem v rámci zahlazování následků těžební 

činnosti. Po dokončení obchvatu bude mít Sokolov vyřešen problém s dopravou. Objem 

dopravy by v centru města měl klesnout na polovinu. Současně se uleví i obci Svatava. 

Obchvat spojí křižovatku u Sokolovských strojíren s křižovatkou v Kraslické ulici před 

benzinovou pumpou. Rozdělí Jižní lom na dvě poloviny. Zanedbaná plocha v severní části 

Sokolova se promění v odpočinkový areál. Částečně budou ponechány i některé dřeviny 

z dřívějšího arboreta, které zde byly vysazeny a sloužily jako test, které z nich jsou vhodné 

pro rekultivace dolových území. Druhá polovina Jižního lomu bude sloužit např. pro měření 

sil IZS jako je soutěž Bahňák, nebo i jiných soutěží. 

Výstavba obchvatu přinesla i některá omezení. V srpnu musela být z důvodu bezpečnosti 

uzavřena cyklostezka, kterou stavbaři používali jako manipulační prostor. 

 

 Sokolovské moře, jak se říká koupališti Michal, zaznamenalo v červenci rekordní 

návštěvnost. Druhou neděli dokonce počet návštěvníků zaznamenal rekord 2 680 lidí. 

Také na Městském koupališti bylo plno. Po městě se roznesla fáma, že na koupaliště chodí 

zdarma Romové. Diskutovalo se i na Facebooku. A opět se našli jedinci, kteří rozpoutali 

výměnu názorů, až musel v zájmu zachování základních pravidel mezilidské slušnosti 

zakročit správce stránky.  

 

 Po třiceti letech se dočkala rekonstrukce obřadní síň v Sokolově. Hodnotu díla 

zaplatilo město. Kromě vymalování byl vyměněn interiér. Prvními novomanželi, kteří si 

v nové síni řekli své ano, byli Vladimír a Monika Krausovi. 

U sokolovského zámku, kde obřadní síň je, nechalo město umístit novou sochu s názvem 

Kámen pro novomanžele s unikátním přírodním motivem srdcí od místního sochaře Jiřího 

Černého. Kámen pochází z lomu Vítkov u Sokolova. 

 

 

Ostatní zajímavosti a opatření radnice 

 

 

- Zlepšení pracovních podmínek úředníků přineslo zavedení pružné pracovní doby. Pracovní  

  povinnosti si úředníci mohou rozvrhnout tak, aby zaměstnání nenarušovalo jejich osobní  

  život. 
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-Obyvatelé Sokolova mohou využívat aplikaci pro chytré telefony a tablety zvanou Ma- 

  rushka. 

  Tato moderní technologie umožňuje lepší komunikaci občanů s městem. Majitel mobilu mů- 

  že vyfotit svůj postřeh. Pak stačí vybrat si příslušnou kategorii, pod kterou vyfocený 

  problém spadá a odpovědný orgán může okamžitě sjednat nápravu. Zřejmě to však bude 

  nějaký čas trvat, protože ne každý občan je vybaven požadovanou technikou. Nápad je to 

  však dobrý. 

- Nově je k dispozici občanům od 1. září vždy první středu od 15 do 17 hodin Poradenská a 

  informační služba. Sídlí v přízemí budovy Městského úřadu v Sokolově. Lze využít i tele- 

  fonní linky nebo e-podatelny na webové adrese České obchodní inspekce. 

- Od obecně prospěšné společnosti Pomoc v nouzi si nechalo město Sokolov vyrobit sto kusů 

  různobarevných svíček ve skleněných kalíšcích a logem města. Budou sloužit jako propa- 

  gační předmět města. 

- Město Sokolov je prvním městem, které se rozhodlo obchodovat s energií na komoditní bur- 

  ze. Dodavatelem elektrické energie pro sdružení deseti měst severozápadu Čech bude  

  v  následujících dvou letech společnost Centropol Energy. Z našeho regionu jsou to spolu se  

  Sokolovem také Kraslice, Chodov a Loket. Sokolov na komoditní burze nakoupil pro tato  

  města silovou energii včetně všech jimi zřizovaných a provozovaných organizací. Za každé  

  odběrné místo sdružené obce Sokolovu hradí 50 korun. Celková úspora činí 9,5 milionu op- 

  roti ČEZ. Úspora samotného Sokolova dělá 2,67 milionu korun 

-V průběhu roku město Sokolov řešilo, co s dluhopisy společnosti Via Chem Group. 

Dluhopi- 

  sy pro město nakoupila firma Key Investmens. Na posledním veřejném zasedání zastupitelé     

  města schválili podat společně s městskou částí Praha 6 a dalšími věřiteli návrh na insolven- 

  ční řízení na společnost Via Chem Group. Současně se Sokolov připojil k trestnímu 

oznáme- 

  ní na firmu Key Investmens. Dluhopisy jsou na jméno město Sokolov a jsou uloženy v de- 

 zitáři. Sokolov svěřil této firmě 28,8 milionů korun a měl po prodeji dluhopisů získat čtyřicet 

  milionů. O své prostředky bude podle slov místostarosty Karla Jakobce bojovat všemi  

  možnými prostředky. 

-Město zavádí tvrdší podmínky pro provoz heren. Zastupitelé schválili deklaraci, kterou se  

  provozovatelé zavazují k odstranění propagačních a reklamních zařízení na venkovní 

  části provozovny, dále zprovoznění kamerového systému. Měli by dbát na čistotu provozov- 

  ny a přijmout opatření proti rušení nočního klidu a zamezení vstupu osob mladších osmnácti 

  let. 

  Příjmy města z provozu výherních a hracích zařízení nejsou zanedbatelné. V minulém roce  

  to bylo přes 18 milionů korun, z nichž město podpořilo školství, sport, kulturu a sociální 

  věci. Přesto bude trvat na dodržování stanovených podmínek i za cenu uzavření heren. 

  Vznik nových heren řeší vyhláška města. 

- Nařízením, které město vydalo, se s účinností od 23. října tohoto roku zakazuje podomní a  

  pouliční prodej. Je to obrana proti obtěžování a někdy i zneužívání nevědomosti občanů,  

  zejména seniorů a sociálně slabé populace města 

- Profesor Johann-Peter Scheck z Fakulty architektury na Univerzitě aplikovaných věd v ba- 

  vorském Řezně prezentoval na sokolovské radnici výsledky seminárních prací svých studen- 

  tů. Před půl rokem prošli studenti městem a ve svých seminárních pracích zpracovali své 

  návrhy na zkrášlení města. Jedná se o záležitosti, o nichž ve většině případů město již uva- 

  žovalo, je to však otázka času a peněz. Velmi se však líbil nápad  zrušit dopravu mezi 
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  zámeckým parkem a Husovými sady a vzájemně tyto lokality spojit. 

- Bývalý sokolovský radní, pak již jen zastupitel města Pavel Čáslava, se stal náměstkem 

  ministryně práce a sociálních věcí. Jeho prvním úkolem prý bude vyřešit situaci s dotacemi 

   na sociální služby. 

- V pátek 18. ledna proběhlo ve městě měření hlučnosti nově instalovaných tlumičů odfuku 

  pojistných ventilů páry u Elektrárny Tisová. Občané o této akci byli informováni. 

- Představitelé města slavnostně poděkovali Andree Garhoferové u příležitosti jejího odchodu 

  do důchodu. Paní Garhoferová  celý život pracovala jako učitelka mateřské školy, od roku 

  1987 ve funkci ředitelky školy. Angažovala se významně pro město jako aktivistka Občan- 

  ského fóra, členka zastupitelstva a rady města. Členkou zastupitelstva zůstává i nadále. 

- V elektronické aukci vysoutěžilo město cenu za jednu vytištěnou stránku ve výši 0,61 Kč. 

  Dodavatelský způsob veškerých tiskových služeb by měl ročně přinést úsporu až 400 tisíc   

  korun. 

  Stejnou formou, elektronickou aukcí, se podařilo snížit hodnotu další etapy rekonstrukce 

  budovy radnice o 800 tisíc korun. 

  Za dva roky díky elektronickému zadávání zakázek zvanému E-ZAK Sokolov na zakázkách 

  ušetřil přibližně 59 milionů korun, zvýšila se transparentnost zakázek a snížila se admini- 

  strativní zátěž. 

 

Zajímavé sportovní události 

 

 

  I v tomto roce proběhlo pod záštitou města Sokolova vyhodnocení ankety 

Nejlepší sportovec Sokolovska za rok 2012.  

Ze sokolovských sportovců si v kategorii mládeže ocenění odnesla Tereza Svatochová , 

karatistky Martina Kohárová a Tereza Jůnová , dále sportovní střelec Vojtěch Kořán, plavec 

Jakub Krček, fotbalista Matěj Majka, karatista Jiří Žofčín. Osobností roku se stal Karel 

Makovec, vyhodnoceni byli trenéři Petr Tarant za střelbu, Jan Hrazdíra za volejbal, Tomáš 

Hájek za fotbal a Pavel Ivanič za vzpírání. V kategorii masters uznání získal cyklista Ludvík 

Killinger, karatista Jiří Jirásek. V kategorii dospělých kolektivů byli oceněni florbalisté   

z TJ Baník a Team SKP UNITOP Shodokan. Sportovní hvězdou Deníku se stal dálkový 

plavec Richard Kamas. V jednotlivcích dospělých to nemohl být nikdo jiný než atletka Ivana 

Sekyrová, cyklista Ludvík Killinger, vzpěrač Kamil Kučera, karatista Daniel Krhut, sportovní 

střelec Petr Krčka a střelkyně Eva Polívková a Jana Lorencová. Nechyběl ani fotbalista David 

Čada. 

Zvláštní kategorií letos byla kategorie krajánci, kde byli oceněni reprezentanti České 

republiky - fotbalista Petr Jiráček, basketbalistky Alena Hanušová a Lenka Bartáková. 

 U poslední kategorie bych se chtěla zmínit o poskytnuté podpoře Nadačnímu fondu 

západočeských olympioniků, jemuž hejtman Josef Novotný předal symbolický šek v hodnotě 

120 tisíc korun. Cílem fondu je podpora západočeských sportovců, kteří v minulosti hájili 

české barvy na olympionádách a dnes, mnohdy  ve vysokém věku, žijí na hranici únosnosti 

sociálních jistot a někdy i zapomenuti. 

 Také Karlovarský kraj oceňoval nejlepší sportovce. Ze Sokolova získala ocenění 

taneční skupina Mirákl, o.s., vzpěrač Jiří Ország, kolektiv CYKLO TEAM KILLI, trenér 

vzpírání Pavel Ivanič. Nejlepší sportovkyní se stala naše atletická hvězda Ivana Sekyrová. 
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 Sokolov navštívili za nově založenou stranu Hnutí pro sport ministr Josef Dobeš, 

mistryně světa v gymnastice Věra Černá a hokejista Petr Kumstát. Cílem tohoto sdružení je 

zajištění pravidelné a transparentní státní podpory sportu. 

 

 Město Sokolov věnuje velkou podporu zejména mládežnickému sportu. I proto se  

Sokolově mohlo poprvé uskutečnit Mistrovství světa škol v atletice. Ve dnech 23. - 26. 

června na sokolovském stadionu Baník soutěžilo 60 družstev z 23 států ze všech kontinentů. 

Velmi zajímavou akcí byla Sokolovská hodinovka a Cooperův test.  Při tomto testu se měří 

vzdálenost, kterou běžec dokáže urazit během dvanácti minut. 

O pohár města Sokolova se konal 4. ročník soutěže mladých hasičů za účasti 21 družstev 

ze všech koutů Karlovarského kraje a z Klingenthalu. Soutěž organizoval Sbor dobrovolných 

hasičů v Sokolově, rovněž podporovaný městem Sokolov. 

Sportovní areál u ISŠTE hostil ve dnech 8. a 9. června dětské týmy celorepublikové soutěže 

hasičů s názvem Plamen.  

Zajímavou akcí na stadionu fotbalového Baníku bylo cvičení pořádkové jednotky policistů, 

kteří zde po celý den nacvičovali zásah proti agresivnímu davu fanoušků. Akce se zúčastnili 

těžkooděnci z celého Karlovarského kraje. 

 V srpnu na hlavním stadionu Baníku proběhl extrémně těžký závod Outdoor Hard 

Challenge, jehož organizátorem je Pavel Kunc ze sportovního centra Esprit 4Live.  Jedná se 

o pětidílný seriál, obsahující běh  zpestřovaný posilováním, dřepy, výpady, přeskoky, 

cvičením se železnou koulí s úchytem apod.  trvající celkem 45 minut, při nichž si sportovec 

sáhne na dno svých možností. 

 Stejně extrémní akcí byl Bahňák 2013, který si vyzkoušeli i výše uvedení espriťáci. 

Závod absolvovalo 89 týmů, kterým fandila více než tisícovka fanoušků. Pořadatelé připravili 

oproti loňskému ročníku náročnější trať. Součástí byl i doprovodný program - nafukovací 

paintball aréna, komerční lety na vznášedle, zábavní atrakce pro děti zdarma.  

 Na sokolovském koupališti proběhl již 13. ročník IT Cup. Letos zvítězilo družstvo 

města Sokolova. Soutěžilo se v disciplínách plážový volejbal, badminton a stolní tenis. 

Zúčastnilo se celkem deset týmů. Akci pořádali regionální odborníci v informačních 

technologiích s cílem pěstovat fyzickou kondici a dobré vztahy mezi specialisty v oboru. 

Pochopitelně, že nechyběla ani společná zábava. 

 V sokolovském bazénu proběhlo Mistrovství ČR vodních záchranářů. Za podpory 

města Sokolova zde Vodní záchranná služba Českého červeného kříže zorganizovala 

plaveckou a záchranářskou štafetu mládeže. Sešla se zde družstva záchranářů z osmi měst 

České republiky. Všechny týmy zde prokázaly svoji sehranost v tomto tolik záslužném 

sportu. 

 Ani letos v sokolovském bazénu nechyběl plavecký závod tělesně postižených plavců 

Pohárek 2013. Na startech se sešlo 115 závodníků. Tento a i deset předchozích ročníků 

Pohárku pořádala karlovarská pobočka občanského sdružení Kontakt B. Patronem závodu byl 

žokej Josef Váňa, záštitu nad akcí převzali starosta města Sokolova Zdeněk Berka a primátor 

města Karlovy Vary Petr Kulhánek. 

 

 

 Co letos o naší atletické hvězdě, Ivaně Sekyrové? Opět po celý rok zářila.  

Nově jí přibyla  čestná úloha vlajkonoše výpravy Karlovarského kraje na Letní olympiádě 

dětí a mládeže ČR.  
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K nejvýznamnějším vítězstvím patřilo získání trůnu královny půlmaratonu - mistryně České 

rebubliky. Po Pardubicích zvítězila v půlmaratonu také v Karlových Varech, ve své věkové 

kategorii se stala i vítězkou půlmaratonu v Ústí nad Labem. Nejlepší českou běžkyní byla na 

půlmaratonu v Praze s časem o 50 vteřin lepším než loni. 

Obhájila seniorský titul mistryně světa v běhu do vrchu, pořádaném v Jánských Lázních . 

Za svou seniorskou atletickou éru od roku 1992 se stala již 13x mistryní ČR, 12x 

vicemistryní ČR v různých běžeckých disciplínách. 13x přivezla do Atletického klubu 

Baníku Sokolov bronz. 

Úctyhodnou raritou byl její úspěch ve dnech jediného podzimního víkendu, kdy  v podkrnoš-

ské  Úpici na evropském veteránském mistrovství zvítězila v závodě na 10 kilometrů, kde 

zlato získala i jako členka družstva. Dalším zlatem skončila štafeta v krosu na 3x2 km. V čase 

dekorování již Ivana pokračovala v Karlových Varech, kde v půlmaratonu získala v tomto 

víkendu již čtvrtou zlatou medaili. 

Zabodovala také na republikovém mistrovství Čech v krosu, kde získala bronz. 

Na Sokolovské hodinovce vytvořila nový rekord, když  dráhu oběhla čtyřicetkrát   a 

nakroužila 16 051 metrů. 

 

 Z mužských atletů i letos zářili Jan Sokol a Pavel Procházka.  Ten skončil bronzový 

na Mattoni půlmaratonu v Karlových Varech, pět sekund za ním skončil Jan Sokol. 

Pavel byl vítězem Novoročního běhu z Doubí na Svatošské skály, Honza doběhl třetí. 

Zvítězil však na běhu Hornoslavkovský hrdina v rámci  seriálu Liga Běžců. 

Na Sokolovské hodinovce byl první Pavel Procházka s uběhnutými 17 228 metry, druhý byl 

Jan Sokolov se 16 637 metry. Úspěchem Jana Sokola bylo vítězství v Běhu podél Halštrova  

v Aši. 

 

 Úspěšní jsou sokolovští cyklisté. Ludvík Killinger starší si přivezl z mistrovství 

světa masters v tyrolských Alpách zlatou medaili. Celý cyklistický oddíl Cyklo team Killi 

zabodoval v posledním závodu cyklistické Extraligy masters na Ještědu. Senior Killinger 

dojel druhý, junior Killinger obsadil páté místo. Mezi ženami nenašla přemožitelku Markéta 

Adamíková. Celkově družstvo skončilo třetí. Z mistrovství České republiky masters si tento 

oddíl přivezl jedno stříbro, získal ho senior Killinger, další zástupci se umístili do sedmého 

místa. 

Ludvík Killinger starší zvítězil  v časovce jednotlivců na 25 km v Bělči u Kladna,  

v Sokolovské časovce oba Killingerové ve svých kategoriích obsadili druhá místa. Zlatý dojel 

Killinger starší na Extralize masters v Liberci, kde zvítězil dopledne v časovce a odpoledne 

v silničním závodě do vrchu. Prostě nemá konkurenta. 

Na mistrovství České republiky v okolí Slatiňan si dojel pro stříbrnou medaili v kategorii  

nejstarších Zdeněk Makoň. 

 

 Výrazných úspěchů dosahuje třináctiletá sokolovská tenistka Markéta Vondroušová, 

která přispěla k prvenství české reprezentace do 14 let na neoficiálním mistrovství Evropy 

družstev. Je odchovankyní TK Sokolov a působí nyní v I.ČLTK Praha. Je vítězkou 

juniorského turnaje ITF 5 na Maltě ve dvou a čtyřhře. 

Prosazovat se začínají další mladí tenisté a tenistky z TK Sokolov. Jsou to Petra Mihoková, 

Nelly Pádrová, Denisa Jílková, Alla Abeldinová, Viktorka Šimků, Lukáš Klír, Josef Kraus, 

Marek Pazdera. 
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 O rozvoj krasobruslařského sportu se snaží krasobruslařský klub Kraso Sokolov, 

který i letos zahájil výuku základů bruslení pro děti do 14 let. Sokolovská trenérka Daniela 

Klecanová přivezla se svými svěřenkyněmi Terezkou Čtvrtečkovou, Kateřinou Saletovou, 

Janou Myškovou ze závodů již několik zlatých a bronzových medailí. 

 

 V plaveckém sportu si veteránští plavci Renata Krčková, Regina Kindratová a 

Richard Kamas dovezli tři zlaté medaile z mistrovství republiky.  

Dálkový plavec Richard Kamas se ve všech závodech umisťoval na předních příčkách,  

dokázal překonat i o generaci mladší soupeře. Na dvacetikilometrové trati na Lipenské 

přehradě získal titul mistra České republiky, když na stejné trati pokořil o deset vteřin svůj 

čas z roku 1989. Obdivuhodné! 

 

 Vzpěrači. To je již desítky let republikový i světový pojem. Trenér Jan Cibulka 

i v roce 2013 přivezl ze soutěží se svými svěřenci řadu úspěchů. Na mistrovství republiky 

v Bohumíně sokolovský Kamil Kučera získal stříbro, Tereza Svatochová byla stříbrná. 

V silovém trojboji na 21. mistrovství jižních a západních Čech, konaném ve vzpírárně na  

8. základní škole v Sokolově, exceloval domácí Michal Michalíček. Zde také proběhlo 

úvodní kolo 1. ČEZ ligy družstev. Prvenství si vybojoval domácí Jiří Orság, účastník 

olympijských her v Londýně, který letos opět hájí barvy TJ Baník Sokolov. 

 

 Také mladí sokolovští šachisté docilují úspěchů. Na 13. ročníku Jarního šachového 

turnaje mládeže zvítězil ve své kategorii Zdeněk Lipták, který se stal krajským přeborníkem. 

Na pátém místě skončil Jan Toncar, Karolína Simetová obsadila třetí příčku. Nejlepším 

neregistrovaným účastníkem turnaje se stala Patricie Čudanová ze ZŠ Rokycanova v Sokolo-

vě. 

 Negativní dopad na výsledky sokolovských boxerů měl odchod bratří Hejdů, kteří  

v Českém Brodu, kam se odstěhovali, nemají ideální podmínky pro trénink. Nejmladší René 

sice stále boxuje v barvách Baníku, ale jeho výkonnost stagnovala. I přes tuto skutečnost si 

René přivezl z mistrovství České republiky kadetů a školní mládeže v Mělníku bronzovou 

medaili. Z ostatních členů oddílu se zatím neprosadili nováčci, bodoval pouze Michal 

Matějovič, když zvítězil ve váze do 77 kg v Dešenicích, kde proběhlo předposlední oblastní 

kolo. Při oblastním kole v Libčicích jako jediný skóroval nejzkušenější člen výpravyTadeáš 

Zelený mezi muži do 75 kg. 

 

 Úspěch slavila sokolovská naturální kulturistka Alena Hatvani z týmu Esprit4Live 

na mistrovství Evropy v Karlových Varech. Získala zde bronz. Její kolegyně z týmu Lenka 

Strolená získala při této soutěži titul nejhezčí účastnice. 

 

 Mistrovství České republiky v karate  mládeže a seniorů asociace ČABK v Praze 

vyneslo zlato Natálii Žippaiové z oddílu Shodokan Sokolov. Mistryní se ve své kategorii stala 

Tereza Jůnová. V soutěži týmů dívky vě věku 11 - 14 let sokolovská trojice Žippaiová, 

Fischerová a Loudová vybojovaly stříbro. Stejný kov získal tým kadetek Jůnová, 

Chudáčiková a Kuderová. Seniorka Kládra Chudáčiková získala stříbro, Jana Kuderová zlato. 

Bojovaly ve stylu Goju ryu. 
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V Poháru mládeže se zlatou medailí pochlubila Natálie Žippaová, bronzový skončil Lukáš 

Gregor, stejně jako Richard Schmid. Ani kadetka Jana Kuderová nezklamala, vybojovala 

další zlatou medaili. Jejich trenér Jiří Jirásek může být spokojen. 

Trojice policistů ze Sokolova uspěla na mistrovství světa v karate druhé největší světové 

federace World Union Karate do Federation v Rumunsku. Stříbro zde získali reprezentanti 

ČR Daniel Krhut, Vladimír Vrabec a Jiří Jirásek z oddílu SKP UNITOP Shodokan Karate 

Sokolov. 

 

 Velmi dobře zabojovala sportovní výprava bojovníků Kamikaze, složená z devadesáti 

procent sokolovskými karatisty z Kamikaze Sokolov. Pod vedením trenéra Mgr. Jiřího 

Žofčína získali sokolovští bojovníci řadu cenných kovů při Szczawienském poháru - Junior 

2013 v polském městě Szczawnó - Zdrój. Zlato získal nejmladší Petr Rabina, ve vyšší 

kategorii byl zlatem oceněn Mario Suchý, Jiří Bartl získal bronz. Ostřílený závodník Jiří 

Žofčín jr. získal ve své kategorii zlato, když porazil oddílového kolegu Pavla Plesníka. 

V tak nejtvrdším stylu karate, jako je shinkyokushin karate, jsou výsledky sokolovských 

karatistů obdivuhodné. Dík za to patří trenérům Žofčínovi a Slámovi. 

Výše uvedené úspěchy jsou jen malou ukázkou, tito sportovci absolvují během roku velké 

množství soutěží. 

 

 Orientační běh je také v Sokolově již dlouhé roky pojmem. Letos proběhl 37. ročník 

Štítu města Sokolova v přírodě u Šindelové. Karel Rambousek měl letos na startu i takové 

běžce, jako je známý sokolovský atlet Jan Sokol a český reprezentant, lyžař Lukáš Bauer. Ze 

sokolovských závodníků si nejlépe vedl starší žák Adam Solomko, který získal dvakrát 

stříbro, bronz získal Jan Hejduk, ve své kategorii také Tomáš Knepr a Olda Kohoutek. 

Ve vrcholném závodu - oblastním přeboru na klasické trati, získal titul oblastního přeborníka 

Karel Rambousek mladší, druhý titul získal v kategorii juniorů Lukáš Knepr. Monika 

Procházková získala stříbro, bronz obhájila Renata Slavíková. Bronz získal i starší žák Adam 

Solomko. Celkově  Klub orientačního běhu Baník Sokolov obsadil třetí místo. 

Ani letos nechyběl tradiční Únorový přespolák, který se běžel v pravých zimních 

podmínkách. Ze sokolovských běžců se na prvních třech místech umístili Pavel Procházka, 

Jan Sokol a Karel Pilař ml. V kategorii žen byla první Ivana Sekyrová. V dalších věkových 

kategoriích: druhé místo Eliška Horová, na druhém a třetím místě Filip Kašák a Jan Hejduk. 

Mezi nejmladšími pak stříbro získala Lucie Vítová, bronz Martina Burešová, mezi kluky  

zvítězil Olda Kohoutek, stříbro bral Zdeněk Hejduk, bronz Petr Harvard. 

V celkovém počtu 77 závodníků je výše uvedených dvanáct úspěchů velmi pěkný počinek 

pro oddíly Atletický klub a Klub orientačních běžců Baník Sokolov. 

 

 Po celou letní sezonu se sportovalo na vodní nádrži Michal. 

Proběhl zde již čtvrtý ročník mistrovství České republiky v plážovém nohejbale, který letos 

proběhl pod názvem Bakalář Cup. 

Další zajímavou disciplínou, která proběhla pod názvem U krále Jiřího , byl třetí ročník 

plážového tenisu. 

Stejně atraktivní bylo mistrovství České republiky v plážové kopané žen, kterému 

předcházelo mistrovství České republiky v plážové kopané mužů. Sokolovští sportovci měli 

v těchto turnajích zastoupení pouze u mužské části, kde ve skupině A zvítězil Jamall Team 
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Sokolov a ve skupině B Juniors Sokolov B obsadil třetí místo a Juniors Sokolov A místo 

čtvrté. 

V září vodní nádrž hostila závěrečný díl Českého poháru v triatlonu. Tato Velká cena města 

Sokolova a Karlovarského kraje přilákala na start ve všech kategoriích 150 závodníků. Na 69. 

místě se umístil sokolovský Jaroslav Nový, závodící za AK Sokolov, na 75. místě Pavel 

Makoň z téhož klubu. K dobrému průběhu a příjemné atmosféře pomohl svými 

organizačními schopnostmi organizátor akce Jiří Dvořák a přizvaný komentátor Stanislav 

Bartůšek z České televize. 

Letní turnaj smíšených družstev ve vodním pólu proběhl na sokolovském městském 

koupališti. Do soutěže se zapojilo pět družstev, dobře si vedlo sokolovské družstvo 

nejmladších hráčů a hráček turnaje Kinder gang. 

 

Něco málo z hokeje: v srpnu uzavřelo vedení HC Energie Karlovy Vary a HC Baník 

Sokolov dohodu o trenérské spolupráci s Radimem Rulíkem, který spolu s Janem Michnou 

povede sokolovský A tým. Dlouho však nevydržel, v listopadu odchází do Litvínova. 

V červenci došlo k podpisu smlouvy mezi Energií a Baníkem o provázané spolupráci A 

týmu, kterou posvětil sponzor obou celků, Sokolovská uhelná. Do projektu, který již funguje 

u dorostenců a juniorů tak byli začleněni i seniorské týmy.  

Poprvé tak nastoupil v dresu HC Energie sokolovský Václav Dobřemysl a hned vedl tým jako 

kapitán. 

Díky městu Sokolov došlo k rekonstrukci zázemí týmu A Baníku Sokolov, které bude sloužit 

i mládežnickým týmům. 

Že ani stará hokejová garda nespí na vavřínech svědčí vítězství ve třetím ročníku turnaje  

v Klatovech. Sokolovský tým ve složení Galeja, Krátký, Kopko, Beran, Ladislav a Jiří 

Veverkovi, Petrov, Čejka, Mikeš, Šnicer, Koněvalík, Suchan, Borolič a brankář Špírek 

podal velmi pěkný výkon. 

Starší žáci HC Baník Sokolov pod vedením trenérů Makovce a Tomáše Anderleho získali 

bronz ve třetím ročníku hokejového klání starších žáků s mezinárodní účastí. Jan Mráz ze 

sokolovského týmu byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. 

  

 Také ve fotbale se podepisovaly smlouvy. Tentokrát město Sokolov a fotbalový klub 

Baník Sokolov podepsaly deklaraci o spolupráci, zejména v podobě podpory mládežnických 

kategorií. Klub má v současné době od přípravky do dorostenecké U 19 více než 230 mládež- 

níků a jak žáci, tak dorostenci hrají republikové soutěže. 

V mistrovském turnaji o titul šampiona České republiky žáků do 15 let se umístilo družstvo 

Baníku na pěkném třetím místě.Výkonným ředitelem tohoto turnaje byl předseda komise 

mládeže FAČR Tomáš Provazník. 

Trenérem roku žákovských kategorií byl na galavečeru Grassroots v pražském paláci Žofín 

zvolen dlouholetý baníkovský trenér Stanislav Galisz. Mezi jeho odchovance patří např. dnes 

bundesligový Petr Jiráček 

Baníkovci ve fotbalové sezóně 2012/2013 obsadili čtvrtou příčku, která je pro klub skvělým 

výsledkem. Svěřenci Aleše Jindry se po celý ročník pohybovali na horní části druholigové 

tabulky. 

1. září vystřídal na postu ředitele druholigového FK Baník Sokolov Pavla Makoně dosavadní 

šéftrenér mládeže Tomáš Provazník. 

Management FK Baník Sokolov mezi sebou vybral dvanáct tisíc korun, které předal jako 

pomoc lidem k návratu do plnohodnotného života  Nadačnímu fondu Restart. 
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 Úspěch letos slavili muži Basketbalového klubu Sokolov. Dvě kola před koncem  

letošního krajského přeboru si vítězstvím nad TJ Lokomotiva Cheb zajistili definitivní 

vítězství. 

V 16. ročníku turnaje veteránů v basketbale, který proběhl v sokolovské sportovní hale, 

zvítězil domácí výběr BK Sokolov. Nejstarším hráčem turnaje byl sokolovský Miloslav 

Bělík, nejužitečnějším hráčem turnaje se stal rovněž domácí Jan Kříž. 

 

 Dlouholetá postava sokolovského volejbalu MUDr. Jiří Krotil v letošním roce oslavil 

významné životní jubileum, 90 let. 

Druhou národní ligu vybojovali pro Sokolov volejbalisté VSK ISŠTE. Minivolejbalisté 

Sokolova přivezli dvě zlaté medaile z republikového šampionátu v Brně. Starší žákyně VSK 

Baník Sokolov se kvalifikovaly mezi 16 nejlepších týmů České republiky. I když bojovaly 

jen v sedmi, trenér Jan Hrazdíra je za výkon musel pochválit. Ten vede i družstvo kadetek 

VSK Baník Sokolov. Tomuto týmu jen těsně uniklo vítězství na turnaji v Třebíně, když 

celkově obsadil stříbrnou příčku. 

Ve Velké ceně Sokolova domácí starší žákyně VSK Baník Sokolov A získaly první místo, 

VSK Baník Sokolov B obsadil místo poslední, osmé. Dva týmy sokolovského VSK ISŠTE 

vybojovaly třetí a osmé místo v Českém poháru žáků ve volejbale, který se konal v Sokolově. 

Dramatické boje byly k vidění v sokolovské hale Jiskra při třetím kole volejbalové Grand 

Prix Sokolova.  Bitvu zde sváděly hráčky a  hráči 5. a 6. tříd základních škol. První místo 

obsadilo družstvo Tygřic 1 , druhé byly Šesťandy, Tygřice 2 obsadily pátou příčku . Všechny 

týmy byly z VSK Baník Sokolov. 

Potěšitelné je, že Sokolov žije sportem od těch nejmladších až po ty nejstarší. 

 

 

  Počasí v roce 2013 

 

 

 Stejně jako v minulém roce je začátek tohoto roku bez sněhu a s teplotami nad bodem 

mrazu. V první dekádě ledna se ani noční teploty nepohybovaly pod nulou, denní dosahovaly 

až plus šesti stupňů. Druhá dekáda přinesla mírné mrazy, v noci i ve dne až do mínus pěti 

stupňů, avšak bez sněhu. Od 28. ledna opět náš region zasáhlo teplé proudění s teplotami nad 

nulou. V tomto měsíci pocítili obyvatelé v regionu mírné otřesy, pocházející z epicentra pod 

Novým Kostelem u Lubů. 

 Teprve pátého února se v tomto roce objevuje sníh. Při teplotách nad nulou se jedná o 

rozbředlou vrstvu sněhu, která dva dny poté umrzá a připadá malá vrstvička jemného sněhu. 

Ve třetí dekádě února bere sníh za své při denních plusových hodnotách. 

 Prvních deset dní měsíce března má ráz spíše jarní s teplotami až plus jedenáct stupňů.  

14. a 15. února dochází k náhlému zvratu, noční teploty dosahují až mínus deseti stupňů. A 

pak opět nastává příliv teplého vzduchu s občasným deštěm. Na okolních horách však sněží. 

 Měsíc duben byl mimořádně teplý, avšak jako na houpačce. V průběhu týdne 

dosahovaly teploty až dvaceti čtyř stupnů, víkendy byly pravidelně podstatně chladnější. 

Z dat, které shromáždili meteorologové, vyplývá, že Sokolovsko mělo v uplynulých čtyřech 

měsících nejméně slunečního svitu. Dlouhodobý normál 115 hodin měsíčně byl pouhým 

snem, když zde sluneční svit měsíčně nedosáhl ani sedmi hodin. 
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 První dvě dekády měsíce května byly mimořádně teplé, v některých dnech vystoupaly 

přes den až ke třicítce. Třetí dekáda byla chladnější, občas i zapršelo. 

 První dekáda měsíce června je teplotně  do dvaceti stupňů. Druhá dekáda však počasí 

přivádí až k tropickým teplotám. 18. – 20. června v noci občany sužují dvacetistupňové 

teploty, denní pak dosahují až třiceti šesti stupňů. Od 15. června padají pod dvacet stupňů. 

 Měsíc červenec je horký, teplotně nelze nic vytknout, v některých dnech se jedná i o 

teploty tropické. Region však trápí mimořádné sucho, již celý měsíc nepršelo, sucho se 

negativně podepisuje na úrodě lesních plodů a hub. Daří se však klíšťatům a jiné havěti. 

 Srpen je teplý, pouze kolem konce druhé dekády se konečně objevuje trochu deště a 

bouřky. Poslední prázdninový týden nahrává spíše turistice s příjemnými dvaceti pěti 

stupňovými teplotami a sluníčkem. Pro děti krásný konec prázdnin, které se, co se týče poča-

sí, letos opravdu vydařily. 

 S měsícem září konečně přichází déšť, bohužel se podstatně i ochlazuje. 24. – 25. 9. 

se objevují teploty babího léta, pak však teploty již nepřesahují šestnáct stupňů. 

Meteorologové poslední den září varují řidiče před ranními mrazíky. 

 A hned prvního října namrzají ráno okna aut. Byl to však planý poplach, od 2. října je 

již opět příjemně s teplotami nad patnáct stupňů Celsia, třetí dekáda potěšila teplotami nad 

dvacet stupňů. Posledního října ráno dosti silně mrzne. 

 Mráz však jak rychle přišel, tak rychle odešel. Měsíc listopad je teplotně nadprůměr-

ný.Ani v noci nemrzne, přes den se teploty pohybují do deseti stupňů. 

 Prosinec nepřinesl tolik dětmi očekávaný sníh. Pouze sedmého prosince napadlo 

v Sokolově jednorázově pět centimetrů sněhu, který však vydržel velmi krátce, protože až do 

konce měsíce byly noční i denní teploty mírně nad nulou.  

Ani Vánoce letos nebyly bílé. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

     Projednáno a schváleno Radou města Sokolova dne:  22. července 2014       
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